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Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

B A L L A G I M O R 





Szathmári ref. egyházmegye tavaszi közgyűlése. 
Kalós Péter. 654. 

Szerény vélemény. Antal Gábor. 626. 658. 
Tanár i székfoglalás a budapes t i theol. akadé-

mián. Sz. F. 1176. 
Templomfelavatás . S. L. 751. 
Tiszai ágost. ev. egyházkerület rozsnyói fel-

sőbb leányiskolájának felszentelése. Stromp 
László. 1235. 

Tiszai ág. ev. egyházkerület közgyűlése. Wé-
ber Samu. 1107. 

Tiszántúli ref. egyházkerület tavaszi közgyűlése. 
5 9 3 - 6 1 9 . 

Tiszántúli ref. egyházkerület nyári közgyűlése. 
1 0 4 8 . 

Töredékek a cultus-miniszteri tárca tárgya-
lása alkalmával tar tot t beszédekből . F. J. 
2 4 2 . 

Új-Sóve százados örömünnepe. Erdős József. 
8 1 5 . 

Új-tá t rafüredi prot . imaház ügye. Dr. Jármay 
László. 919. 

Új-vidéki ág. ev. templomavatás . Egy egyház-
tag. 749-

Unitáriások évi közgyűlése. I I 7 9 . 1207. 
Válasz Nagy Sándor úrnak. Szél Kálmán. 

7 2 6 . 
Válasz a Szél Kálmán úr »válasz*-ára. Nagy 

Sándor. 821. 855. 
Válasz Mészáros Sámuel úrnak. Szalay Ferenc. 

1 2 3 2 
Válasz Koncz Imre esperes úr cikkére. Mészá-

ros S. 1 2 7 0 . 
Válasz három nt. esperes úrnak. Nagy Ignác. 

1 6 4 6 . 
Válasz a »szlavoniai csend-élet«-re. Adám Kál-

mán. 14(50. 
Vértesaljai ref. egyházmegye közgyűlése. Lécay 

Lajos. 535. 
Veszprémi ref. egyházmegye közgyűlése Thúri 

Etele. 724. 
Vésztői és n.-váradi lelkészválasztás kérdésé-

hez. Homolya István. 1104. 1142. 

VI. Régiségek. 
A d a t o k az 1646—7-ik országgyűlés tör téneté- ' 

hez. Szilágyi Sándor. 53. 273. 
Adatok a szlavóniai reformáció tör ténetéhez, 

1 2 0 9 . 1 2 4 1 . 
Cúni ref. egyház kül- és beléletéből. Horváth 

Pál. 1 4 6 2 . 1 4 9 6 . 1 5 2 7 . 
Ellenreformat ió történetéhez a felvidéken. Wé-

ber Samu. 1590. 
Emlékezzünk régiekről. Czékus László. 1620. 

1 6 4 9 . v ' 
Fíileki : lévai vitézek folyamodványa 1674-ből. 

Thúri Etele. 1^52. 
Hallei magyar könyvtár. Révész Kálmán. 1301. 

1 4 0 2 . 1 4 3 2 . 

Haliéi magyar könyvtár . Dr. Szlácik Mátyás/ 
I43 2 -

Lengyel dissidens codex története. Récész K. 
1 2 7 1 . 

Másolat a sár-keresztesi ev. ref. egyház anya-
könyvéből. Demjén Márton. 43O. v 

Nevezetesebb pontok T ó t h Ferenc gyűjtemé-
nyéből. Kálmán Farkas. 504. 

Nova quaedam litteraria et historica ex Hun-
garia. Antal Géza. 211. 

Riedemann P. (Rövid pillantás az anabapt is-
ták hazai történetére.) Révész Kálmán. 209" 

Vizsgálat a zánkai helvét hitvallásuak ügyében 
1795 március 12. Thúri Etele. 20. 

Zánkai evang. reform, egyház rövid története. 
Thúri Etele 949. 980. 1016. 1079. 1110 

Apróságok. (A 15 el tűntek ügye, a fekete 
Máhdi) Hetessy Viktor. 119. 

A német prot . egyház küzdelme. Antal Géza. 
1 6 5 6 . 

Asthon úr. 1053. 1245. 
Bebörtönzöttek száma Angliában. 1500. 
Békészerető XI I I . Leo pápa. Belgiumból 1 2 I I . 
Be'missziói tevékenység Németországon. 1466. 
Belmisszói tanfolyam. 1211. 
Bender Vilmos : a vallás lényege és az egy-

házi fejlődés alaptörvényei . Kenessey Béla. 
305- 343- 4 0 0 . 

Bulgáriai protes tánsok. 1500. 
Duncker «Miksa. 120. 
Egy újonnan felfedezett bibliai kézirat. Szöts 

Gerö. 182. 
Fölfedezett bibliai város. 890. 
Franciareformátus egyház köréből . Sz. í . 1084. 
Francia törvényhozó testület. 1500. 
Gusztáv-Adolf-egylet 67-ik számú legújabb 

szózata. Láng Adolf. 732. 757. 
Gusztáv-Adolf-egylet 68-ik számú röpirata . 

Láng Adolf. 1592. 
Gusztáv-Adolf-egyesület 40-ik nagygyűlése D ü s -

se ldor fban . 1305. 
Halot t -hamvasztás és az egyház. 1277. 
Heidelbergi egyetem 500 éves jubileuma. 1050. 
Hofs tede de Groot Péter . Nagy Zsigmond. 

1654-
Hol landiából . Kenessey Béla. 153. 
Jeruzsálemi protest . püspökség. 890. 
Jezsuiták Olaszországban. 1306. 
Kathol ikusok és a p ro t e s t ánsok Németorszá-

^ gon. 1 0 5 3 . 

Katholicismus állítólagos erősödése Angl iában . 
I3°7-

Keresztyének Indiában . 1499. 
Külföld. Szöts Gerö. 1432. 
Láng Henr ik emlékszobrának leleplezése. 1465 
L o n d o n b a n : »Kölcsönös kiengesztelés*. 1500 
Majnamellet t i F rankfu r tban . 1245. 
Német protes t . egylet i ó - ik nagygyűlése 

1 4 6 4 . Sz. F. 
Olaszországi evangelisatio köréből . Lány Adolf 

7 8 8 . 1 Ó 2 3 . 
Ó-katholicismus. Dr. Szlácik Máty. 1529. 1559 
Oroszország és a jezsuiták. 120. 
Osztrák ó-kathol ikusok zsinatja Bécsben 1306 
Pápa a ha lo t tak megégetése ellen. 1019. 
Pápa a magyar kathol . piispökökhez. 1145. 
Pápa és a jezsuiták. 1244. 
Positivista zarándokolás. Sz. F. 923. 
Protest . theol. facultások ügye Franciaország-

ban. 1 2 7 6 . 
Quarterly-register . 1053. 1499. 
Ranke Lipót . — y — a . 700. 
Scholten professor theologiai fejlődése. Nagy 

Zsigmond. 22. 57. S8. 115. 177. 
Szemle a külmisszió teréü. 1115. Sz. F. 
Theologusok száma a német egyetemeken. 923. 
Új-francia morál-káté. 1500. 
Utrechti egyetem. 890. 
Üdv hadserege a válság szélén. 121 1. 
Üdv hadseregéről . S . . . s 823. 
Vallás lényege és az egyház fejlődés alaptörvé-

nyei. Kenessey Béla. 439. 
Valiási gyűlések az angoloknál . Sz. F. 921. 
Vasárnap megünneplése Hol landiában. 1466. 
Vegyesházasságok te ' j edése Berl inben. Révész 

Kálmán. 760. 
Zene terjedése a német orsz. protest . templo-

mokban. 1020. Sz. F. 

J 

VII. Külföld. 
Allgemeine ev. prot . Misszion-Verein. 1276. 
Amsterdámi egyházi viszály. Antal Géza. 404. 
Angol-amerikai bibliafordítás ügye. Szöts Gerö. 

" 7 . 155- 173- 2 1 3 . 

VIII. Irodalom. 
Állandó rovat , minden számban. Nagyobb 

közlemények a következők: 

Arany János hátrahagyot t munkái . 1532. 
»Aurorac magyar ker. irók könyvkiadó szö-

vetkezete. 1180. 
Bánfly János : Kis lugas. Kenessey Béla. 633. 
Belicza József: Magyarországi tanító-egyletek 

statisztikája 857. 
Bethen Gábor irodalma. Révész M. 539. 792. 

Biczó Pa l : Pátk ai ev. reform, egyház tör té -
nete. 379. 

Bokor Józse f : Magyar philosophiai szemle. 26. 
Borsodmegye földrajza. Ballagi Károly. Kerék-

gyártó Elek. 542. 
Borzsák E n d r e : Építési emlékkönyv a reform, 

szegszárdi egyház százados felszentelési ünne-
pély alkalmával. 639. 

Csiky Ká lmán dr. : Hazai a lkotmány és jogis-
meret alapvonalai. 1372. 

Csiky L i j o s : »Imádsá^tan«. 184 
Czelder Már ton: Magyar prot . egyházi és isko-

lai figyelő. 378. 
Dávid-Ferencz-egylet . 1468. 
Derzsi Káro ly : Unitárius kiskönyvtá ' . 27. 
Die königliche Freistadt Neusatz. 407. 
Dobos János egyházi beszédei III . kötet . 734. 
Dömötör Károly : délvidéki tanügy. 379. 
Erdős Józse f : »Az anyaszentegyház elöljáróinak 

hivatása. 1022. 
Eszme evangelioma. 825. 
Fabriczi János : Elemi számtan. 220. 
Feleki Józse f : Az olvasás művészete. 277. 
Gvörgyössy Rudolf : Józsika és Erzsike. 1213. 
Győrffv I . : Alkotmánytan. 1596. 
Gyurátz Fe renc : A pápai ág. evangel. egyház 

évkönyve 1885-ről. 406. 
Harkány i népbank számadása 1 185-ről. 406. 
Iskolai zsebnaptár 1886- ik évre. Belicza Jó -

zseftől. 184 
Jakabfalvi A n d r á s : Egyházi poli t ika. 1372. 
Tónás J ános : A socialis kérdésről . 379. 
Kovács Lajos : A tiszántúli reform, egyházke-

rület 379. 
Lukáts Ö d ö n : Nyíregyháza város tör ténete . 

1 5 6 5 . 
Magyar filosofiai szemle. 1564. 
Magyar paedagogiai szemle. Sz. F. 823. 1116. 
Magyarország népoktatás i intézeteinek és taní-

tóinak név- és címtára. 763. 
Menyhárt J á n o s : Az apostoli levelek. 1372. 
Nagy Miklós : Képes folyóirat, 1658. 
Nemzeti nőnevelés. 825. 
Nóvák S á n d o r : Magyar irálytan. Sz. F. 924. 
Ó-budai ev. r e form, egyház 100 éves tör ténete . 

Mészáros Sámuel. 1246. 
Orbók M ó r : Paedagogiai Plutarch. 61. 
Öreg János : Tapasztalat i lélektan. 1595. 
Pályázat egyházi beszédekre. 1503. 
Paedagogiai Plutarch. 1501. 
Peres S á n d o r : Gyermekeinknek. 1597. 
Péterfv Dénes, Kovács J. Keresztyén magvető. 

6 1 ' 
Portestáns egyház halottai . 1022. 
Protes táns könyvtár . 1502. 
Ráth . Mór kiadványai. 985. 
Révész Bálint : a szegedi ref. egyház felszen-

telése. 543. 
Shakspere illusztrált kiadása. 310. 
Shakspere színművei. 184. 
Sebestyén Gyula : Ifjúsági iratok tára. 1532. 
Szlávik Mátyás d r . : A férfi és a női nem lé-

lektani jellemzése. 735. 
Sudy K. földrajza. 1246. 
Szabó Zsigmond : Lelkészi igtató beszéd. 379. 
Szász Gerő : Losonczi B. Bánfly Alb. emléke-

zete. ^345. 
Szász Károly : Százados ünnepi beszéd. 702. 
Szász K á r o l y : Válaszfalak, beszédcyclus. 1658. 
Szügyi J ó z s e f : Chorálkönyve. Kálmán Farkas. 

1457-
Szvorényi József: Nemzeti nőnevelés. 1246. 
Tiszántúli tanáregyesület évkönyve. 1564. 
Toldy László dr. : Kereskedelmi földrajz. S57. 
T ó t közművelődési egylet naptára . I f j . J. K. 

1 4 6 7 . 
T ó t h Pá l : Erkölcstan. K. B. 1595. 
Trefor t Ágoston élet és jel lemrajza. Szász 

Károly. 543. ^ 
Turcsányi Gyula D. >Az ifjúság hazafiasan 

vallásos neveléséről. 857. 
T h ú r i Ete le : A zánkai ref. egyház rövid tö r -

ténete 124Ó. 
Túr i Lajos : A nazarénismus. (407 — 539-) 
l ' j magyar Athénás . 857. 



Vallás- és közök, miniszteri je 'entés. 252. 
Vargn L n j o s : Keresztvén egyház tö r t é t e lme . 

633-
Vén diák, vagy Mike lír. 14Ó6. 
Vay Miklós (B. ifj.) emlékezete. Hadács i 

G y ö r g y . 9 8 5 . 
Wéber Samu : A szepes-bélai csepkőbar lang. 

stb. 7 3 5 . 
Wel ih rusen Izráel népének t ö r t é n e t e Jeru-

zsálem pusztulásáig. 1022. 

IX. Különfélék. 
Állandó r < m t . mirden síámban. Az egyes 
közlemények kővetkező test I t t k r e és egyé-
nekre vonatkoznak, avagy a kövt tkezö 

círt ek alat t vannak : 

Alsó-baranyai egyházmegye. 636. Anabapt i s ták 
Budapesten. 1311. Angyelics Germán . 1469. 
Apatini protes tánsok. 380. Árokhá t i Béla. 
98Ó. Ara tás a más ve 'ésén. 443. Árvaház. 
860. Asztalos Sándor . 544 Augusz-int. 1535. 

Baldácsy-alap. 507. Bálint De/ső . 1308. 
Ballagi Aladár . 95Ó. 13 4 r. Ballagi Mór. 
380. Balog Sándor. 158. Baltig Frigyes. 
507. Baptis ta anyakönyvvezetés . 312. Bap-
tizmus Pozsonyban. 737. Bar tha Lajos . 545. 
Bar tho lomeides János. 311. 1469. Bar tók 
György. 92 Bátai tűzvész. 767. Beysehlag (dr.) 
29. Belmisszió. 925. 1Ó29. Bencze István. 
94. Beregi egyházmegye, ó t . 158. 543 
Berke János. 1353. Beszterczey Béla. 1278. 
Besztercei ref. egyház 927. Bethlen Istvánné. 
1404. Bibliai átdolgozása. 1469. Bihary Mih. 
1406. Bismark. 93. Bod Péter . 123. 160. 223. 
255. 282. Bódog Albert j i i . B o g á r d y Miklós. 
98Ó. Bogárdi egyház. 1469. Boldog új év. 
27. Boros Péter . 1341. Boszniai protes tánsok. 
41 r. Böhm János. 1341. Brassói e -peresség . 
7°3- 797' S ó i . 92Ó. 988. 1054. 131 . Britt 
biblia társulat. Ó38. Budapesti ev. papválasz-
tás. 252. Budapest i német egyház. 124. 
Budapest i ref. gymnas. 28. 575. 795. 82Ó. 
theologia. 82Ó. 829. Burger Je iemiás . 381. 
Buzágh János. 121. 

Chovan Zsigmond. 735. Csengey Gusztáv. 858. 
Csermák István. 474. Cservenkai papválasz-
tás. 602. Csider Károly . 15S. Csíky Kálmán. 
122. 1504. Csíky Lajos 93. 1Ó59. iÓ42 .Csip-
kay Kár . 1214. Czékus István. Ó3Ó. Czuppon 
Sándor . 669. 

Darányi Ignácné. 346. 1598. Dáv id -Ferenc-
e g j l e t . 1149. Debreceni iskola. 827. Dél-
magyarországi taní tó-egylet . Ó04. Des rochesi 
szűz Mária. Ó04. Dessewffy Zsigmond. 959. 
Dévaványa . 18Ó. Diósgyőr örömünnepe . 13 10. 
Dobos János. 1148. Doleschall Sánd. 1404. 
Dobronyovszky Károly. 1281. Dömötö r Ber-
talan. 91. Dömötör Károly. 959. Dömötör 
Lá - / ló . 411. 638. 1214. Duka Tivadar . 1213. 

Edelshe m-Gyulay. 1566. Eder József. 92Ó. 
F.gés/ségtan. 798. Első fecske, ó i . Eper jes i 
S/.échényi-kör. 409. 544. Eper jes i gyászem-
lékünnep. 7Ó4. Eper jes i iskolák. 543. 796. 
Eötvös Károly L. 311. 1312. Erdélyi egy-
házkerület . 828. Erkölcsnemesí tő egyesület. 
8 9 4 . 9 5 4 . 1 2 1 6 . 1 2 4 9 . 1 2 8 1 . 1 5 0 5 . 1 5 3 Ó . 
Éret tségi vizsgák. 508. 859. 892. 954. 98Ó. 
1247. 1534. Ev. küldöt tség a királynál. 47Ó. 

F a a István. 1470. 1503. Fabinyi Theofil . 6Ó9. 
Farbak i József. 186. Fazekas Ferenc . 1023. 
Fegyencek hálája . 93. Fe jes István. 158. 
1504. Félegyházi protest . istentisztelet. 380. 
Feleki József. 737. Fe lmente t t lelkészek 508. 
Ferencz József püspök. 94. 1279. Filó La -
jos. 1438. Finkay József. 1182. F iók Károly. 
7Ó3. Flieclner leik. 478. Fogler János. 158. 
Fó'gondnok-választás Debrecenben . 253. Fur-
csa lakodalom. 256. 

Gáspár János. 1567. 1Ó29. Gedu 'y Lajos . Ó35. 
795 1119. Gegus Nándor . 223 Gulyás La -

I jos. 892. 1309. Gusz táv-Ado ' f -e^y ' e t 638. 
Gymnas. telek. 507. Gyárfás Domokos. 85S. 
Gyászünnepély N. -Enyeden. 92. Gyeni/.se 
Antal . 1312. Gyomai egyhá/ . 7^3- Gyön-
gy össy Sámuel. 738. Győrffy Fe r enc . 1121. 
Győry Vilmos s í remlék". 860. 1341. G y r -
rácz Ferenc. 1404. 

Halász Sándor. 1055. Ha lka Sámuel. 768. Há-
zassági fe 'mentvények. 91. Há assági akadá-
lyok. 159. Hegedűs István. 573. Hegymegi 
Szendi Antal . 443. Hercegpr ímás körlevele. 
222. Hétfalusi re formátusok. 1600. Hézser 
Gyula. 543. Hlavacsek Mihály. 30. H ó d -
mező-vásárhelyi egyház. 62. H ó m a n n Ot tó . 
543. Horvá th Bertalan. 1182. Horváh Józs. 
858. Horvá th Sándor . 185. I l ö rk József 
186. 670. 1473. Huszti Mihály 140Ó. 

Ihász Lajos . 574. l losvay Aladár . 829. 1022. 
Ima-egyesülés . 410. Imre Sándor . 1659 Imre 
Lajos . ó l . Ipolyi Arnold. 1566. Iványos Soma. 
1341. IÓ59. Izsák Dezső S59. 

Janka Gyula. 6Ó9. Juhász Ká lmán . 543. 
Kaas Ivor . 158. Kaiserswörthi diakonissza-inf. 

478. Kak-Szt -Márton. 8Ó2. 987. 1120 Kalas 
István. 669. Kalchbrenner Károly. 768. Káldy 
Gyula. 1659. Ká lmán Farkas . 407 . 507. 510. 
574. 763. Ká lmán János. 444. Karácson estve 
29. Karácsoni s újévi ünnepek. 29. Ka tona Mih. 
1023. Ka tonák nősülhetése. 381. Kemény 
Lajos . 1341. Kemenesal já i egyházmegye. 185. 
Kenessey Béla. 1Ó32. Kerecsényi Ján. 1534. 
Kérészi Barna. 1118. 1182. Kerkapoly Kár . 
380. Keresztyén népbará t . 575. Királyi ado-
mány. 122. Kis Árpád . 894. Kis Mihály. 
927. Kispál Mihály. 1148. Klamar ik János. 
1405. Kola tsek (dr). 411. Kolozs István. 
82Ó. Konvent i képviselők. 408. Korbé ly 
Géza. 186. Kovács Andor . 220. Kovács 
István. 512. Kovács Ká lmán . 475. Kovács 
Miklós. [121. Kovács Sámuel . 1 [47. Köl tők 
any j i 279. Könyves T ó t h Kálmán. 1374. 
1406 Középiskolák segélyezése. 475. K ő p a -
taky Gyula. 1598. Kőváry Alber t . 767. Kö-
vesdi János. 1534. Kraniár Sámuel. 545. 
Krut t schni t t Antal . 98Ó. Kukmér . 1Ó32. Ku-
lin Imre. 1022. Kun Bertalan. 409. 892. 955. 
K u n Béla. 1182. Kund Samu. 1373. Kúriai 
döntvény. 186. Külföldi s t ipendiumok. 894. 

Ladányi Gedeon. 223. Lakhovius András . 02. 
L á n g Adolf . 795. Láng Lajos . 254. La t in -
nyelv kérdése . 446. Lelkészé, tekezlet. 8Ó1. 
Lengyel Endre . 158. Leskó István. 222. Lich-
tenstein József. 346. London jó tékony inté-
zetei. 93. Lukács István. 4 8. Liikő Géza. 
1 5 8 . 

Makay Dániel . 158. 954. 1183. Március 15-ke. 
380. 408. Márk Ferenc . 958. Mayer Endre . 
18Ó. Meczner Béla. 1119. Medvec/ky Ó37. 
Mértékletességi egyesület. 313. Mészáros Já-
nos. 1539. Millward Eduárd . 735. Misszio-
nárius püspök kivégezteté>e. 444. Mitrovics 
Gyula. 158. 409. 1629. Mocsáry Lajos . 158. 
Moczkovcsák János . 1214. Molnár István. 
1340. Mormon misszió. 767. Morvay Fer. 
312. 1341. Mosonyi esperesség. Ó3Ó. 

Nádassy Ká lmán . 507. Nagy-Becskerek. i óóo . 
Nagy Benő. 1566. Nagy József. 315. Nagy-
Ivikinda, 797. N.-szalontai egyház. 122. Nagy 
Zs. 223. Nemes Károly. 1147. Német unitárius 
egyház. 221. 

Olvasás művészete. 737. O émus Dániel . 1182. 
Orbán József. 158. Öngyilkos pap. 544. Or-
gonaszentelés Bölcskén. lóóo . 

Paál József. 220. Pap Gábor . 1182. Pápai 
egyház, ó i . e g y h á z m e g y e 123. iskola 826. 829. 
Párbér . 123. Pátens jubileum. 511. Pázmán 
Péter . 281. Penczel Anta l . 1441. Pest i 
egyházmegyei taní tó-egylet . 859. Piskói egy-
ház. 220. Pozsonyi ev. theologia. 409. nő-
egylet. ó i . Pötz János 108Ó. P rónay Dezső. 
34Ó. Protest . árva-egylet közgyűlése. 702. 
82Ó. Pukánszky Béla. 82Ó. 

Rácz I s tvá i . I I 1 8 . Rácz Mátyás. 134X. Radácsy 
Emma . 1281. Radácsy György. 1Ó29. Rafa -

m 'des Káro 'y . 7 2 1. Rákosy György. 603 . 
Reform, gymnasium Budapesten. 253. Régi 
könyvek. 830. Reich Sándor. 98Ó. Révész 
Bálint. 121. 573. 892. 1469. Révész Ká mán. 
604. 858. R imler Károly. 636. Rit ter István. 
507. Rochl itz Gyula. 220. Roboz Károly. 
94 Rozsnyói leányiskola. 859. 989. Ró/, a 
Károly . 1281. Rózsa Sándor. 185. 

Sápi Sámuel. 253. Schermann Adolf . 222. 
Segéd-lelkészek elhelyezése. 73Ó. Selmeci 
tő -egyle t . 508. Serédy Alajos. 1534. Sikó 
Ernő . 1405. Simon Ferenc . 1628. Soós 
György. 223. Soós Károly. 478. Spanyol 
papok bűnkróniká ja Ó38. Solymost István. 
98Ó. Soproni főiskola. 982. Sta ' iszi ikai ada-
tok. 91. Stelczer Frigyes. 1183. Stiglicz. A. 
7Ó7. Szabó Aladár . 986. Szabó Endre . 767. 
Szabó Lajos . ó l . Szalay Károly . 763. Szánthó 
Ödön. Ó4. Szarvasi ev. egyház. 253. Szász Do-
mokos . 186. 1279. 1534. 1631. S ász G e r ő 
1148. 1279. Szász Károly l á toga tás ' . 253. 
1150. 1308. IÓ30. Szeberényi Gusztáv. 858. 
925. 1341. Szécsi Ákos. 108Ó. Szél Kálmán. 
122. Szendy Lajos . 13 41. Szentandrássy 
Lajos . 987. Szentiványi Árpád. 475. Szent-
iványi Márton. 1119. Szentmiklósy Sámuel. 
187. Szigethy Is tván. 608. S/.igethy Lehel. 
1659. Szlávik Mátyás. 18Ó. Szonyi István. 121. 
Szőts Farkas . 795. Szőllőssy Antal. 91. Szűts 
Dezső 925. Szűts István. 311. 1503. 

Tabi tha-egyle l . 1374. Takács Károly. 1053. 
Tanácsb í ró választás. 862 Tanárválasztások. 
925. Taní tó i jubileum. 544. Tassy László. 
639. Ta t ay Andrá -né . 1344. Teleki Sán-
dorné. 1437. Tél i uj>ág. 29. 443. T e m p l o -
mot a csángóknak. 311. Te rhes Barn. 738. 
1215. Térí tvény-iigy. 279. Te i r ay Gyula. 475. 
T h e Grescham. 124. Theol . könyvjegyzék. 
1OÓ1. Tillisch J. 18Ó. 412. T i m á r Lajos 30. 
Tis/.a Kálmánné. 763. 893. Tiszai ev. egyház-
kerület . 637. Tiszáninneni ref. kerület . 8 5 3 . 
1247. Tiszántúli ref. kerület. 442. Tolnai egy-
házmegye. 574. Tolnai János. 1341. Tolnai 
Miklós. 986. T o m o r i Gusztáv. 408. T ó t h La j . 
830. T ó t h Sám. IÓ59. T re for t Ágost . 475 . 
T u r g o n y i L . iÓ59 .Turony 1088 .Török Is t .928. 

Uiházy Lajos . 14Ó9. Üdv hadserege . Ó07. 
Vallásminiszter je lentése. Ó3. Várady Bálint 93. 

Varga Ferenc . 137Ó Vargha László. 14Ó9. 
Vári Szabó S. 1600. Vasm. culturális cé lokra . 
159. Vasárnap megs'entele 's . 41o . Vasárnapi 
iskolások. 1659. Vécsey János. 221. Végh 
György 137Ó. Vesselényi József bárónő. 1404. 
Vesse ényi Krisztina bárónő . 315. Vida L a -
josné 859. Vikár Ján. 1308. Vincze Ödön. 735. 

Zabari Szontagh Imre. 124. Zaida János, 93. 
Zajzon István. 1151. Zámbori Zoltán. 15ÓÓ. 
Zarka Dénes. 122. Zelenka Pál . 34Ó. 987. 
1280. Zeyk Károly. 545. Zsilinszky Mih. 279 . 

X. Necrologok. 
Az én édes apám. Szász Gerö. 412. 
Bánffv Albert báró. Szöts Farkas. 190. 
Borsodi József. Balta György. 282. 
Dömötö r Károly . Kálmán Farkas. 991. 
Egy nemes szívű iskolabarát emléke. Molnár-

János. 798. 
Farkas Benő. Farkas Ferenc. 125. 
Fazekas István. Sütő Kálmán. 315. 
Gózon Zs i^mondné. Poór József. 1056. 
Hangyásy Gedeonné . Gödé Sándor. 1216. 
Ivánka Sámuel. 959-
Kovács János. Király Gyula. 126. 
Kovács Miklós. Farkas József. 1407. 
Taba jd i Károly . Márk Ferenc. 1344. 
Tillisch János emlékezete. Dr. Szlávik M. 445. 
T ó t h Menyhér t . Siitö Kálmán. 317. 
If j . b. Vay Miklós halála, temetése. Farkas 

József. 188. 
Máriási Aladár . Bartal Antal. 1152. 
Miskolczy Mihály. Molnár János. 1281. 
Szabó Lajos. Patay Károly. 382. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : D r , B a l l a s r i i v ^ ó r . DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 



Huszonkilencedik évfolyam. 1. sz. Budapest, 1886. január 3. 

PROTESTÁNS 

OLAI LAP 
1 . 

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. 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. 

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 m u pé ld -ám-yoüs l tea , ! m i n d i g 

Előfizetési felhívás 
A 

U „PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
18 8 6. évi, huszonkilencedik fo lyamára . 

E l ő f i z e t é s i d . i j : Egész évre 9 forint, félévre 4 forint 5 0 kr., negyedévre 2 forint 25 kr. 
Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába (KÍnÍZSÍ-Utca 29-dik Szám a l a t t ) kér-

jük küldeni. 

F a r k a s József, 
f ő m u n k a t á r s . 

Dr. Bal lagi Mór, 
l a p t u l a j d o n o s é s f e l e l ő s s z e r k e s z t ő . 

Uj idők, régi kötelességek. 
A t. olvasó közönség előtt alig van valami 

természetesebb és megszokottabb mint az, hogy 
a lapok újévi első számainak homlokán egy az 
elmúlt évre vonatkozó visszapillantást s az újévre 
szóló röviden körvonalozott munkaprogrammot 
találjon, melynek keretén belől a szerkesztő mint-
egy hitvallást tesz elveiről, meggyőződéseiről s a 
jövőre irányuló törekvéseiről. 

Ha ez utóbb emiitett hitvallástétel alól — 
szerénytelenség nélkül szólva — egy emberöltőt 
már rég meghaladott munkálkodásom s lapom 
szellemének ismert iránya föl nem mentene ; ha 
e nagyon is tövises s mindennemű megtámadá-
soknak kitett álláson újonc volnék: lapom t. ol-
vasó közönségének e nemű várakozása elől kitér-
nem semmi körülmények között sem volna meg-
engedhető. Én azonban, ki mint egy uj Simeon 
hanyatló éveim szaporodtával együtt örömtelt 
szívvel tapasztalám sok vészt, vihart kiállott pro-

testáns egyházunk sorsának jobbra fordulását; ki 
a nekem adatott csekély tehetség mértéke sze-
rint magam is e szebb jövőért folytatott harcban 
égettem el >tömjénem javát*, azt hiszem nem ta-
lálhatnék méltóbb tárgyat újévi vezércikkem szá-
mára, mint ha szem előtt tartva egyházunk maga-
sabb rendű szellemi aspirációit, az ez idő szerint 
különösebben anyagi viszonyaink javítását célzó 
munkazajba, a tudomány érdekében emelt kérelmi 
szózatot vegyítek, felhiván a hivatottak figyelmét 
egy nagy szabású tudományos vállalatra, melynek 
felkarolását egyházunk becsülete, jó híre neve is 
megköveteli. o 

/ 

Babért az érdem homlokárai Áldozzunk ma-
gasabb eszményi célokért 1 

Hazai protestáns egyházunk mind ez ideig 
nagyon keveset tett — talán legnagyobb részt 
nyomasztó helyzeténél fogva — honi protestáns 
egyházirodalmunk felvirágoztatása érdekében. Az 
eleintén legnépszerűbbnek mutatkozott enemű moz-
galmak rövid idő alatt dugába dőltek; a leg-
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buzgóbb s legtehetségesebb irodalmi munkások 
törekvései mind ez ideig jobbára megsemmisültek 
szegénységünk, de még inkább — valljuk be 
őszintén — a komoly tudomány iránti részvét-
lenség tarpeji szikláján. — Csakis igy történhetett 
meg, hogy legkiválóbbaknak nevezhető egyház-
történeti műveink részint elkallódtak, részint élel-
mes emberek által elkereszteltettek, részint pedig 
örökre elpusztultak, vagy külföldi könytárak szá-
zados portól borított, elsárgult actái, codexei kö-
zött lappanganak. Kiáltó példa reá a nagy nevű 
Ember Pál mai napig is elveszettnek tartott nagy-
becsű történelmének eredeti kézirata s Bod Pé-
ternek Szalay Károly által csak nem rég feltalált 
>:> História Hungarorum Ecclesiastica^ című nagy-
szabású műve, melyek ha a sajtó segélyével an-
nak idejében közkincscsé válhattak volna, ma bi-
zonyára előbb állanánk egyház történeti irodalmunk 
terén, s nem kellene pirulnunk hazai katholicus 
rokonaink előtt, kik régtől fogva nagy gonddal 
hordják össze egyházuk történetének épületanya-
gát, tudva, hogy a történet az élet tanítómestere 
s jól eszükbe véve, hogy ez, mint az idők és 
emberek legigazságosabb itélő bírája, legbiztosabb 
kalauza a haladó fejlődésnek. 

E hatalmas itélő biró nevében emelem föl 
én szavamat lapomnak újévi, ezen első számá-
ban, midőn egyházunk egyik halhatatlan, de ko-
szorútlan hamvadozó hű munkása korszakalkotó 
munkájának halottaiból való feltámasztására szó-
lítom fel protestáns egyházunk és a tudomány 
minden igaz barátját. 

Emeljünk emlékoszlopot Bod Péternek »His-
tória Hungarorum Ecclesiastica* című művének 
kiadása által, melyre nézve a kezdeményezést — 
szégyennel kell említenünk — egy idegen nemzet : 
holland hitrokonaink, tették meg. A legnagyobb 
szégyenfolt volna hazánk és főleg protestáns 
egyházunkon, ha ezen, ugy nemzeti, mint egyházi 
szempontból nagy fontosságú, az egész tudományos 
világnak szóló vállalat keresztül vitele érdekében 
minden lehetőt megtenni nem sietnénk, és két 
kézzel nem ragadtiók meg a kínálkozó alkalmat, 
hogy egy elmulasztott régi szent kötelességet tel-
jesítsünk. 

A tudomány hatalmának hódoló mai civili-
satio korában a magyar protestáns egyház sem 
maradhat veszteg, és áldjuk az isteni gondvise-

lést, hogy szellemi föllendülésünket, mely nélkül 
csakhamar mindenek vacuae sedes et inania arca-
na-vá válnának, oly férfiú nagy művéhez kapcsol-
hatjuk, ki nemcsak test szerint magyar protes-
táns eredetű, hanem a magyar protestantismus 
szellemének leghívebb kinyomata volt. 

E szellem felujulását, a tudomány terén való 
nagyobb mérvű munkához látást tartom én az új 
év hajnalán leginkább hangsulyozandónak, melyre 
egyik kedvező alkalom ime előttünk áll a Bod 
Péter említett műve kiadásának felkarolása által. 

Erős hitem, hogy reménykedésünk nem fog 
megszégyenülni. Én ki hetvenegy év terheit hor-
dozom vállaimon, nem egyszer láttam már egyhá-
zunk kebelében nagy dolgokat létesülni, melyek 
első megindításukkor idealista ábrándokként tűn-
tek fel, s utóbb még is a szellem ereje által való-
ságokká lettek. 

Nem hiszem, nem hihetem, hogy e szellem 
csak valamicskét is vesztett volna életerejéből, 
rugékonyságából, s ezen hitem sugallja, hogy vára-
kozásom nem lesz hiábavaló, hogy szavam nem 
leend pusztában elhangzott ^kiáltó s z ó / 

Adja Isten, hogy ugy legyen! 
B allagi Mór. 

H i s t ó r i a 
Hungarorum Ecclesiastica 

inde ab exordio novi testamenti ad nostra usque 
tempóra ex monumentis partim editis, partim vero 

ineditis, fide dignis, collecta studio et laboré 

Peíri Bod 
de Felső-Csernáton 

V. D. Ministri M. Igeniensis et Synodi Generális 
Reformatorum in Transylvania Notario. 

A tenti sorok egy a leideni állami egyetem 
könyvtárában őrzött kézirat címét képezik, mely-
nek teljes kiadását alólirott megkísérteni szándé-
kozik. Hogy a kézirat kiadása mily nagy becscsel 
és fontossággal bír a tudományok történetére ál-
talában, s a protestantismus történetére nézve 
különösen: kitűnik a mű szerzőjét s munkáját 
illető alábbi közleményekből. 

Bod Péter 1712-ben született Felső-Cserná-
tonban Erdélyben. Miután a nagy-enyedi Bethlen 
főtanodában tanulmányait bevégezte, 1740-ben 
Leidenbe jött, hol 3 évet töltött s a J. van den 
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Honerttől nyert bizonyítvány szavai szerint; ^ritka 
tehetsége s feddhetlen jelleme által általános el-
ismerést a r a t o t t / Hazájába visszatérve, egyházi 
hivatalt vállalt el, legutóbb Magyar Igenben a 
hol 1769 ben bekövetkezett haláláig ott is maradt. 

Nyilvános működése azon időszakra esik, a 
mikor a protestantismus elnyomatása Magyaror-
szágon már-már célját teljesen elérni látszott. A 
dicső nép szelleme régóta a jogtalan elnyomatás 
s a tudományos fejlődés eszközeinek teljes elra-
bolása feletti fájdalmait szenvedé. Kolonics érsek 
szavai: >:>Faciam Hungáriám mendicam, catholicam 
et denique servam* oly jövőre engedének követ-
keztetni, mely, ha a véletlen közbe nem jön, már 
aligség alig volt elkerülhető; a mi egy Magyar-
országgal szomszédos s vele egy jogar alatt levő 
országban, Csehországban be is következett, hol 
a nemzet alkotmányos életével együtt, a protes-
tantismus is gyökerestől kiirtatott, elannyira, 
hogy mai napig sem birt halottaiból feltámadni s 
csupán egynehány tengődő protestáns hitközség 
által van képviselve. 

Ily viszonyok között tűzte Bod Péter élte fel-
adatául a nemzeti tudományosságot és vallást a fe-
nyegető veszedelemtől megmenteni. Ez irányban 
tett működését, gróf Mikó Imre, 1862-ben meg-
jelent: jBod Péter élete és munkái* című mo-
nographiájában irta meg, melyben a legmélyebb 
tisztelet s elismerés hangján nyilatkozik azon fér-
fiúról, ki ^mint árva csaknem nyomorban növe-
kedett fel, de már jókor fényessé tették szegény-
sége homályát feje és szive nemes tulajdonai* ; 
ki a hazája nagyjaitól vett anyagi segélyt er-
kölcsi kamatokban hazája fiainak fizette vissza.* 

Mindenekelőtt azon fáradozott, hogy közel 
s távolból összehordja azon anyagokat, melyek 
segélyével aztán a magyarországi reformált egy-
háztörténetét a feledékenységtől megmenthette. 
S jóllehet csak későbben lépett fel mint iró, 
mindazáltal munkálkodása 24 éve alatt 1744— 
1768-ig 56 művet hozott létre, melyek közül csu-
pán 20 jelent meg ez ideig nyomtatásban. 

Fő művét, melyben évek hosszú során át 
lankadatlan kitartással folytatott tudományos bú-
várlatainak eredménye van összegezve, a fentirt 
$História Hungarorum Ecclesiastica* képezi. En-
nek megírása végett fáradhatlan szorgalommal 
kutatta át a hazai s külföldi könyv- és irrattára-
kat. E művéről mondja gróf Mikó, hogy : y itt egy 
eddig csaknem parlag mezőt egészen művelés 
alá vesz. Kutató szelleme a magyar egyház tör-
ténelem határit szélében hosszában bejárja s min-
denütt erős nyomait hagyja munkásságának, kor-
szakokra dérit világot, kérdéseket hoz tisztába, 
tényeket állapit meg, elitélt emberek s kárhozta-
tott elvek és idők felől hoz napfényre megigazító 

adatokat s igazságokat, szóval mindenütt alapot 
vet, vagy bevégzett épületet hagy maga után s 
ekkép . . . valamennyi kortársát meghaladván, tör-
ténetírói képessége s készültsége egész nagysá-
gában mutatja ki magát.* 

Ezen elismerő szavak irója a nagy műnek 
csupán egy pár másolatát s egyes részeit ismerte 
s valószinű, sőt bizonyos, hogy a négy könyv kö-
zöl az utolsó ő általa tartatott fenn napjainkra. 
Bod Péter maga egyháztörténetét nem tudta kiadni 
s az eredeti kézirat, midőn gróf Mikó monographi-
áját irá, már rég nem volt Magyarországban. Nem 
is tudták, hogy mi történt a három első könyv 
eredeti kéziratával, mely hiány, az ujabb időben 
annál érezhetőbb volt, mivel azon történeti ada-
tokat, melyek alapján Bod dolgozott, ma már alig-
ha sikerülne összehordani. Az ő kora óta senki 
sem is volt képes a magyar s erdélyországi re-
formált egyház történetét kellő tudományos ala-
pokon megírni. 

Az eredeti kézirat azonban nem veszett el. 
Megőriztetett a leideni egyetem könyvtárában, s 
igy Leiden, mint csaknem 150 évvel ezelőtt a mű 
iróját előkészité munkájához s tudományos fegy-
verekkel bocsátá vissza hazájába: ugy reméli 
most is, hogy az iró korszakalkotó művét is 
visszaadhatja Magyarországnak. 

Körülbelől 1756 ban Ajtaji Mihály nagy-
enyedi főiskolai tanár az 1114 lapból álló folians 
alakú kéziratot, Jan van den Honért leideni egye-
temi tanárhoz küldé át azon sürgető kérelemmel, 
hogy kísértse meg kiadását. Azonban a nyoma-
tási költségek tetemes volta megakadályozá ké-
relmének teljesítését. Két évvel később, midőn 
Honért meghalt, Ajtaji a munkát Gerdes Dániel 
grönningai egyetemi tanárhoz küldé kiadatás vé-
gett, de az imént említett nehézségek ekkor is 
lehetetlenné tették a kiadást. Mindazáltal néhány 
részét, két fejezetet, nyilvánosság elé bocsátott a 
^Scrinium Antiquarium VII. kötetének 133 —174 
s 346—374-ig terjedő lapjain. Gerdes halála után 
1765-ben a kézirat Leidenbe került vissza a Hol-
lebeck Ewald kezeihez, ki azt 1768-ig tartogatá 
s ekkor áthozatott az egyetemi könyvtárba, hol 
ma mint Codex No. 10 B, be is van már je-
gyezve a kéziratok névjegyzékébe. 

Valószinüleg a kézírat könyvtárba való leté-
tele után láttatott el az utolsó lap ezen megjegy-
zéssel: ^Hujus Codicis pars altéra, jam a tribus 
et quod excurrit annis Viennae Austria apud 
Spectabilem Dnum Samuelem Tűri Reformato-
rum Transylv. Eccear. ibidem Agentem Ordina-
rium Aulicum delitescens per aliquein patriae 
nostrae filium Lariumque suor. amantem huc 
transportari huicque parti sociari cupit 1768. 14. 
Aug. L. Bat.* A nyomatott katalógusban e fel-



T3 PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
ÍJ 

jegyzéshez az is hozzá csatoltatott hogy: ^Huic 
desiderio numquam satisfactum videtur.* Hogy 
eme másik rész mit tartalmaz, a kézirat azt is 
megmondja. A három első könyv után ugyanis 
közölve van egy tartalomjegyzék is ezen felirat-
tal: jComplectitur res Ecclesiae in Transylvania 
et Hungaria a Compositione Szathmariensi ad 
praesens usque tempus.* A negyedik könyvben 
tehát elő van adva a Szathmáron kötött béke 
után következett idők története. A 16 fejezetnek 
— melyekre ez utóbbi könyv fel van osztva — 
címei is közölve vannak. 

A kézirat könyvtárba lett elhelyezése után 
így látszik még egyszer megfordult valakinek ke-
zében. Ugyanis 1768-ban hozzá csatoltatott a 
Magyarország s Erdélyből Leidenben tanult ifjak 
névsora 1784-ig De ez aztán az utolsó évszám, 
a mikor a Codex holléte még tudva volt. 

Körülbelül 100 évvel azután 1884-ben Lei-
denben időzött egy magyar, Szalay Károly, ki 
miután theologiai tanulmányait Sárospatakon be-
végezte, Hollandiába jött, hogy itt előkészítse ma-
gát valamely tudományos állásra honában. Az 
egyetemi könyvtárban tett kutatásai közben sike-
rült neki Bod Péter munkáját a könyvek jegy-
zékében felkutatni. O ismerte nem csak a mű 
szerzőjének Magyarországban s Erdélyben tisztelt 
nevét, hanem tudomással birt a kézirat elveszé-
séről is, s elképzelhető mily nagy volt meglepe-
tése s öröme, midőn a hatalmas fóliánst legelő-
ször kezébe vette. A kézirat alapos megvizsgá-
lása megerősité feltevésében. A mű, mint gróf 
Mikó néhány töredék s másolat alapján mondá, 
csakugyan ^a legrit1 ább és legbecsesebb adatok 
tárháza a magyarországi s erdélyi egyházak tör-
ténetére n é z v e / Nem csodálhatjuk, ha feltámadt 
lelkében azon hő óhajtás, hogy : vajha valahára 
a mű kiadása megvalósítható volna. Enemű ké-
relmével alólirotthoz fordult. Azonban még min-
dig számos nehézségek fordultak elő, annyival 
inkább mivel Szalay ur nem sokára ezután vissza-
térvén hónába, nem számíthattunk az ő közremű-
ködésére a terjedelmes s nehéz munka keresztül 
vitelénél. 

Midőn pedig nemsokára ezután ugyan ő ál-
tala Magyarországban s Erdélyben köztudomásúvá 
lett, hogy a Bod Péter nagy müvének eredeti 
kézirata megtaláltatott, az ügy általános figyelem 
s érdeklődés tárgyává lett. Dr. Kovács Ödön 
nagy-enyedi académiai tanár, ki egykor szintén a 
leideni egyetem jeles tanítványa volt, a ^Protes-
táns egyházi és iskolai l a p p b a n egy cikket tett 
közzé általános érdeklődés teremtés s a kézirat 
kiadására való előfizetések megindítása céljából. 
Erre aztán több oldalról jött felelet, mely csak 
fokozta az érdeklődést. Midőn a közfigyelem ily 

módon ismét a Bod Péter művére irányittatott, 
utána néztek a mű még netalán meglevő másik 
részének is s igy tudták meg a gr. Mikó feljegy-
zése nyomán, hogy a 4-dik könyv a kolozsvári 
egyetem könyvtárában őriztetik. Most tehát a mű 
teljes egészében napvilágot láthat. 

A Magyarországból jött gyakori felszólítás-
nak engedve, elhatározta végre magát alólirott az 
E. J. Brill könyvkiadó céggel együtt, minden le-
hető kísérlet megtételére a kiadás keresztülvitelét 
illetőleg. Az újonnan felvett negyedik könyv által 
a mű terjedelme szinte megkétszerődött, mivel az 
utóbbi egy magában is majdnem oly nagy, mint 
a más három együttvéve. A Brill cég számítása 
szerint a teljes mű, kimerítő Indexxel együtt, 100 
nagy nyolcadrét alakú ívet fog kitenni, ívét 16 lap-
pal számítva. Két nagy kötetben fog megjelenni, 
mindenik körülbelől 800 lapra terjedve, s előfize-
tési ára 18 o. é. frt. 

Alólirott magára vállalja a kiadás vezetését 
s felülvizsgálását, mig Szalay ur, ki Hollandiába 
visszajovend, a kézirat sajtó alá rendezését s a 
nyomtatási hibák kijavítását fogja gondozni. 

A leideni könyvtár igazgatója dr. W. N. du 
Rieu ismert szolgálatkészségével szívesen rendel-
kezésünk alá bocsátotta a kéziratot, s a negyedik 
könyvet Kolozsvárról azonnal átküldik Leidenbe, 
mihelyest a kiadás tervéhez a kivitel biztos tuda-
tával hozzá foghatunk. 

Felhívjuk azért e vállalat iránt való érdek-
lődésre a tudomány minden igaz barátját s kivált-
képen azokat, kiknek a protestantismus felvirág-
zása szivükön fekszik. Bármily nagy legyen is a 
Magyarországból s Erdélyből várható előfizetők 
száma, mindazáltal ez nem leend elegendő a nagy 
költséggel járó mű kiadási szükségleteinek fede-
zésére. Méltán megvárható azért, hogy a törté-
neti tudományok egy ily rendkívül fontos kiegé-
szítő része, más országokban is kellő érdeklődést 
s pártfogást fog ébreszteni s különösen azok, kik 
előtt a protestantismus történetének ismerete 
nagyfontosságú: reméljük szívesen nyújtanak se-
gédkezet e nagyrészben ismeretlen történelmi mű 
napfényre hozatalában. Különösen megvárható ez 
hazánktól. Azon óhajtásra, mely a mult század kö-
zepe tétjein egy magyar tudós édtal előbb a leideni 
majd a grönningai egyetemhez intéztetett, de a mely-
nek teljesítésére, az akkori körülmények kedvezőtle-
nek valának; azon kérelemre, mely most harmadíz-
ben intéztetik hozzánk Magyarorszéigból hitrokoni bi-
zodalommal, a mikor mi is tulajdonképpen csak most 
kezdjük sejteni, hogy mily nagybecsű kincsnek va-
gyunk birtokéiban ezen kézirat bírása édtal, az öle tu-
dományos s egyházi életöket illetőleg, melynek kiadása 
által egy rég óhajtott céljok éretnék el; most ismét 
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„non possumus"-szol felelni ezen kérelemre: nemzeti 
becsületünk nem engedheti meg. A magyarokat már 
a korábbi időkből is számos jótétemény emlékezteti 
a mi nevünkre, ne engedje azért Hollandia ez al-
kalomból sem elhomályoüttatni a tudomány és val-
lás hő szeretete ciltal szerzett régi dicsőségét. 

L. W, E. Rauwenhoff, 
leideni egyetemi tanár. 

A holland nyelven irott, s e sorokkal egyidejű-
leg német s angol nyelven is megjelenő s egész 
művelt világra szétküldendő fentebb közlött felhí-
vás fordítójának alig volna még valami mondani 
valója, ha azon utasítást nem nyerte volna, hogy 
a fordítás alkalmával a felhívás utolsó kikezdését 
elhagyván, néhány felhívó szót önmaga írjon hon-
fiaihoz. Én azonban, mint a mélyen tisztelt olvasó 
láthatja, nem hagytam el amaz utolsó kikezdést, , 
és pedig szándékosan nem hagytam el, mert ta-
pasztalva a különösen egyházi irodalmunk terén 
uralgó hideg közönyt, az aluszékonynyá vált nem-
zeti és protestáns önérzet felrázására nem láttam 
hathatósabb módot, mintha felmutatom honfiaink 
előtt ama távoli, idegen nemzet példáját, mely a 
tudomány s hitrokoni szeretet melegétől áthatva, 
nemzete becsületbeli kötelességévé tette a Bod 
művének kiadási ügyét; mely nemzetnek a múlt-
ban — elnyomatásunk s szolgaságunk napjaiban 
— kedvezőbb állami viszonyok s anyagi körül-
mények között nyújtott segélyét nyugodtan s há-
lával fogadhattuk, el de most, a mikor a felvilá-
gosodás, a szabadság éltető szelleme nálunk is 
uj időket teremtett s mi is büszkék kezdünk 
lenni nemzeti önállóságunk s önerőnkön terem-
tett kedvezőbb egyházi viszonyainkra : az arcpi-
rulás s szégyenkezés bizonyos neme nélkül nem 
lehet, nem szabad elfogadnunk ama felénk nyúj-
tott segélő kezet, ha mi magunk, amaz idegen 
nemzet által megkezdett s melegen felkarolt ügyet 
az övéket messze felülmúló érdeklődés s pártfo-
gással nem karoljuk fel; megmutatva ez által a 
művelt külföld előtt is, hogy a megváltozott viszo-
nyok s kedvezőbb körülmények között mi is tud-
juk kötelességünket s nem riadunk vissza a tudo-
mány érdekében teendő bármily nagy áldozattól 
sem; hogy megmutassuk miszerint ma már mi is 
szabad nép s szabad államban szabad egyház va-
gyunk, s zászlóinkon eme szavak díszelegnek : ^a 
tudományhatalom. * 

Kérve kérem azért a tudomány s egyházunk 
minden igaz barátját, ne hagyják cserbe a külföld 
s a tudományok nemtőinek méltó várakozását; 
ne szégyenitsük meg holland hitrokonaink semmi 
áldozattól vissza nem riadó szeretetét, hanem mi 
magunk járjunk legelői jó példánkkal a Bod Péter, 
féle mű kiadásának ügyénél. 

Az előfizetési pénzeket az egyes reformált 
kerületek Főtiszt, püspökeihez vagy a >Protestáns 
egyházi s iskolai lap* nagyérdemű szerkesztőjéhez 
dr. Ballagi Mórhoz (Budapest, IX-dik kerület 
Kinizsy-utca 29. sz.) kérjük beküldeni legkésőbb 
1886. március elsejéig. Azok, kikre nézve az 
előfizetési ár egyszerre való lefizetése némileg 
terhes, oly módon is tehetik megrendeléseiket, 
hogy a megrendelés alkalmával 10 frtot, az első 
kötet megjelenése alkalmával pedig a még hátra-
lévő 8 frtot küldik be rendeltetési helyökre. 

Még egyszer kérve a nagy érdemű közönség 
szives támogatását mély tisztelettel maradok 

Budapesten, 1885. dec. 29. 
Szalay Károly. 

Országos nyugdíjintézet. 
Nem ismeretlenek már ^a magyar orsz. ref. 

lelkészi és tanári nyugdíjintézet alapszabályai4 

általánosságban e lapok t. olvasói előtt. 
Tűnődve olvasgatom; tehát a rég igért és 

várt ige testté lesz nem sokára az idők teljessé-
gében?! Nagy ideje, hogy ránk is kerül a sor 
valahára, mikor már irók, színészek, katonák, hi-
vatalnokok, gazdatisztek, bírók, jegyzők, néptaní-
tók mind nyugdíjintézetekkel birnak, a papi rend 
is, mely elsőnek tekintetett, utoljára kapjon nyug-
díjintézetet, hogy beteljesedjék rajta az irás szava 
s sok elsők lesznek utolsók/ Örüljetek káplánok ! 
nem kell többé 20 frt évi bérért káplánkodnotok, 
csak azt kell nézni, hogy van-e a tractusban be-
folyásos leányos apa, vagy a faluban nagyszájú 
kortes eladó leánynyal megáldatva, majd kidobnak 
azok a kedvetekért egy papot az öregéből, mind-
járt lesz nyilás! 

Hej! de jó lett volna az a törvény, mikor 
mi — a mostani hajlott korban levő férfiak — 
káplánkodtunk 20 kemény forintokért évente, pe-
dig számos esztendőn át viselve a lelkészi hivatal 
összes teendőit! Tanuló éveink nyomorúságait el-
feledtük a kápláni sokkal súlyosabb nyomorúsá-
gok alatt, a mellett, hogy az egész papi család 
kenyerét mi kerestük meg s mégis mi ettük a pa-
naszos kenyeret, tűrnünk kellett egy-egy szélhü-
dött tehetetlen öreg principális szeszélyeit, s az 
esperes üldözését; bizony jó lett volna akkor a 
60, 80, 100 frt kápláni fizetés, hát még a fele 
conventiós administratori dij! az volt a mi vágya-
ink ne továbbja ! hanem biz akkor nem adódott, 
no de eljött az idő, most már mind ez meg van, 
azzal a különbséggel, hogy mi ugyan nem kap-
tuk, hanem adni tartozunk, ifjú kori küzdelmeink 
gyümölcse megérett, látjuk pirkadását, lel a hi-
deg tőle s ugy van vele az ember, hogy ^örül-
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jön-e? búsuljon-er nem tudja* mert hiszen örülni 
örülnénk mi ennek, ha p. o. azt mondanák, hogy 
ezentúl a ki a hivatalából kivénül, nyugdíjba lép, 
s teljes fizetését, illetőleg annak megfelelő össze-
get kap évenként ugy, hogy semmi kára se lesz 
a nyugalmazásban, mindezen összeget pedig adja 
az ország, tekintettel a róm. katholikus papság-
nak nőtlen állapota mellett is ezerszerte fényesebb 
ellátására, tekintettel a reform, papságnak, sze-
génysége mellett is, ugy a múltban, mint a jelen-
ben a magyar nemzetiség, alkotmányos szabad-
ság érdekében tett szolgálataira, tekintettel szá-
mos tagból álló családjára, s legnagyobb tekin-
tettel az egyébb felekezetekkel szembeni méltá-
nyosságra. Nagyon szép volna ez így; hanem ha 
azt mondják: ti — a kik életetek javát abban 
vesztegettétek el, hogy elődeitek családjait táp-
láltátok panaszos kenyéren, abban a reményben, 
hogy majd az utódok kipótolják nektek s a tiei-
tek nek a jövőben — nektek kötelességtekké tesz-
szlik a jelenben, hogy rongyos fizetéstekből izzad-
jatok el annyit jelenleg, a mennyiből egy orszá-
gos papi nyugdíjintézet alapja kikerül, ültessetek 
egy fát a jövő nemzedéknek, de a melynek gyü-
mölcséből csak a zsengét kapjátok kóstolóul ta-
lán! szóval, ha a mult nem volt a miénk, mert más 
keze lába voltunk, a jelen annyiban a mienk, hogy 
már eddig is irtóztatóval többet kell adnunk a 
káplánoknak, mint nekünk adtak, s ha a nyugdíj-
intézet alapját nekünk kell letenni, azon kilátással, 
hogy mire kivénülünk, még akkor nem lesz az az 
intézet olyan állapotban, hogy nekünk számbave-
hető nyugdijat adhasson: hát bizony mi a mul-
tat, jelent és jövőt is elvesztettük; ez a gondolat 
az, a mitől én iázom. 

Félek attól hogy az országos segély országos 
csapássá válik ránk nézve, okulva az országos ta-
nítói nyugdíjintézet példáján, a melynek érdekében 
egyházat, tanítót nagy szorgalmasan exequálnak, 
de ha özvegyen marad a tanitóné, annyi min-
denféle beszerezhetetlen okmányt követelnek tőle, 
s anynyi huza-vonának teszik ki, hogy elmegy a 
kedve a tovább kereséstől, s ha három négyszáz 
forint fizetésű tanitó akar nyugdíjba lépni 70 — 80 
frt nyugdíjat emlegetnek számára, akkor midőn 
egy cseléd is — teljes ellátás mellett — ugyan-
annyi évibért követel! s minden évnegyedben 
valóságos p őrrel, okmány-halmazzal csikarhatja 
ki az adóhivatal körmei közül azt a nyomorult 
alamizsnát, melyet nyugdíjnak csúfolnak, s ha 
öregségére kapálni meg fát vágni meg nem tanul, 
éhen veszhet. Ilyen árért a mostani állapotot nem 
adhatjuk, mert magunknak is többe van, mint az 
egyszeri barátnak a mise. 

Nem mondom én azt, hogy egyátalában nem 
kell a nyugdíjintézet, tudom én azt jól, hogy a 

mi jelenben élő nemzedékünknek kötelessége 
megvetni a jövendő alapját, sőt én voltam az, a 
ki e becses lapok hasábjain indítványoztam a 
kálomista bankot, melyben biztosithatnánk életün-
ket, vagyonunkat, egyházi épületeinket s melynek 
alapjául szolgálhatna a domestica tőke, s mely 
alapjául szolgálhatna a papi s tanári nyugdíjinté-
zetnek is, a hova ha mindazon összegeket, me-
lyeket ilyen biztosítás képen szélyel, nyerészkedő 
pénzintézetekbe elfizetünk — össze rakosgatnánk, 
olyan szép összeggé növekednék — idővel — 
hogy minden szükségeinket fedezhetné; de kez-
detben, az elején még vékonyan fizethet, segélye 
csak olyan lenne, mint a gyenge csemeteía első 
termése, nem jólakásra csak kóstolásra való. 

Ám csinálják hát a kikre bízatott, de tart-
sák jól szem előtt, hogy a mostan élő papi 
nemzedék milyen áron birja javadalmát, mint nőtt 
ki a jelen a múltból, s a jelen átmenetét a jö-
vőre akként intézzék, hogy a mostaniak meg ne 
csalattassanak. Evek hosszú során sanyarogtunk, 
munkálkodtunk, ^mind éheztünk, mind szomjúhoz-
tunk, mezítelenek voltunk, bizonytalan helyeken 
bujdostunk, sokszor arcul verettünk* (I. Kor. 4. r. 
11. v.) midőn végre biztos fedél alá kerültünk, 
azon reményben, hogy itt nyugodtan éljük a 
hátralevő napokat, munkálkodván a Krisztusért; 
épen nem volna se örvendetes, se kívánatos ha 
egy szép reggel arra virradnánk, hogy kiteszik a 
parochiából a szűrünket, s valami csekély alamizs-
nával szélnek eresztenek. 

A törvényjavaslat részletezve nincs még, an-
nak részleteihez hozzá nem is szólhatunk, csak 
általánosságban jelzi intentióját; a miként-tői fog 
függeni minden, de ezt árgusi szemekkel kísérje 
a papság, s az a csekély papi elem, mely a 
conventen érdekeinket képviseli, vigyázzon ne 
quid respublica detrimenti capiat. 

A lelkészi és tanári özvegy-árva gyámintézet 
alapszabályai már részletezve vannak, ezekhez tü-
zetesebben lehet szólani, ha isten az ünnepeken át 
segít, szólni fogok hozzá annyival is inkább, mivel 
évek óta gyámtár-kezeléssel foglalkozom, az ügy 
előttem minden részleteiben ismeretes, annyit előre 
is jelzek, hogy elvileg helyeslem, de a részletek 
ellen erős kifogásaim vannak ! *) 

Nagy Ignác, 
külkedi reform, lelkész. 

*) Célunk az, hogy ezen nagy fontosságú javaslatok lehetőleg 
jól megvitattassanak, minden oldalról megvilágittassanak : azért kész-
séggel közöljük ezen cikket is, habár annyit talán igy futtában is ki-
mondhatunk, hogy túlerősen színez t. cikkiiónk úgy a lelkészi mint a 
tanitói gyámintézelről nyilvánított nézeteiben. De hát csak lássuk min-
den oldalról a kritikát. Szerk. 
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T Á R C A . 

Az apostoli hitvallás története főbb vonásokban. 
Ref. anyaszentegyházunk magyar nyelvű hittani 

irodalma nem bővőlködik oly forrás-művekben, melyek-
ből egyes sarkalatos kérdések megfejtése tekintetében, 
anyagot és véleményt meríthetnénk. Leginkább mond-
hatjuk ezt a kiváló értelemben vett dogmatikára és sym-
bolikára vonatkozólag, mely két rendbeli hittudományi 
ág tudtommal leginkább, csakis fordítások és kéziratok 
által van nyelvünkön képviselve. A symbolumok irodalma 
mégis gazdagabb, örvendetesebb mint a dogmatikáé. Régi 
zsinataink articu'usai, közönségesen ismert avatott kezek 
által összegyűjtettek, részben lefordítva átalános haszná-
latra közrebocsáttattak. Úgyde e munkatéren is aránylag 
még csak a kezdetnél vágj unk. Pedig az érdeklődés és 
vonzalom nem hiányoznék theologusaink legnagyobb ré-
szénél ; a mi hiányzik: az a tudvágyat kielégíteni hiva-
tott ismeretanyag és a tudomány azon eci es itala, mely 
szomjat olt és mindig szomjúságot gerjeszt. Távol állunk 
az önbizalom azon nemétől, mely szerint azt mérnők fel-
tenni bárkiről is, hogy épen e jelen időszakban, midőn 
oly soknemű és sajátságos nagyvilági és hazai esemé-
nyek foglalkoztatják a kedélyeket, mi ezen kísérletünk-
kel sromjat olthatni, sőt mi több — a tudvágy szomját 
még fokozni is fognánk. Célunk inkább az, hogy valami 
kis részben ezúttal is — használjunk. Használni kívánunk 
a tudományágnak, melyet mívelni szeretünk, és oszlatni 
óhajtjuk a homályt, mely az úgynevezett apostoli hit-
vallás — symbolum apostolicum, credo, h ;szekegy — 
eredetét, lényegét és fontosságát sokak szemei elől el-
fedve tartja. Mert ilynemű tárgy mindig időszerű lehet 
nálunk, hol sok tárgy csak azért tűnik aktualisnak, mert 
uj és még nem ismeretes. Másutt, mint p. o. német, 
francia, angol, sőt még a dán egyházi irodalomban is, 
kimerítő kutatásokat és alapos tanulmányokat találunk 
épen e tárgyra vonatkozólag. A dánoknál az apostoli 
hitvallás a rationalismus korszakaban, főleg 1828-ban 
szolgált nagy horderejű tények alapjául. Az angol egy-
házi irodalom isméi telte — mint más, ugy az e téren 
történt mozgalmakat is. Schweizban a hatvanas évek 
végén az ágendális kérdések feletti harcban és annak 
nyomása alatt sok hivő lélek egyedül az apostolicum 
igazságaiban talált vigasztalást és rrenedéket. A francia 
ref. egyházban még a hatvanas évek elején képezett 
sarkalatos kérdést a hitvallás épségben maradása ; és a 
német egyházi irodalom búvárai az egyházi atyák ide-
vonatkozó iratait főleg a negyvenes és hatvanas évek-
ben, kiváló szorgalommal tanu'mányozták. A sokak kö-
zül különösen megemlítjük : Hahn »Bibliothek der Sym-
bole und Glaubensregeln der ap. Kath. Kirche 1842 ;« 
Zezschwitz Katechetikája 1864. II. Itt ugyanis közölve 
vannak Cospari ismert norvégi hittudós tárgyunkra vo-
natkozó buvárlatainak eredményei, melyek igen nagybe-
csűek és az előtte tett kutatásokat részben kiegészítik, 
részben helyreigazítják. Ezenkívül többen foglalkoztak e 
tárgygyal, kik közül Riggenbach ismert nevű bázeli hit-
tudóst emiitjük föl, aki a Bernben megjelent Kirchen-
freund 1870. évi 4. folyamában tömör vonásokban adja 
elő tanulmányai eredményét, melyet részemről is, a tör-
ténelmi részben nyomról-nyomra szem előtt tartottam. 
Érdekes adatok találhatók a *Be\veis des Glaubens« 
1870. évi számaiban is, valamint Herzog Realencyclopá-
diájában Gűdertől és ezenkívül még több más nyelvű 

művekben, melyekre a már emiitett munkákban hivat-
kozás történik. 

A mint láthatjuk: az úgynevezett apostoli hitvallás 
elég fontos és érdekes tárgy a komolyabb tanulmányo-
zásra. De nem is csoda; hiszen az egész középkoron ke-
resztül különféle alakban imádkozták és énekelték ezt a 
vallásos lelkek ; a reformatió után is mint szent örökség, 
igen nagy becsben őriztetett, a mennyiben a gyermekek 
ezen hitvallásra kereszteltettek ; ezenkívül az urvacsorai 
liturgiában imádkozták ; a németországi és francia egy-
házak legtöbbjeiben minden vasárnap, az angol liturgiá-
ban pedig a mindennapi imádságokkal összefüggésben 
találkozunk azzal. Továbbá a heidelbergi, valamint a lu-
theri káté bővebb előadásban fejtegetik s a tiszta ref. 
typust féltékenyen őrző gyülekezetekben ugy külföldön 
mint hazánkban, ennek nyilvános fogadalma alapján bocsát-
tatnak először a felnőttek az urvacsorához. Sőt a ke-
resztség kiszolgáltatásakor ép ugy, mint az urvacsorai 
agendával összefüggésben, számos hazai ref. és még szá-
mosabb lutheri gyülekezeteinkben állandó liturgicus ele-
met képez az apostolicum. Ugy szólván, legszorosabb 
kötelék a reformatió és a római rendszer egyházai s 
azok hívei között. Es habár a görög egyház ennek he-
lyébe a nicáno—constantinapolitan hitvallást használja 
is : ez nem vezet viszálkodásra kelet és nyugot egy-
házai között. Ugy is igen közeli rokoneredetű mindkettő, 
sőt Zezschwitz szerint a nicáai hitvallást keleten aposto-
línak nevezik. A ki mindkét hitvallás tartalmát ismeri: 
összehasonlítás után azon tudatra jut, hogy a keresztyén-
ség közhitének legrégibb kifejezését az apostoli hitvallás-
ban bírjuk. Nem leend tehát érdektelen és céltévesztett 
dolog, ha mi is rövidletben összefoglalva, elmondandjuk 
arról a főbb tudnivalókat. E végett közlendő ismerteté-
sünk folyamán három főbb pihenőt tartunk, szólván tár-
gyunkról I. történelmi, II. kritikai szempontból és III. az 
előadottakból néhány következtetést vonandunk le. 

I . 

A negyedik század vége felé keletkezett azon le-
genda, mely szerint az úgynevezett apostoli hitvallást 
magok az apostolok szerkesztették volna. Rufinus, Am-
brosius és Hieronymus voltak ezen nézet képviselői ; sőt 
Ambrosius a rövidebb tartalmú régibb hitvallás tételeit 
a 12 apos'ol közt arányosan osztotta fel. Ezt tették ké-
sőbb a teljesebb tartalmú hitvallással is, mindegyik apos-
tolnak tulajdoníttatván egy-egy tétel szerkesztése. A re-
formatió kora előtt a legenda hitelességét megcáfolta 
Valla Lőrinc; majd ő utána Erasmus, később a refor-
mátorok, különösen Kálvin, institutioja 2 könyvének 
XVI. fejezetében. A heidelbergi, valamint a lutheri káté 
szerint is mellőzve van a 12 részre való hagyományos 
felosztás és a keresztyéni szabadság bizonyságául három 
részre van az felosztva. Miként a reformátiót megelőző 
időszakban, ugy azután és mainapság is, legkevésbé gon-
dolhat valaki arra, hogy e hitvallás szerkesztését az apos-
toloknak tulajdonítsa. De habár a szerkesztés kérdése 
teljesen lényegtelen dolog is előttünk, igen nagy fontos-
ságú a tartalom, melyre nézve már Augusztinus azt 
mondá növendékcinek: »Ez igék, melyeket hallottatok, 
a szent iratokban szétszórtan előfordulnak, azonban on-
nan egybegyűjtettek és egybeszerkesztettek, hogy kiki 
megtanulhassa és megtarthassa, a mit hisz.« 

Némelyek, mint Lessing (1778) és Delbrück (1825) 
Németországban, majd 1825 óta Grundtvig és követői 
Dániában, egyenesen Krisztusról akarták leszármaztatni 
az apostolicumot. Az emiitett két német férfiú hivatko-
zott azon tekintélyre, mely eme, Krisztustól hátrahagyott 
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symbolumot megilleti, a sokféle kritikai ellenvetéseknek alá-
vetett bibliával szemben. Grundtvig más elvből indult ki 
s más célra tört. Midőn nevezetesen a rationalismus Dá-
niába is elhatott és 1828-ban Clausen tanár a rationa-
lismust a protestantismussal azonosította : fellépett ellenébe 
Grundtvig tanár, egy költői lelkületű és hazája történel-
mében otthonos, e mellett a régi lutheranismus valamint 
a danismus mellett egyaránt lelkesen buzgólkodó férfiú, 
vádolva ellenfelét a keresztyénségtől és anyaszentegyház-
tól való elpártolással. De méltatlan vádaskodónak és 
rágalmazónak bizonyult be s elitéltetett, minek következ-
tében a lelkészi pályától visszalépett. Azonban számos 
követőkre talált, kik gyüldékben kerestek lelki épülést, 
mindaddig miglen Grundtvig, nyilvános istenitisztelet tar-
tására ismét engedélyt nyert. Majd midőn 1848—49-ben 
Dánia és Németország között viszály tört ki : Grundtvig, 
mint lelkes dán hazafi, szakított nemcsak a germanismus-
sal, hanem a német eredetű lutheranismussal is, és a lut-
heránus hitvallások eltörlését indítványozván, az apostoli 
symbolumot a biblia tekintélye fölibe helyezte és a skán-
dináv mythologiát, mint keresztyén propádeutikát kivánta 
bevétetni az iskolákba. Sok követőre talált, kik az egy-
ház és állam közti viszony megszüntetésén fáradoznak. 
Grundtvig állításainak megcáfolására Caspari norvég 
theologus vállalkozott, ki az apostolicum tekintélyének 
tiszteletben tartá'-a mellett, felmutatta azon soknemü for-
mai átalakulást, melyen az apostolicum átment, mig las 
sankint idők multán jelenlegi alakját nyerte. Mi is illő 
keresztyéni tiszteletben tartjuk ez évezredes múltú symbolu-
mot, azonban a s/entirás tekintélye alá rendeljük és vizs-
gálódásunk tárgyává tesszük azt. 

Az apostolicum szövege történelmi fejlődésére vonat-
kozólag Máté 28, 19. szolgál kiindulási pont gyanánt, a 
hol is ez olvasható: »megkeresztelvén őket az atyának, 
a fiúnak és a szentléleknek nevébe.« A keresztség 
eme Krisztustól eredő szereztetését elvetik mindazok, kik 
nem hisznek a feltámadott idvezitőben. Ezzel összefüg-
gésben figyelmünket érdekli azon sokak szemében feltűnő 
körülmény, miszerint az összes uj szövetségi iratokban, 
sehol sem fordul elő másutt a szentháromság nevében való 
keresztelés, hanem csak a Jézus Krisztus nevébe, az LTr ne-
vébe, vagy csupán a Jézus Krisztusba való keresztségről van 
szó. így p. o. az apostoli cselekedetekről irott könyv 2, 38; 
8 16; 10, 4 8 ; továbbá Róm. 6, 3 ; Gal. 3, 27. helyein. 
Scholten holland theolog, sok rendbeli áltételek segélyé-
vel azt iparkodott volna bebizonyitgatni, miszerint a ke-
resztség szereztetését tartalmazó szent irati hely a ké-
sőbbi toldalékok egyike, sőt szerinte egész a 2. század 
közepe tájáig csakis felrótt pogányok vagy zsidók ke-
reszteltettek, de keresztyének gyermekei sem mint újszü-
löttek, sem későbbi éveikben — nem. E feltevéseken 
alapuló érvelés cáfolását ez úttal mellőzhetjük, csakis 
arra hivatkozunk, miszerint az apostoli cselekedetek idé-
zett helyei és a Máté evangéliomának zártétele közötti 
különbséget kezdettől fogva oly módon igyekeztek ki-
egyenlíteni, hogy az apostoli korszakban felváltva hol a 
szent háromság, hol pusztán a Jézus nevébe történt ke-
resztelés előfordulását állapították meg. A mi egyébiránt 
habozás nélkül történhetett, mivel a Jézusban mint meg-
váltóban való hitvallás képezte a hit középpontját s ma-
gában rejté az Atyában és Szentlélekben való hitet is. 
E megfejtési mód magában véve elég világos és kielé-
gítő ugyan, de még inkább meggyőző a szent Írásból 
kölcsönzött eme bizonyíték: Az apostolok cselekedetei-
ről irott szent könyv 19. részének 2. verse szerint Pál 
apostol az Efezusban lakó hívőkhöz ezen kérdést intézi: 
»Vettetek-e szent lelket, minek utána hittetek?* Azok 

pedig válaszolának neki : »Sőt azt sem hallottuk, hogy 
van szent lélek.« Akkor csudálkozva kérdezé őket to-
vább: »Mire keresztelkedtetek tehát ?« — Eltekintve az 
ezen előadásban rejlő homályosságtól, annyit világosan 
láthatunk, miszerint itt Pál apostol előtt feltűnő az, hogy 
valaki keresztyénileg megkereszteltessék a nélkül, hogy 
hallott volna valamit a szent lélekről. Ebből azt követ-
keztethetjük, hogy az ő előtte ismeretes keresztelési hit-
vallásban a szent lélekről határozottan volt szó. Az el-
beszélés szerint: »a kik hallák ezt, megkereszteltedének 
az LTr Jézusnak nevére.« 

Hasonló bizonyítékot meríthetünk Justin marfyr 
apológiájának 61. részéből, hol ő a keresztelési eljárást 
e szavakkal irja le : »az Ur Istennek, mindenek atyjának 
és a mi megváltó Jézus Krisztusunknak és a szent lé-
leknek nevébe nyerik az újjászületés fördőjét.« Bár ő a 
keresztség szereztetési igéit nem szószerint idézi, mind 
amellett nincs okunk kétségbe vonni, hogy Máté 28. 
lebegett előtte. És hogy az imént jelzett eljárás átalá-
ros volt, igazolja az álkelemeni homiliák irója is, ki a 
keresztséget élő vízből való újjászületésnek nevezi az 
atyának és a fiúnak és a szent léleknek nevébe. (Hom. 
11, 26,); másutt ismét a háromszorosan üdvösséges hit-
vallásról tesz említést. Mindez feltűnő épen e szerzőnél, 
ki különben unitárius felfogás szerint jár el, midőn a tu-
lajdonképeni imádást — oéfíeiv — csakis Istenre az 
atyára ruházza, Jézusra vonatkozólag pedig megelég-
szik azzal, hogy neki mint az igazság egyedüli prófétá-
jának hisz. Szóval a Máté 28, 19. szerint szövegezett 
keresztelési formula eredeti valóságában szállott át nem-
zedékről nemzedékre az egyetemes keresztyén egyház-
ban, s ezt jogosan ugy tekinthetjük, mint az apostolicum, 
minden további fejleményének kiindulási pontját, mig 
befejezését körülbelül az ősrómai keresztelési hitvallásban 
találhatjuk fel. Ezen ősrómai hitvallás valamivel rövidebb 
a ránk maradt és általunk használt apostolicum-nál, a 
mint azt e következő szöveg mutat ja : »Hiszek a min-
denható atya Istenben; és Jézus Krisztusban, ő egyetlen 
fiában, mi urunkban; ki született szent lélektől szűz 
Máriából, keresztre feszíttetett Pontius Pilátus alatt és 
meghala; harmadnapon halottaiból feltámada, felméne 
mennyekbe, ül az atya jobbján ; honnan eljövend ítélni 
eleveneket és holtakat; és szent lélekben, anyaszentegy-
házban, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában.« 

Az ezen hitvalláshoz későbben csatolt tételek illetve 
kifejezések megfigyelése előtt, igyekezzünk ezen rövidebb 
formula ős eredetét kinyomozni. A 4. század vége felé 
Rufinus tesz említést e szövegről, mely bizonyosan ko-
rábbi eredetű. O, valamint Ambrósius és Augustinus ha-
tározottan oda nyilatkoznak, hogy a római keresztyének 
az érintetlenül maradt hagyományhoz ragaszkodtak, és 
miután a hitvallás a gyülekezet színe előtt egész nyilvá-
nosan tétetett le: nem lehet feltenni, hogy annak meg-
hamisítását eltűrték volna a hivők. Még korábbi erede-
tiség mellett szól azon körülmény, melyet Zezschwitz 
említ, mely szerint bár a nicáai symbolum (325) a nyu-
goti egyház lelki tanitói által is zsinórmérték gyanánt 
tekintetett: mindamellett az apostolicumot nem volt ké-
pes a keresztelési szertartás alkalmával való használat-
ból kiszorítani, a mi ennek nagy tekintélyben tartatása 
mellett tesz bizonyságot. Ily módon egészen a 3. szá-
zadig mehetünk vissza. És bár ezen korszakban az apos-
toli constitutio kereszte'ési hitvallására nem igen hivat-
kozhatunk — a mennyiben az csakis a 4. században és 
pedig kiválólag Syriában található fel — de másfelől 
egészen Tertulliánig (200 körűiig) is visszavezet nyomo-
zásunk fonala. Ez egyházi atya ugyanis, de coronacímű 
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művében ilyen formán irja le a keresztelési eljárást: 
Három izben merittetünk be, midőn valamivel többről 
teszünk vallást, mint a hogy az Ur az evangyéliomban 
meghagyta (amplius aliquid respondentes, quam domi-
nus in evangelio determinavit). De baptismo című iratá-
ban pedig azt emliti, hogy az atyának, a fiúnak és a 
szent léleknek nevéhez az egyház említése is hozzájá-
rult. De hogy ezen utóbbi bővités nem nagy átalános-
ságban használtatott, igazolja ugyancsak Tertullian azon 
ismertetése, melyet a római és áfrikai gyülekezetek közti 
egyértelműségre vonatkozólag közöl, a hol a közös tes-
sera tartalmát igy tolmácsolja : egy Istent vall, a világ-
egyetem teremtőjét, és Jézus Krisztust szűz Máriától, a 
teremtő Istennek fiat és a test feltámadását. Ebből me-
ríti a hitet, megpecsételi vízzel stb. Itt nyilván a keresz-
telési hitvallásról van STÓ. így hát az egyház emlege-
tése nem volt átalánosabb érvényű. A római és áfrikai 
gyülekezetek közt létezett emez egyértelműségről tesz 
tanúbizonyságot a 3. század közepe táján Novatian 
római presbyter, valamint Cyprian karthagói püspök is ; 
utóbbi azt mondván, hogy mindkét részen ugyanazon 
keresztelési hitvallást kérdezték ki , melyet ez úttal 
hívnak először symbolum. néven. Ha ezenkívül még 
ugyancsak Tertullián műveiből összehasonlítjuk de virgin. 
vei. 1. és adv. Prax. 2. ide vonatkozó tételeit, továbbá 
Irenáus adv. haer. 1. 10, 1. és Origenes de principiis 
munkájahoz irt bevezetését: ezen és még más helyek meg-
győznek bennünket arról, miszerint: habár az idézett 
egyházi atyák által a 2. század 2. felétől kezdve hitsza-
bály néven nevezett igazi apostoli hogyomány vagyis a 
tan közös alapja — főtartalmilag hasonlóságot, de for-
mailag nagy különbözőséget tüntet fel; ugyanis egyik 
egyházi atyánál a tartalom bővebb, a másiknál szokatla-
nul rövidebb, sőt némely tanbeli tétel is mellőztetik, a 
szerint, a mint az író előtt mellőzhetőnek látszott: azon-
ban benne — habár még nem szorosan formulázva is — 
az új szövetségi iratokkal teljesen egyező tan közös 
magva észlelhető; azonkívül — a mi figyelmünket ki-
válóan érdekli — az ismételten előforduló tételek bámula-
tosan egyeznek a már fenntebb emiitett ősrómai keresz-
telési formulával, melyhez az északafrikai tessera—Tertul-
lián után következtetve — igen hasonló volt. Ezek után 
azt lehetne mondanunk, hogy a keresztelési symbolum 
ismert alakja (Mát. 28.) már Tertu'lián előtt még a 2-ik 
században bővíttethetett ugy Rómában, mint Északafriká-
ban. Azon kérdésre vonatkozólag azonban, vaijon Irenáus 
180 körül, szintén a keresztelési hitvallást vette-e a maga 
hitszabályzata alapjául (a mint Hahn véli) avagv csu-
pán a szerezte! ési szavakat használta keresztelési hitval-
lás gyanánt az apostoli traditio mellett, melyből csakis 
később vették át a közbeszúrt tételeket a keresztelési 
formulába (e vélemény képviselője Stocmeyer): Zez-
schwiz után Riggenbach is azon leginkább elfogadható 
véleményben van, miszerint Irenáus az apostoli tannak 
szabad tetszés szerinti formában adhatott kifejezést, a mel-
lett elhallgathatta a körvonalzott keresztelési formulát, 
mivel ez már akkor, épen mint titkos ismertető jel az 
üldöztetés ideiben, csak szóban, de Írásban nem közölte-
tett a hívekkel. Ezzel azon megállapodásra jutottunk, mi-
szerint a 2. század 2. felében kétféle alkalmazás consta-
tálható ; úgymint: a tévtanok ellenében az apostoli tan 
közös magva — hogy ugy mondjam : veleje érvényesül, 
oly formán azonban, hogy ugyanazon főtartalom az iró 
egyénisége szerint és az alkalomhoz képest, hol rövidebb hol 
bővebb kifejezést nyert. De egyszersmind már egy kereszt-
ségi symbolum is használtatott, mely a szereztetési sza-
vaknál bővebb tartalmú volt. A hitszabály alapvonásai, a 

bővített keresztségi hitvallás fővonásaival találkoznak, de 
az alakulás még ekkor nem nyert befejezést. Különböző 
gyülekezetekben különböző módosulásokkal, hol rövidebb 
hol hosszabb tartalmú formulát használtak, a mi megerő-
síti azon felfogásunkat, mely szerint keresztségi symbo-
lum gyanánt az ősrégi formula volt érvényben, melynek 
egyes tételei az apostoli tanhagyományból merítettek. 
De hogv mely időpontban történhetett ez : biztosan meg 
nem állapithatjuk. Kutatásunk fonala a 2. század 2. feléig 
vezet vissza bennünket s azt találjuk, hogy ama symbo-
lum az apostoli iratok közös tantypusával teljesen meg-
egyez. A módosulási tételek sem oly jelentékenyek, hogy 
azokat változtatni avagy mellőzni kellene. Ha egyik má-
sik helyi hitvallásban ez vagy ama tétel hiányzik : a', 
még nem azt jelenti, hogy az a tétel elvetendőnek Ítél-
tetett. Mindegyik a tan ugyanazon forrásából meriti anya-
gát. Különbözőségökben megvan ez öszhang, melynek 
egyszerű alaphangja a fennt közlött ősrómai formulában 
található fel. (Folyt, köv.) 

K Ö N Y V I S M E R T E T E S . 
Ünnepi tanítások', részien különféle hUforrások nyo-
mán irta Dobos János. Kiadta Dobos László szalk-
szent-mártoni ref. lelkész. Budapest, 1886. A ra 1 forint 

80 lcr. 29 beszéd 252 lap. 

Kedvesebb, szebb és értékesebb újévi ajándékkal 
nem lephette volna meg senki egyházi irodalmunkat, 
mint a minővel meglepte ezt Dobos László, atyja egyházi 
beszédei második kötetének kiadásával. És most. csak 
elolvasva az előttünk fekvő 29 beszédet, fájlalhattuk 
volna igazán, ha a mi ősz pásztorunkat visszariasztotta 
volna az, hogy »az ő becsületének diófájáról némelyek 
le akarták rázni a diót« és ha az apa dicsőségét félté-
kenyen őrző fiút a támadás ama meggyőződésre vezette 
volna, mintha »a magyarhoni prot. egyház közvélemé-
nye« azt kívánná, hogy e beszédek kiadása besziintet-
tessék és nem örülhetünk eléggé e második kötet meg-
jelenésén, mely, hogy a rabbiknak egy a talmudra mon-
dott hasonlatával éljünk, ha az első kötet bor volt, ugy 
ez fűszeres bor, conditum. 

E kötetben már nemcsak mint nagy szellemroko-
nainak tolmácsa jelenik meg Dobos s nem barátairól 
kell megismerni az embert, hanem maga is megszó'al s 
van itt néhány, egészen az ő individualitását kifejező 
beszéd, teljesen ő van ezekben a maga világfájdalmával, 
mysticismusával, rendkívüli hazaszeretetével, s azokkal a 
bámulatos ellentétekkel, melyek teljes életében megvol-
tak benne. Olyan igazán néhány beszéde — kü'önöseb-
ben a négy első, ez uj évi beszédek, mint a hóval bo-
rított, hideg, jeges táj, de a melynek mégis nvnden hó-
pelyhében a nap sugara csillog. Fagyaszt az az erőtelje-
sen, határozottan és bizonyos fokig komoran kifejezett 
vílágmegvetés, mely siralomvölgyének nézi e földet, 
hiábavalóságnak ennek minden jelenségét és dicsőségét, 
a hol nincs mult, nincs jelen, sem jövő, hanem csak van 
szakadatlan változás és mi ennek egész élete az örökké-
valósághoz képest s valódi kálvinis'a szigorral dörgi 
füleinkbe untalan, hogy nincs nekünk e földön mara-
dandó hajlékunk, mi itt csak zsellérek és idegenek 
vagyunk. De melegít az a vallásosság, a melylyel 
meg épen mindig az örökkétartókra, a változhatatla-
nokra irányozza a lelkeket. Az 1843, 1862, 1866. újévi 
és az 1865-dik ó-esztendei beszédeire illenek különö-
sebben e megjegyzések. E predikátiókban ott tükröződ-
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nek vissza a vallásos gondolatok keretében az iró korá-
nak politikai képei, ott váradalmai, melyeken csügg nem-
zetével együt t ; midőn pl. a többek között az 1866-iki 
uj évi beszédében mondja: »Mit rejt (az újév) titkos 
kebelében hazánk, nemzetünk jövőjéből, azt nem tudjuk, 
mint az éji vándor, ki a sötétben lépéseket hall, annyit 
tud, hogy valaki közeledik, de ellenség-e, vagy jó ba-
rát, utas-e, vagy útonálló, ki megrabolja, vagy vérét 
ontja, azt nem tudja. így hallunk mi bizonytalan zajt, 
hallunk lépéseket, látunk egy bizonytalan fényt, wint 
egy korona árny ékképét; de hogy közelebb jőve mi fej-
lik ki belőle, a korona e, vagy egy tiizes golyó, mely 
fejünk felett pattan el, azt nem tudjuk. Hogy mi sors 
vár ránk és nemzetünkre, teljesednek-e a szép remények, 
melyeknek nagyobb részét úgyis a lehetetlenségek közé 
sorozta népünk józanabb része ; leszedik-e vállainkról a 
terheket, melyek a földig nyomtak, vagy még többet 
raknak a régiek helyébe, az eddigi fajárom helyett vas-
jármot tesznek-e nyakunkba és az ostor helyett skorpi-
ókkal vernek-e? Nem tudjuk; de annyit bizonyosan tu-
dunk, hogy nem az lesz meg, a mit a császárok és ki-
rályok akarnak keleten és nyugaton, nem az lesz meg, 
a mit a hatalmasok és fondorlatok titkos tanácsában el-
végeztek, hanem az lesz meg, a mit az uraknak ura, 
a királyoknak királya elvégezett felőlünk, ki mindenható 
kezében tartja az egész föld kerekségét. Békességben 
ül-e a föld népe, mindenki szőllője és gyümölcsfája ár-
nyékában, vagy ellenség vagdalja ki azokat ; kapát, ka-
szát csinálnak-e a fegyverekből vagy azokból fegyvei t : 
nem tudjuk; de annyit bizonyosan tudunk, hogy a se-
regeknek ura a mi hadnagyunk.* (14. 1.) Vagy a IV. 
beszédben (1862. újévi) » Ezelőtt egy évvel, ha még jut 
eszetekbe, megkoronáztuk Isten nevében a bizonytalan 
uj esztendőt, nrnt egy oltár körül leborultunk és kiáltottunk : 
» Uram ! múljék el tőlünk a keseiűpohár ! Még mindez ideig 
elfordítva tartja az Úr tőlünk édes atyai orcáját, még nincs 
vége a századok óta tartó harcnak és szenvedésnek 
s bár megindultunk, mint hajdan Izrael népe az Ígéret 
földe felé, meg kelle állapodnunk akeseiű vizek pusztá-
ján ; ki tudja nem ezután jutunk e még a helyre, hol tü-
zes kigyók marása alatt kell elhalnunk ?!« és mint egy 
ó-testamentomi pióféta könyörög: »Gyűjtsd egybe ismét 
a vének tanácsát, a szent Sanhedrint, hol a fejedelemmel 
egyetértve, mint hajdan a Sión szent hegyén megkészül-
jenek a törvénytáblák, melyeket a hegy alatt imádkozó 
nép várU (H. ö. Ézs: 63 — 64. f.). Majd az 1865 dik 
sylvesteri beszédben, melyet a 101. zsolt. alapján tart, 
azt mondja: »Mi is felemeljük ma szemeinket a hegyekre, 
honnét segedelmünk érkezik. Felemeljük ma szemeinket 
az országházra, erre a szent hegyre, hol a nép Mózesei 
és Illései tanácskoznak, hol hazánk szomorú színének vál-
tozását látni óhajtjuk, hol a hegytetőn a honszeretet 
lángja ég. Felemeljük szemeinket a hegy tetejére, hol 
félelmes mennydörgések és villámlások között készülnek 
az uj törvény táblái. De a hegytetőkön égő láng meg-
lehet nem sokára kialszik, a hatalom szélvésze meglehet 
nemsokára ismét elfújja az őrtüzeket és mikorra a két 
tanitványnyal ismét felvetjük szemeinket, nem látjuk ott 
Mózest és Illést, csak a régi kopár sziklák maradnak ott. 
Még magasabbra emeljük hát szemeinket U stb. 

• Képzelhetni minő hatást kelthettek ily féle nyilat-
kozatok abban az időben 1 De ez alkalomszerűség mellett 
van ezekben a beszédekben is annyi szép gondolat, mi-
ket ma és mindenkor ajkunkra vehetünk s általában az 
e kötetben levő beszédek majdnem kivétel nélkül gya-
korlati használhatóság tekintetében is messze felülmúlják 
az előzőket, ezek egy-egy műveltebb hallgatósággal biró 

gyülekezetben minden különösebb átdolgozás nélkül min-
dég elmondhatók. 

És most, a midőn a részletekbe kellene mennem, 
ismertetnem az egyes prédikációkat, nem tudom melyi-
ket említsem előbb ? A szigorú, dörgő, Ítéletet hirdető 
hangjával megrázkódtató V. és XX. beszédet-e, melyek-
ben nem retten vissza az iró a keményebb szavaktól 
sem ; a kóros anyagot — gondolja — ki kell vágni és 
nem elkenegetni, a vágás fáj, de gyökeresen gyógyít. 
Vagy a XVIIÍ. beszédet e, mely Reguis után annyi szó-
noki erővel, igazi pünkösti lelkesedéssel van irva, mintha 
csak Írójának feje felett is ott lebegett volna a tüzes 
nyelv; avagy a XXI. és XXII. beszédeket-e, melyeket 
Coquerell vésője vésett, mert tollal ugy irni lehetetlen, 
ugy ki vannak domborítva az egyes gondolatok, oly ke-
rekded minden vonás, annyira határozott minden bizo-
nyíték, melyek szerves művészi összefüggésben vannak 
az egészszel. E beszédekben azt bizonyítja textusa alap-
ján, hogy »a Jézus Krisztus tegnap és ma ugyanazon 
volt, mindörökké is ugyanazon lészen« és cáfolja ama 
modern naturalistikus felfogást, a mely szerint a keresz-
tyénség helyett még majd egy tökéletesebb vallása is 
lesz az emberiségnek a jövőben, mert ez még nem a 
legtökéletesebb s ezeknek mily hatalmasan mondja, és 
ezzel is hallgattatja el őket: »Hát ti, kik valami jobbat 
vártok és követeltek a keresztyénség fölött, vagytok-e 
már olyan jók, milyenek mint keresztyének lehetnétek ? 
Azt kívánjátok, hogy a világ egy uj vallást uraljon, mely 
őt túlvigye azon lépcsőn, hová a keresztyénség emelte; 
de hát ott van-e már a világ azon a ponton, hová őt a 
keresztyénség emelheté ? Azt akarjátok, hogy a világ 
egy uj törvénykönyvet nyerjen az égből, jobbat, maga-
sabbat, nemesebbet a keresztyénségnél; de hát be van 
már töltve az evangelium, be van már töltve annyira, 
hogy a világ végzett munkája után pihenni menvén, ezt 
mondhassa a nagy gazdának : Uram ! a három, a hat, 
a kilenc, a tizenegy órai munkának vége van becsület-
tel, adj nekünk más munkát ?« sib. Ugyancsak a gyö-
nyörű bizonyítás példányképei a XI. XIII. és különösen 
a XVI. beszédek, mely utóbbi mintegy kiegészítése a 
bizonyításban a XIII.-nak. Mindkettő a halhatatlanságról 
szól, csakhogy in lg" a XIII. beszéd magából az öntudatos 
életből bizonyítja a fe támadás sztikségképeniségét Is-
ten jóságából és igazságosságából kifolyólag, addig 
emez abból, hogy lelkünkben van egy ösztön, egy 
vágy, mely egy jobb haza után sovárog; a lélek ön-
kénytelenül, »titkosan visszasóhajt elhagyott hazájába 
visszakívánkozik ama mennyei városba; mert add neki 
a földnek minden kincsét, minden örömét, megelégedést 
bennök nem talál, rajtuk meg nem nyugszik, mert ele-
venen emlékezik otthon kóstolt szebb örömeire, mint a 
hazáján kívül bujdosónak nem édes a külföld minden 
gyönyörűsége, mert nem szülőföldje adja neki azokat.« 

(Vége köv.) Kenessey Béla. 

R É G I S É G E K . 
Vizsgálat a zánkai helv. hitvallásuak ügyében 

1795. március 12. 
A mostani zánkai reformátusok 1736-ban költöztek 

be a római imperiumból, miután III. Károly (mint római 
császár VI. Károly) egy olyan hitlevelet adott nekik, 
hogy bárhol települnek le magyarországi birtokain, val-
lásukat szabadon gyakorolhatják, papot, tanítót tarthat-
nak stb. Később ág. hitv. evangélikusok is költöztek a 
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faluba s 1794-ben elváltak a helvét hitvallásuaktól, s 
külön tanítót hoztak maguknak. Úgy de ennek fizetés is 
kellett, és az ág. hitv. ev. követelték, hogy az egyházi 
földeknek fele része nekik adassék által, de a reform, 
hitvallásuak erre semmikép sem akartak rá állani. Pa-
naszt tettek hát a Nemes vármegyén, ennek eredménye 
az alább olvasható okmány, melyre nézve csak annyit 
kell megjegyeznem, hogy az eredeti latinból magyarra 
forditva közlöm, könnyebb hozzáférhetés és megértés 
céljából. Ezen előzmény után lássuk hát az emiitett ok-
mányt : 

. . Alulírottak hivatalos hűséggel elismerjük és 
bizonyítjuk, hogy miután a Zalavármegyében levő Zánka 
faluba költözött helv. hitv. lakosoknak ügyük fontossá-
gához képest kiküldettünk, az egyház tulajdonát képező 
földbirtokok megvizsgálására : alulírott évben és napon, 
hogy az alább olvasható két kérdésre, az elibénk állított 
s maga módja szerint megvizsgált tanuktól bizonyításo-
kat szereznénk magunknak — e vizsgálatot következőleg 
teljesítettük : 

1-ször. Tudja-e a tanú, hogy azok a polgárok, a 
kik legelőször ezen Tekintetes Nemes Zala vármegyébe 
helyeztetett helységet megszállották, azok mind egytől-
egyig helvét hitvallásuak, vagy közönséges szólás szerint 
kálvinisták voltak ? 

2-szor. Hát azt tudja-e a tanú, hogy a mi földjei 
és rétjei most az egyháznak vannak, azokat mind a meg-
szállás után kevéssel ugyanazon ref. polgárok irtogatták 
és tették haszonvehetőkké? 

Első tanú Nemes Siile Sámuel, a szomszéd Zala 
vármegyei Szent-Antalfán birtokos, római katholikus val-
lású, 80 éves, hit alatt a következőket vallja : 

Az első kérdésre: A tanú a szomszéd szentantal-
fai helységből való, innét mint szomszéd a hozzá inté-
zett kérdésre ekképen kezdi hitvallását: édes apja juhait 
mindig juhász őrizte, és még akkor a zánkai pusztán a 
földes urak engedelméből gyakran őrizte s legeltette ju-
haikat maga is, és igy saját tapasztalásából vallja, hogy 
mikor ezen Nemes vármegyében levő Zánka helységet 
megszállani kezdették, az első megszállók egytől-egyig 
mind kálvinisták voltak, kik közül a mennyire vissza tud 
emlékezni, nevez is meg Palatínusokat, Nagyokat, SifTer-
tekkereket. 

A második kérdésre vallja, hogy ami földjei és 
rétjei vannak most az egyháznak, azok közül csak a 
belátó mezőn levőt tudja, a melyeket a megszállás után 
erdőből irtottak, tisztogattak ugyancsak a kálvinista pol-
gár-lakosok, minthogy a tanú tudomása szerint akkor 
más vallásúak nem ís laktak Zánkán. 

Második tanú Nemes Somodi János, ugyanazon hely-
ségbeli lakos és birtokos, helv. hitv. vallású, 80 éves, az 
igazsággal megegyezően hit alatt vallja a következőket, 
az első kérdésre: 

Most ugyan Szent-Antalfán lakik a tanú, de ezelőtt 
Csicsóban lakott, míg tudniillik ott a reformátusoknak 
ekklésiája volt, (Bíró Márton veszprémi püspök idejében 
űzettek ki Csicsóból is, mint számos más veszprémmegyei 
egyházból a reformátusok, s ezeknek legnagyobb része, 
a szomszéd Antalfán telepedett le, Csicsóban pedig ma 
egy református sem lakik), arra pedig jól emlékezik, hogy 
ezelőtt mintegy negyven esztendővel (tehát még 1750 -
1760 között) a szóban levő zánkai helységet legelőször 
megszállók mind kálvinisták voltak, úgymint Nagyok, 
Cuborok, Siffertekkerek, Poórok, akik a tanú bizonyítása 
szerint édes apja házához jártak a templomba, még t. i. 
ott vallásbeli gyakorlatuk volt. 

A második kérdésre : Le tett hite után vallja a 

tanú, hogy az egyháznak ami földjei, rétjei most van-
nak, azt a megszállás után nem sokára a kálvinista la-
kosok iskola tanítójuk számára, — kit a megszállás után 
kevés időre hoztak be — erdőből irtották s tették ha-
szonvehetővé, a Diskaiak és Sebestyének mint zánkai föl-
des urak engedelméből és ajándékából. 

Harmadik tanú Nemes Szántó Pál a szomszéd Mo-
noszló faluban birtokos, római katholikus vallású, 58 éves, 
hit alatt a következőket vallja, az első kérdésre • 

Tanú a szomszéd Monoszló helységből való lévén, 
és ott is született és nevekedett — innét jól emlékezik, 
mikor szállották meg legelőször Zánkát, akik egytől-
egyig mind református vagy kálvinista vallásúak voltak, 
midőn nekik a zánkai pusztát adták, a már le tett hi-
tére vallja is a tanú, hogy közülök ismerte a Poórokat, 
Siffertekkereket, Cuborokat és Vargákat, kik akkor is, 
most is kálvinisták. 

A második kérdésre: Az egyháznak mostani föld-
jei és rétjei közül, mely szerint tudja a tanú különösen 
a felső telekben levőket, melyeket, hogy a megszállás 
után irtották s művelték a kálvinista lakosok, onnét ál-
lítja a tanú, hogy itt más vallásúak nem is laktak Zán-
kán, s a lutheránusok a megszállás után, ki házassága, 
ki mestersége után került ide. 

Negyedik tanú Nemes Pesti István, ugyancsak a 
szomszéd Monoszlón lakos és birtokos, helv. hitvallású, 
67 éves, az igazsággal megegyezően hit alatt vallja a 
következőket. Az első kérdésre : 

A zánkai — most ugyan helységet, az előtt csak 
pusztát — a monoszlóiak bérbe használták, sokszor járt 
itt a tanú, innét le tett hite után vallja, hogy azok, akik 
először megszállották Zánkát, mind reformátusok, vagy 
közszóllás szerint kálvinista vallásúak voltak, kik közül 
jól is ismerte a tanú az első megszállókat, úgymint Na-
gyokat, Siffertekkereket, Poórokat, kiknek először Zánka 
átadatott. 

A második kérdésre. A mi földjei és rétjei most 
vannak az egyháznak, azokat tudja a tanú, hogy a meg-
szállás után nemsokára erdőből irtották s tüskéből tették 
haszonvehetővé a kálvinista lakosok, mivel még azon idő-
ben lutheránusok, vagyis más valláson levők nem voltak 
Zánkán, azután szakadtak (kerültek) ide a lutheránusok 
sok idő múlva, mikor már a kálvinisták meg is örö-
ködtek. 

Melyről ezen általunk teljesített vizsgálat hiteléül, 
adjuk nevünk aláírásával és pecsétünkkel megerősített 
bizonyság tételünket, Zánkán, 1795. mártius hó 12. 
Kuthy Pál szolgabíró (P. H ) Ádám Ferenc esküit (P. H.) 

A zánkai reform, egyház levéltárában levő eredeti 
után közli : 

Thiíri Etele 

K Ü L F Ö L D . 
Prof. dr. J. H. Scholten theologiai fejlődése. 

Közl i : Nagy Zsig. k.-sz.-miklósi gymn. tanár. 1885. dec. 

Ez az év is sebesen haladt sirja felé. Még néhány 
rövid hét, s eltemetjük ezt is sok ezernyi elődje mellé 
abba a közös nagy sirba, melynek neve: mult. A idő 
kert kének sebes forgása eszembe juttatja, hogy ez év 
lefolyása előtt még egy nagy és nehéz, de egyszersmind 
kedves kötelesség teljesítése áll előttem. Ez az esztendő 
ragadta el az élők közül a theologiai tudományok pótol-
hatlan veszteségére az igazságnak lánglelkű prófétaját, 
fölkent bajnokát, Scholten János Henrik leideni theologiai 
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professort, kinek kimagasló alakja, mint egy óriás világító-
torony, löveli a helyes belátás, az értelmes hit és hivő 
értelem jótékony világát a theol. tudományok tengerének 
végtelenjére. 

De nem akarok az ő nagyságának, az ő kimagasló 
személyiségének leírásába bocsátkozni, erre erőm sem 
volna, de meg felesleges munkát is végeznék, mert hisz 
azoknak, kiket az ezen sorok fölé helyezett nagy név 
igazán érdekel, bizonyára élénk emlékezetében van még 
az, a mi életére vonatkozólag e lapok hasábjain *) 
közzététetett volt. Én egyedüli feladatomul azt tűztem 
ki, hogy hű fordításban bemutassam e lapok olvasóinak 
Scholtennek autobiographiáját, azt a beszédet, melyet 
ezelőtt 20 évvel 1865. szeptember 26-án, 25 éves theol. 
tanári jubileuma alkalmával tartott s mely az ő fejlődé-
sének leghűbb tűköre. Hivebb még annál i<=, mely ilyenül 
az emlitett számban kijelöltetett, t. i. az 1881. jun. 14-én 
tanári székéről való lelépésekor tartott búcsúbeszédénél. 
Mert mig ez az utóbbi csak a resultatumokat közli, amaz 
felmutatja egyszersmind az utat is, melyen haladva az 
illető resultatumhoz jutott Scholten. 

Az általam fordításban bemutatandó jubiláris be-
széd nem jött kereskedelmi forgalomba, csak meghatá-
rozott számú példányban nyomatván ki, szerző csak leg-
közvetlenebb barátai és legkedveltebb tanítványai között 
osztá szét. 

Az a példány, melynek a'apján a hazai közönség 
számára én a magyar fordítást készítettem, a leideni 
egyetem kitűnő professora, a legnagyobb élő theologus 
Kuenen Ábrahám által bocsáttatott rendelkezésemre, 
ugyan ő megküldvén számomra az 1881-iki »búcsúbeszé-
det* és a Scholten életére, végső napjaira, eltemetteté-
sére vonatkozó hollandi hírlapi cikkeket is. Ez utóbbiak 
reprodukálása azonban már idejét multa. Mindazonáltal 
nem állhatom meg, hogy a sok közlemény közül egyet, 
prof. Kuennennek Scholten sírjánál tartott búcsúbeszédet 
egész terjedelmében be ne mutassam. Hisz Scholten és 
Kuenen nevét alig lehet egymás nélkül kiejteni. Bár köz-
tük életkorra nézve meglehetős különbség van, de ho«z-
S7.u időn át mint ugyanazon egyetemnek fénylő csillagai, 
együtt vezérkedtek a felvilágosodott theologusok ragyogó 
seregének élén, köztük a legbensőbb, legmelegebb barat-
ság volt, melyet soha semmi kellemetlenség meg nem 
zavart. Lehet-e máskép gondolni is, minthogy Kuenen 
mélyen megindulva állott meg hű barátjának s ;rja fö-
lött, de még is erőt vett megindultságán és következőleg 
szólott: 

»E sirnál nincs helye a szomorú panasz hangjá-
nak, c^alc a tisztelet és hála hódolatának. 

Oh bizonyára, mi, tiszttársak és barátok, mi szeret-
tük volna soká körünkben látni Scholtent. E tekintetben 
egy volt óhajunk hű feleségével, gyermekei és unokái-
val. Kimondhatatlan gyönyör volt az lelkünkre nézve, 
ha hallottuk őt meg nem gyöngü't lelki erővel beszélni 
a napi dolgokról, vagy a mit ő nagyon szeretett, a mul-
tak emlékeiről. Mély fájdalommal gondolunk arra, hogy 
az ő átható és élesen látó szeme örökre Z á r ó d o t t , 
hogy hű baráti kezét többé nem nyujtandja felénk. 

De ezeket az indulatokat elnyomja bennünk az az 
érzelem, hogy nem illik nekünk felettébb panaszkodnunk, 
bármily pótolhatatlan is veszteségünk ; hogy inkább há-
lát kell rebegnünk az áldásért, melyet Isten e férfiúban 
adott volt nekünk. Neki megengedtetett, hogy földi mun-
káját bevégezze; ő elérte azt a határpontot, a meddig 
a törvény az egyetemi tanárokat hivatalukban meg-

*) 22. sz. 1885. máj. 30. 

hagyja (70 év.), sőt azt még majdnem négy évvel 
túl is haladta. Elete és működése befejezve fekszik 
előttünk. Es minő élet! A neki adatott talentumokkal 
szakadatlanul uzsoráskodott a theologia szolgálatában, 
melyhez szive és lelke egész hevével ragaszkodott. Es 
ezen osztatlan törekvésen, melynek egész erejét áldozta, 
és a melyet ő nem mint saját érdemét akart tekinteni, 
hanem mint ann^c ajándékát, a kitől van ugy az aka-
rat mint a végrehajtás, — ezen az osztatlan törekvésen 
a szó legteljesebb értelmében Isten áldása nyugodott. 
Scholtenből nagy erő hatott ki az őt környezők- és ol-
vasókra ; nagy erővel hatottak lelkesült és lelkesítő sza-
vai tanítványaira, kik tódultak előadásaira ; nagy erő je-
lentkezett irataiban, a melyek közül nem egy még ma 
is széles körben nagy befolyást gyakorol és őt soká, 
nagyon soká túl fogja é'ni. A leideni egyetem theolo-
giai facultására évek hosszú során át rányomta hatal-
mas szellemének bélyegét. Németalföldön és messze azon 
kivül is el van ismerve neve, mint az igazság bajnokáé ; 
ugy ismerik őt, mint egyikét azon keveseknek, kiknek 
osztályrészül jut, hogy uralkodjanak tudományuk meze-
jén és onnan vezessék koruk fejlődését. Nem mindenki 
által — ezt megemlítjük itt is — tartatott az ő befolyása 
áldásosnak. Azon sokakkal szemben, kik őt mint az 
észszerű keresztyénség védelmezőjét és szellemi atyjokat 
ünnepelték, állottak mások, kik őt veszélyesnek tartot-
ták, és lelkükben kötelességüknek ismerték, hogy ellene 
sikra száljanak. De ez a küzdelem is az ő nagy tehetsé-
gének, meggyőződései komolyságának, az igazság i ánti 
tántorithatlan szeretetének hozott hódolat volt, mert ellen-
felei is mindig megjegyezték, hogy köszönettel tartoznak 
világos szellemének, mely a hol áthatolt, elűzte a fellegeket 
és világosságot teremtett a sötétségben. 

Ily férfiút kíséitünk most a végső nyugalom he-
lyére. Ha az ő elhalálozása folytán egyetemünkön és a 
theologiai tudomány körében fájdalmas iir keletkezik, ez 
azért van, mert Isten nekünk ő benne egész embert aján-
dékozott, rendkívüli gondolkodó, rendező és előadó erőt, 
nem egyet a sok közül, hanem karaidért. Éppen azért 
képe kitörülhetlenül be van vésve leikeinkbe. Feledhet-
len ránk nézve mind az ő képe, mind az, mivel neki szel-
lemi fejlődésünkért tartozunk. Scholten élni fog közöttünk; 
nemcsak az ő műve, hanem ő maga is. Vigyétek ma-
gatokkal ezt a biztosítást, fiai az elhunytnak és mond-
jatok meg ezt a mélyen megszomorodott özvegynek és 
gyermekeknek, a kiket a gyászbaborult háznál hagyta-
tok. Oh bár enyhíthetné fájda'matokat annak hallása, a 
mit itt a drága halottról oly igaz elismeréssel mon-
dottunk ! 

Óh boldog az, kinek annyi talentum adatott és az-
zal ugy sáfárkodott, mint Scholten, és oly nagy szerete-
tet keltett, élvezett, mint ő! Ugy tetszik, mintha ő maga 
így s/.ólna hozzánk: Adjatok velem együtt hálát Is-
tennek ! 

Igen, drága barátom, azért a mit O neked, és ben-
ned nekünk adott : Istené legyen a dicsőség 1 

így szólt a nagy tudós és hű barat tudós társának 
sírja fölött, átadva por részeit az anyaföldnek és nevét 
a halhatatlanságnak!! 

Ezeket akartam mintegy bevezetésül előre bocsá-
tani, s most átadom a szót Scholtennek magának, hall-
juk meg tőle magától theologiai fej'ődésének élénk elbe-
szélését. 

* 

Uraim! 
Nagy hálának és örömnek érzete tölti el keblemet 

most, midőn önöket szokott nyári pihenésünk után a tu-
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domány e szent boltjai alatt szives »Isten hozott«-tal 
üdvözlöm. Csak néhány napja mult még. hogy megün-
nepeltem huszonöt éves jubiliumát annak a napnak, a 
melyen az akkor franekeri állami athenaeumban a theol. 
professori állomást elfoglaltam, hogy három év múlva, 
azon intézet megszűnte után, Leidenbe helyeztetvén át, 
ezen az akadémián ugyanazon minőségben működjem 
tovább. Huszonöt év 1 Mi minden nem történt azóta ha-
zánkban a theologiai téren, mily nagy változások men-
tek ez alatt végbe 1 Hány phasist értünk keresztül ! A 
nélkül, hogy kiterjeszkedni akarnék a theologia ezen 
korszakában tett fejlődésének történetére, a mi a most 
rendelkezésemre álló idő határait messze tu ha'adná, — 
számitok az önök jóindulatára, midőn röviden megemlé-
kezem önök előtt saját fejlődésem történetéről. Állanék 
bármely más gyülekezet előtt, bizonyára nem volnék 
hajlandó erre. Most azonban az a viszony, a mel\ be 
önökkel, mint barátaim- és tanitványaimmal állok, s még 
inkább az önök szives részvétének jelei, melyekkel jubi-
leumom ünneplése alkalmából elhalmoztak, legyőzik ben-
nem az a máskülönben teljesen jogosult — tartózkodást, 
hogy saját munkásságomról beszéljek. Megkísérlem tehát 
korunk fejlődési menetére tekintettel, főbb vonásokban 
vázolni önök előtt az utat, a melyen én eddig a theol. 
tudományok széles mezején haladtam és közölni önök-
kel, hogy ezen az uton micsoda resultatumra jutottam. 
Önök hallani akarják ezt tőlem, és a sxoros viszony, 
melyben egymással állunk, jogot ad önöknek erre. 

Midőn 1832—36-ig Utrechtben theologiát tanultam' 
ott is, mint hazánkban mindenütt, az u. 11. bibliai supra-
natürah'smus uralkodott. A régi scholastica épülete a szá-
zad kezdete óta főleg Heringa, Van Voorst, Muntinghe 
és más jeles férfiak befolyása alatt összeomlott. Ernesti 
után, a felszinre bukkant jobb grammatikai exegesis nem 
engedte meg, hogy az egyházi hagyomány h :tc ;kkeit 
t ö b b é i r e csak hangzatuk szerint, vagy összefüggésükből 
kiszakitva idézett bibliai helyekkel bizonyítsák. Ennek az 
lett a következése, hogy több hitcikknek, például a szent-
háromság, Krisztus istensége, az elégtétel s a Szentlélek 
személyiségének bibliaszerütlen jellege kiviláglott. A régi 
apologeticának is, mely erre a kérdésre: »Mi alapon 
nyugszik a biblia isteni tekintélye?* — egyszerűen egy 
bibliai textusra utalt, vagy hivatkozott, a Szentléleknek 
a hivők szivében eszközölt természetfeletti bizonyságtéte-
lére, ennek helyébe, főleg Episcopius és Limborch remon-
strans tudósok hatása folytán uj methodus lépett. Ha 
korabban a »megvagyon irva« s ezzel az irás isteni te-
kintélye, minden további bizonyíték nélkül a theologia 
végső szava vol t : mostantól fogva a biblia tekintélyét 
bizonyították. Az ó-testamentomét az apostolok bizony-
ságtételével, ezek tekintélyét Jézuséval, Jézus isteni kül-
detését saját nyilatkozataival és végül ezeknek igazságát 
a csodák, jóslatok, a feltámadás és Istennek égből alá-
hangzott szavai által. Itt minden azon tények igazságá-
tól függött, a melyekre hivatkoztak volt ; következőleg 
az evangéliomi történetek hitelreméltóságat is bizonyítani 
kellett. Ezt meg is tették, hivatkozván az evangélistákra, 
kik mint Jézusnak, vagy az ő apostolainak tanítványai, 
az igazságot ludhatták, és mint kegyes emberek az utó-
korral közölni akarták is. Arra a kéidésre végül, vájjon 
az evangéliumokat ezek a hitelre méltó férfiak írtak-e, 
hivatkoztak a uj'-testamentomi iratok eredetiségére és en-
nek támogatása céljából az e/en iratokban található és 
az eredetiséget bizonyító benső ismertető jegyekkel kap-
csolatban, az egyházi atyák tanúságára. így a bibliának 
isteni tekintélyét, a mely korabban épp ugy mint a róm. 
katolikusoknál az egyház tekintélye, mely minden em-

beri bizonyítékon fölülállónak tekintetett, — emberi vizs-
láitól tették függővé. 

A theologiában létrejött ezen változással tudomá-
nyos téren igen sokan nyertünk. A bibliai magyarázat 
mezején, ép ugy mint a classicusoknál, nem a hagyo-
mány, hanem a grammatica uralma érvényesült. Az exe-
gesis megszűnt a dogmatica szolgája lenni, hogy most 
viszont ő irja elő amannak a törvényeket. Az apologe-
ticaból az a methodus, mely szerint az I 'ás tekintélyét 
magából az irásbcl bizonyítják vala, mint tévkörösség 
(circulus vitiosus) száműzetett. A Szent'élek bizonyság-
tétele, a mely csak az irrationalis mystica terén birhat 
vala értékkel, — ugy hogy Michoelis kijelentette, misze-
rint soha nem hallott bensejében ilyen bizonyságtételt, 
— erejétől megfosztatott ; az írás tekintélye, mint a hit 
végső alapja, mely semmi további bizonyításra nem szo-
rul, mint vakhit elvettetett, hogy helyet adjon az irás 
azon tekintélyébe vetett hitnek mely tekintély a bibliai 
könyvek eredetisége és hitelre méltósága iránt megejtett 
vizsgálatból meritett világos bizonyitékok által elegendő-
leg támogattatik. A hitnek végső alapja ennélfogva tény-
leg többé nem az Irás bizonyságtétele, nem is a Szent-
léleknek va'amely természet feletti működése, hanem a 
tudomány lőn, az exeges rs és a históriai kiitika. így ta-
nultam én Utrechtben theologiát. 

Ez által el lett ismerve a tudomány joga a theo-
logiában és megvettetett egyszersmind a theologia tudo-
mányosabb művelésének alapja is; de másfelől a meg-
változott methodusnak is meg volt a maga hátránya. A 
theologiai rendszer, mely korábban te'jes egész volt, el-
vesztette teljességét ; a dogmatica rendszer helyett egyes 
hitcikkek elkülönitett tárgyalásává lőn. A philocophia, 
mely korábban fegyvereit, — bármily gyöngék és hiá-
nyosak is voltak azok, — kölcsön adta, hogy azokkal 
az egyházi dogma észszerűségét bebizonyítsuk, a theolo-
gia naturális Isten tanának kivételével, mindenütt elvesz-
tette összes befolyását. Mert hisz az exegesis szabta 
meg az egyedül üdvözítő dogmát. A mi az exegesis 
szerint isteni igazságnak bizonyult be, azt nem kellett 
többé philosophiailag bizonyítgatni, vagy támogatni, ha-
nem az mint credo szilárdan állott. A Szentlélek benső 
bizonyságtételétől, — a mely szerint a Biblia igazsága, 
jóllehet mysticus formában, az ember belsejében közve-
tetten visszhangra ta'ált, — megtagadták régi érvényét, 
s ez által a vallásos hitet, vagy az ember Istenhez való 
viszonyának tudatát függővé tették egy XVIII. századon 
áthúzódó tanúkihallgatástól, a melynek helyes vagy 
helytelen voltát csupán a tudós képes megítélni. A phi-
losophiát és mystikát — jobb alakjukban — nem a'kal-
mazták, — (a supranaturalista iszonyodik a philosophia 
és mystikától), — hanem egyszerűen tekin'eten kívül 
hagyták. Egyszóval az uralmat, melyet az egyház el-
veszített, héber és görög okmányok exegesisének és 
ezekkel kapcsolatosan a nyelvtannak biztosították a vallás 
terén is. (Folyt, köv.) 

I R O D A L O M . 
A „Magyar phi losophia szemle" negyedik évi 

folyamára előfizetést hirdetnek Bokor József, dr. Budai 
József szerkesztő kiadók. Felhívásukban a többek közt 
igy szólnak : Volt-e, s mennyi érdeme volt folyóiratunk-
nak? — annak megítélését az olvasó közönségre kell 
bíznunk. Magunk csupán ama tény megállapitásara szo-
rítkozunk, hogy Szemlénk valódi szükségérzetnek fele t 
meg, a minek bizonyítéka munkatársaink s előfizetőink 
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bár lassu, de folytonos gyarapodása. E ténynyel szem-
ben reánk az a kötelezettség vár, hogy e folyóiratot is 
fenntartani igyekezzünk. Azt tartjuk épen e folyóirat 
legközelebbi hivatásának, hogy a megjelent philosophiai 
tárgyú műveket, a mennyiben eddig nem tettük volna, 
biráló ismertetés alá vegyük; a megjelenő műveket s 
egyéb ide célzó mozgalmakat élénk figyelemmel kísér-
jük. Második fő célunk a kii földi philosophiai irodalom 
önálló termékeinek, valamint a mi Szemlénkkel rokon 
folyóiratoknak lehető gyors és hű bemutatása. Hadd 
lássuk meg azon melegiben, mily eszmék, mily törekvé 
sek hevitik a közművelődés s gyúpontja élesztésében a 
különböző művelt népeket. Gondoskodtunk továbbá ar-
ról, hogy a külföldi hasonnemű folyóiratok tudomást 
vegyenek általunk a hazai philosophia működéséről. Cik-
keink kiválasztásában két szempont vezérel bennünket. 
Bármely philosophiai tárgyú, de irodalmi szintájon álló 
cikknek nem csak készséggel nyújtunk tért, de erőnkhöz 
mért díjazását is Ígérjük, a mint ezt egyébként a most 
záródó évben meg is kezdtük. A »Magyar Phi'osophiai 
Szemle* két havonként egyszer 5 — 5 ivnyi, s igy éven-
ként legalább harminc ívnyi terjedelemben jelenik meg. 
Az előfizetés ára marad az eddigi 5 frt. Egy szám ára 
külön megrendelve 1 frt. Az előfizetési pénzek és meg-
rendelések a »Magyar Philo.cophiai Szemle® szerkesztő 
és kiadó-hivatalába Budapest, II. ker. állami reáliskola 
küldendők, valamint a folyóirat szellemi részét illető kül-
demények is. — Ajánljuk ezen becses, kivált reánk protes-
tánsokra nézve kétszeresen becses s egyre erősbödő folyó 
iratot t. olvasóink figyelmébe. 

Unitárius kis könyvtár. Szerkeszti Derzsi Károly 
budapesti unitárius lelkész (II. ker. főutca 8. sz.) XVI— 
XX. Tartalom: A lelkiismeret és a hit, ifj. Coquerel A. 
után. Ára 20 kr. 1885. Az eddig megjelent füzetek közt 
kiváló helyet foglal el ezen most megjelent füzet, s nem 
csak az unitárius vallású de bármely vallásos keblű ke-
resztyénnek élvezetes és tanulságos olvasmányt nyújt. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Boldog uj év kívánásával nyitjuk meg ezen 

rovatunkat. 
Azon érdeklődés és szíves támogatás, melylyel la-

punk a t. közönség részéről majd nem 3 évtized óta, 
ha nem is mindig egyenlő mértékben dicsekedhetik, 
morális kötelességünkké teszi, hogy lapunk tartalmának, 
belbecsének fokozására lehetőleg mindent megtegyünk. 
E célból azon t. munkatársakon kívül, kik becses dol-
gozataikkal, tudósításukkal szívesek voltak bennünket 
eddig elé is támogatni, szívesek voltak közremunkálni 
arra, hogy lapunk az ujabb időkben aránylag nagy 
számmal keletkezett testvérlapok mellett helyét — talán 
állíthatjuk — becsülettel megállotta, igyekeztünk e be-
állott uj évre mind a két testvér egyház kiválóbb fér-
fiai közül többeket lapunk számára mint állandó munka-
társakat, Szöts Farhas és Kenessey Béla theologiai ta-
nár urakat pedig lapunkhoz belmunkatársakul megnyerni. 

Ezek folytán képesek leszünk, egyfelől arra, hogy 
a külföldi protestáns egyházak bel- és küléletét az ed-
diginél nagyobb figyelemmel kísérhessük, másrészt hogy 
theologiai tudományos dolgozatok közlésével lapunk tar-
talmát gazdagítsuk, a minthogy már az első számban 
megkezdtük a közlését egy becses tanulmánynak az 
apostolicumról, a jövő számban pedig egy terjedelmes s 
minden protestánsra nézve kiválóan érdekes s részle-
tekre kiterjedő »Luther Wartburgban« című dolgozat 

közlését indítjuk meg. Ezek mellett, önként érthetőleg 
figyelemmel kísérjük hazai protestáns egyházunk beléle-
tét, igyekezünk híven s minél gyorsabban jelezni, isme 
tetni az időnkint felmerülő nevezetesebb mozzanatoka 
igyekezünk hű ellenőrizői lenni egyházunkban a törvén 
nek, rendnek, az önkormányzat elvéből folyó s előttün^ 
magyar protestánsok előtt kiválóan drága jognak, sza-
badságnak, és bár a személyes polémiákat lapunk teré-
ről mind inkább kiszorítani törekszünk; de másfelől la-
punk keserű bár, de mégis mulaszthatlan kötelességének, 
hivatásának tekintjük a törvénytelen, egyházalkotmány-
ellenes, vagy egyháziatlan tetteit, intézkedéseit akár 
egyeseknek, akár testü'eteknek feltárni, ostorozni. La-
punk nem pártlap, nem áll szolgálatában egyik vagy 
másik testületnek, hanem szolgálatában áll kizárólag ma-
gyar protestáns egyházunknak és igy nem áll útjában 
semmi, hogy szavát egyházunk igaz érdekei mellett, 
bárki, avagy bármely testület ellenében is, függetlenül 
fel ne emelje. 

Gondunk lesz arra is, hogy lapunk a »Protestáns. . . 
iskolai lap« címet ne viselje méltatlanul. Azzal nem ke-
csegtethetjük magunkat, hogy mint egykor, ugy ezután 
is hazánk s kivált egyházunk első tanügyi vezérférfiai 
lapunkat válaszszák tanügyi, paedagogiai cikkeik köze-
géül, hogy az iskolaügyi törvényeknek mintegy elkészí-
tőjéül, s elő'eges megvitatási teréül lapunk szolgáljon. 
Hála Istennek ! az idők megváltoztak, nagy a kiilömbség 
a lapunk születését közvetlenül követett és a mostani 
évek között. Ezelőtt egy századnegyeddel majdnem 
egyedül állott lapunk, mint iskolai lap, ma pedig az ide 
vágó szaklapoknak és folyóiratoknak egész serege áll 
hazai tanügyünk szolgálatában. Ezért a régi szerep vi-
teléről e tekintetben le kell mondanunk, de másfelől a 
protestáns egyház s az iskolák, az evangeliomi vallás és 
a tudomány között levő szoros kapcsolatról nem szabad 
megfeledkeznünk, s igyekezni is fogunk nemcsak a tan-
ügy terén felmerülő főbb mozzanatokat közölni, ismer-
tetni, de egyszersmind a hazai tanügy egészséges fej-
lesztésére közreműködni, a főbb elvek megvitatására 
tért és időt szakítani. Isten segedelmével s a t. közön-
ség támogatásával reményijük, hogy igéretünket bevált-
hatjuk. 

* A budapest i re form, g y m n á s i u m i tanárok fize-
tése a közelebb előterjesztett és elfogadott költségvetés 
szerint az 1886/7-ik iskolai év kezdetétől számítottan az 
egyházkerület 1883-ik évi határozata értelmében emelte-
tett, 1500 frt évi dij- és 300 frt lakáspénzben állapitat-
ván meg a rendes tanári fizetés, e mellett az ötöd éves 
pótlékoknak is annak idejében való folyóvá tétele elha-
tároztatván. A gymnásiumi pénztárt ugyan ennek folytán 
évenként szükséges lesz közel 3 ezer frttal az egyház pénz-
tárából gyámolítani, miután bevételként az 1886. évre mint-
egy 20,00 frt kiadásul 22,700 frt mutatkozik, de az egy-
ház pénztára ezen segélyt megbírja s készséggel telje-
siti. De nem csak a tanári fizetés emelésében megy dől 
jó példával a budapesti református egyház, de egy 
másik égető bajon is siet segíteni. A káplánt fizetések 
ugyan is — mint tudva van, — sokkal csekélyebbek leg-
több helyütt , hogy s^m abból egy önnön anyagi 
erejére támaszkodó fiatal ember tisztességesen fennt 
tarthatná magat; habár — mint mai szamunk egyik 
cikkében panaszoltatik — ennek a csekély öss'egnek a 
kifizetése is eléggé terhes a csekély jövedelmű agg lel-
késznek. De hat nem ís a lelkészek, hanem az egyhá-
zak hivatvák arra, hogy a hol az anyagi erő engedi, a 
kapláni misérián segítve legyen. A budapesti ref. egyház, 
azon kivül, hogy a budai, kőbányai segédlelkészeknek 
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s két más katechéta segédlelkésznek évenkint 4000 frtot 
fizet ki, a központban levő két segédlelkész fizetését 
j—2CO forintról 300—300 forintra emelte fel. 
1 * A karácsoni ó- és újévi ünnepek erős tanusá-
yot tettek ismét a mellett, hogy a fővárosban levő re-
íformátusoknak korántsem elég egy templom. Az isteni-
tisztelet kezdete előtt 1 — I '/2 órával már ostromolja a 
közönség a templom ajtajit, a ki pedig rendes időben 
jön, az fejét sem dughatja be. Felolvastatván szokás sze-
rint az ó év utolsó estvéjén tartott istenitisztelet végén 
az egyház statistikai adatai, úgy tetszett, hogy a komoly 
számok, a statisíikai adatok is szeretnek néha tréfálni. A 
budapesti ref. egyházban született az 1885 ik évben 999 
gyermek, más ker. felekezetektől áttért hozzánk 99, izrae-
lita kikeresztelkedett 41 ; meghalt 687, házascági frigyet 
kötött 335 pár, egyházunkból kitértek 24-en. 

* A karácsony estve protest. árvaházunkban a 
közelebbi ünnepek a'kalmával is megtartatott, népes gyü-
lekezet jelenlétében, s gazdagon megrakott asztalok mel-
iett, melyek a szegény árvaknak leirhat'an örömet nyúj-
tottak a nagy közönségnek pedig kedves tanúbizonysá-
got tettek a felől, hogy a valódi, a tettekben nyilvánuló 
keresztyénség nem hogy hanyatló félben volna, sőt egyre 
erősbödik. Az ünnepély becsét tetemesen fokozó beszé-
deket Doleschall Sándor ev. leik. cs Kenessey Béla theol. 
tanár urak tartották. 

* Karácsonyi öröm. Mint sok mindenben, ugy a 
karácsony megünneplésében is rohanva halad korunk a 
fényűzés és pazarlás lejtőjén. Ezrek és százezrek do-
báltatnak ki *Christkindli« cím alatt szükségtelen cik-
kekre. Van azonban fényes o'dala is a képnek. Ugy a 
fővárosban, mint a vidéken a szegényeknek százai és 
ezrei részesítetnek a keresztyéni felebaráti szeretet nyúj-
totta adományokban. Előbb csak a főváros krónikáiból 
olvastunk efféle karácsonyi jótékonyságról, de közelebb 
már a vidék is követi a példát. A sok közül ide igta-
tunk egy vidéki tudósítást.« Régen volt annyi szegény 
gyereknek karácsonyi öröme váró: unkban — irja a hód' 
mező-vásárhelyi közlöny — mint most. A helybeli »vö-
röskereszt-egylet« 12 szegény iskolás gyermeket, — a 
temetkezési egyletek pedig összesen 26-ot IIO frt 36 kr. 
értékben ruháztak föl a mult csütörtökön délután. Az 
első Dobossy Lajos ur házánál, az utóbbi pedig a ref. 
gymnasium épületében történt meg: egy nt. Miklovicz 
Bálint ref. lelkész ur, n rn t intéző által tartott szívhez 
szóló beszéd után, a szülék, a temetkezési egyletek 
tisztviselői és több egyházi tisztviselő jelenlétében. 

* 100 pld. „Téli Újság" ingyen, A »Téli Ujság« 
szerkesztősége egy nemes nő adománya folytán azon 
helyzetben van, hogy 100 drb példányt küldhet ez év 
folyamból, azon szegény lelkészeknek és tanitóknak, kik 
ezen lapot megismerni és terjeszteni óhajtják. Az ezen 
ingyen példányokat igénybe venni óhajtók forduljanak 
egyenesen Szalay J. lelkészhez N.-Becskerekre. — Szalay. 

* A „Téli Újság", melynek ez évi folyamából már 
két szám jelent meg több rövidebb vallásos elmélkedé-
sekkel és elbeszélésekkel, még folyton megrendelhető 
Szalay J. ref. lelkésznél N.-Becskereken, előfizetési ár 
13 számra 26 kr. portóval 39 kr. 20 vagy húsznál több 
példány után azonban portó illetéket küldeni nem kell. 

* Dr. Beyschlag W. a halle-wittenbergi egyetem 
theol. fakultásának nagy hírű tanára nov. hó 13-ik nap-
ján 24 éves tanári jubileumát ülte meg Halléban. Az 
egyetemi ifjúság mint értesülünk, díszes fáklyás menettel 
tisztelte meg a tudós férfiút, ki aztán jeles válaszában az 
evangéliomi igazság kutatására s az evangyélmi igazság fel-

használására buzdította az ünneplő diákságot. Ejubileum em-
lékére »Leben Jesu« c. 25 éven keresztül tartott előadásait 
rendezi sajtó alá. Ezenfelül szerkeszti az »evangé!iomi kö-
zéppárti hivatalos közlönyét a »Deutsch. Ev. Blatter« 
c. theol. szaklapot. — Sz. 

Gyászhirek. Tllavacsek Mihály, a lőcsei ev. egyház 
volt lelkésze, az egykori lőcsei ev. lyceum igazgatója, 
az eperjesi ev. collegium theologiai tanára és az ottani 
theologiai-kar dékánja mult hó 18-án életének 83 ik évében 
egynapi betegség után elhunyt. Áldás és béke lengje 
körül porait! — Ezelőtt pár héttel olvastuk, de nem 
akartunk hitelt adni, azon megdöbbentő gyászhirnek, 
hogy Tímár Lajos mérai lelkész (Kolozsvár mellett), 
egykor a budapesti ref. theologiai akadémia szelid lelkű 
kedves magaviseletű növendéke, később Nagy Péter püs-
pöknek kedves káplánja, öngyilkos módon véget vetett 
életének. 

A D A K O Z Á S O K . 
S z á m a d á s 

az 1885. évben szerkesztőségünknél begyült kegyes adományokról. 

A budapesti orsz. protest. árvaházra: Miklovicz 
Bálint 21 frt 80 kr. Nagy Sándor ágyai reform, lelkész 
4 forint. Szilágyi Gábor ötvöskónyi református lelkész 
50 kr. Kulcsár Sándor 2 frt 90 kr. Sipos Imre 1 frt. 
Máté József 2 frt 50 kr. Hajdúszoboszlói ref. egyház 
6 frt. Horváth Gyula vönöcki ev. lelkész 2 frt 47 kr. 
Vass Kálmán 3 frt. Bak János 1 forint. Alföldi Sándor 
3 frt. Zelenka Pál 6 frt. Sárkány Sámuel 5 frt. Szalay 
Ferenc esperes 1 frt. Kiss Endre ev. lelkész 38 forint 
20 kr. Tó:h Gábor szabadszállási ref. lelkész 10 forint. 
Alföldi Sándor 3 frt. Kiss Áron esperes 18 frt 38 kr. 
Nagy Sándor nemesdömölki lelkész 6 frt 5 kr. Berke 
János 6 frt. Kovács Antal esperes 117 forint. Dömötör 
Lajos 2 frt 60 kr. Balog Ambrus 1 frt 20 kr. Boncz 
Gyula 1 frt 22 kr. Herczeg Ferenc 2 frt. Koncz Imre 
34 frt 73 kr. Csikay Imre 158 frt 13 kr. Szakonyi ev. 
konfirmándusok 3 frt. Pap Lajos kajászószentpéteri ref. 
lelkész 2 frt 21 kr. Poór József 4 forint 10 kr. Arday 
Janka Dániel 6 frt. Bognár Endre 2 frt. Scultéty Sán-
dor 3 frt 79 kr. Seybold Mária 5 forint 45 kr. Szabó 
Zsigmond deáki lelkész 2 forint 50 kr. Jávory Nándor 
2 frt 4 kr. Czelder Márton 12 frt. Csernák István 7 frt. 
Faragó Iános 57 kr. Gózon Gyula 1 frt 80 kr. Bokor 
Benő 1 frt 40 kr. Sáfrány Zsigmond 1 frt 55 kr. Veres 
Benő 2 frt ^o kr. Juhász Pál 3 frt 72 kr. Kulcsár Sán-
dor 5 frt 3 kr. Petz Gusztáv 2 frt 20 kr. Bényey Gá-
bor 1 frt. Halom Ádám 1 frt 45 kr. Nagy Ignác 25 frt 
11 kr. Posch Frigyes 12 frt 86 kr. Molnár István praeo-
rans 3 frt 25 kr. Szőllősi Antal 7 forint 47 kr. Bognár 
Endre 12 forint. Mészöly Győző 87 kr. Szilágyi Benő 
gyömrői ref. lelkész 3 frt. Székely József csákvári ref. 
lelkész 4 frt. Turgonyi Lajos 6 frt. Sütő Kálmán 3 frt. 
Tóth Miklós tiszarofti ref. lelkész 3 frt 46 kr. Kiss Jó-
zsef kákicsi reform, lelkész 1 frt 34 kr. Vargha László 
szigetmonostori ref. lelkész 3 frt 40 kr. Dézsi Mihály 
10 frt. Bárczay Gyula 5 frt. Bajcsi Lajos 3 frt 21 kr. 
Zachar Gusztáv 2 frt. Nagy Sándor nagyszalontai ref. 
lelkész 8 frt 2 kr. Szilágyi Gábor ötvöskónyi ref. lelkész 
1 frt. Décsi Bálint 2 frt. Kiss Béla gymn. tanár 2 frt. 
Sípos Pál 5 frt. Lévay Lajos 1 forint. Szalontai iskolás 
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fiuk és leányok 8 frt 2 kr. B^rgman Lajos 6 fit 70 kr. 
Máthé József 3 frt. Tóth Gyula nagyvázsonyi ev. lelkész 
6 frt. Szeremlei József 7 forint 41 kr. Kálmán Farkas 
53 kr. Dömötör Károly 6 frt. Zeke Lajos 11 frt. Kimiti 
László I frt. Asztalos Sándor 4 frt 30 kr. Szentpé:eri 
Sámuel 2 frt. Markó Lajos 6 fit. Máthé József 3 forint. 
Németh Karoly budapesti ev. hitoktató 22 frt. Hajdúszo-
boszlói ref. egyház 6 frt. Eri Ferenc 10 frt. — Összesen 
757 frt 94 kr. 

Budapesti ref. theologiai intézet k o n v i k t u s á r a : 
Horváth József szabási ref. lelkész 4 frt. Lacházi reform 
egyház 5 frt. Szőllősy Antal makói ref. lelkész (alapit-
ványként) 100 frt. — Összegen 109 frt. 

Lukai kárvallottak reszére : Ác* Gedeon 1 frt. 
Lukai ref. lelkész részére : A szerkesztőség 5 frt 

Mészáros Sámuel ó-budai ref lelkész 1 frt. Lévay Lajos 
1 frt. Horváth Mihály lepsényi lelkész 1 frt. Pályi Pál 
I fit. — Összesen 9 frt. 

Ref. egyházi közalap részére : Bliiggl Hollandiá-
ból (Nagy Zsigmond utján) egy osztrák államadóssági 
kötvény 1885. jul. i-én esedékessé vált szelvényét. 2 frt. 

Sajóhidvégi ref. egyház részére : A szerkesztőség 
5 frt. Horváth Mihály lepsényi lelkész I fit. Összesen 
6 forint. 

Begyült tehát az 1885 ik év folyamán szerkesztő-
ségünknél összesen S83 frt 94 Jer. tehát 191 frt 13 krral 
több, mint 1884. évben. 

Ha számadásunkból valakinek az adománya téve-
désből kimaradt volna, sziveskedjék bennünket haladék-
talanul figyelmeztetni, hogy a tévedést helyreigazíthas-
suk. Egyúttal kérjük azokat, akiknek netalán követelé-
sük volna rajtunk, szíveskedjenek nyugtájukat hozzánk 
beküldeni, és mi követelésüket azonnal kiegyenlitjiik. 

Szerkesztő 

Számadás a budapest-pesti magyar vasárnapi-is-
kola növendékei számára 1885. évi desember 13-án 
rendezett karácsonyi ünnepély költségére befolyt kegy-
adományokról : meghívók s belépti igazolványok nyom-
tatasa 6 frt, meghívók postabére 3 frt 18 kr., (10 fiu 
és 10 leány) 20 gyermek részére készített ruhához 
anyagok 42 frt 74 kr., 18 gyermek részére meleg ken-
dők és harisnyák 16 forint 40 kr., karácsonyfa s arra 
gyertyák 9 frt 95 kr., 390 gyermeknek kiosztott enni-
valókra (a természetben adományozotton felül) kiad. to ' t 
2 1 frt 28 kr., ehhez papírzacskók I frt 12 kr., a gyer-
mekeknek kiosztott nyomtatványok (nt. Koenig Rudolf 
leik. ur szívességéből leengedéssel:) 20 frt, a természet-
ben érkezett küldeményekért viteldíj, hordárok a tár-
gyakkal I forint 50 kr., székek és padok elhozataláért a 
tornacsarnokba s \issza 5 frt 10 kr., a tornacsarnok el-
rendezéséért az ottani személyzetnek 8 frt, egyébb ki-
adások 5 frt, összes kiadás 140 frt 27 kr., levonva e t 
az ezen lapok 52 ik számában k mutatott bevételből 
147 írt, marad felesleg 6 frt 73 kr, mely ezen vasár-
napi-iskolák céljaira fog fordittatni. A megajándékozott 
gyermekek közül 20 h gszegényebb s egyszersmind szor-
galmas, teljes öltözetet, 18 szintén szegény gyermek 
egyes meleg ruházati cikket kapott. Az ezen öltözékek 
elkészítésére nagyt. dr. Bihary Péterné úrnőnél rende-
zett összejöveteleken résztvettek: nevezett úrnőn kívül 
Héder Sándorné, Molnár Sándorné, Szőcs Farkasné, özv. 
Ugrón Jánosné s leánya, Szilassy Pauline és leánya, 
Szilassy Aladárné úrnők, — továbbá ezen kívül szíve-
sek voltak e> munkában résztvenni : nt. Farkas József ur 
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leányai: Gizella és Irén, Dús Sárdorné, özv. Kenessey 
Albertné és leánya, nagyt. Papp Károlyné, nt. Petry 
Elekné úrhölgyek, kiknek ismételve hálás kös/önetemet 
fejezem ki, megbízóim nevében. Budapesten, 1885. dec. 
31-én. — Szilassy Aladár, nrnt az adományok kezelé-
sével megbízott. 

Az országos polestáns árvaházra: Morvái Ferenc 
szaporcza-tésenfai ref. lelkész 12 frt 94 kr. (Ehhez járul-
tak : Döme J. 10 kr. Benedek S. 5 kr. Kisfaludi J. 20 kr. 
Balogh János 40 kr. Czégényi S. 10 kr. Nagy A. 3 kr. 
Márki J. 2 kr. Balog Zsuzsa 4 kr. a lelkész alapítványa 
két évi kamata 12 frt.) — Pongor Gyula hajdúnánási 
tanító a III. elemi leányosztály tanulói részéről kará-
csonyi ajándékul 80 kr. — Szabó Gyula szalóczi ref. 
leik. 1 fit 50 kr. Herg Lajos izoményi evang. lelkész 
a hívek colleclája gyanánt I frt 18 kr. Kulcsár Sándor 
újvidéki ref. leik. az ó év utolsó estéjén tartott isteni-
tiszte'et alkalmával gyűlt perselypénzt 2 frt 40 krt. 

Az 1686-ban elpuszlitott, de ez évben feltámadt 
és újra megalakult budapest-budai ev. reform, egyház-
község temploma építésére következő adakozások történ-
tek : Budapesten : Beöthy Leo 2 frt. Gondol Gábor 5 frt. 
Blanovics Lajos 3 fi t. Bock János 5 frt. Győri Lajos 1 frt. 
Ifj. Houchard Ferenc 2 frt. Vagha Lajos 2 fit. Fóris 
János 3 frt. Oláh István 2 forint. Nagy Gyula 2 forint. 
Dr. Barsi József és neje 2 frt. Nagy F. Karoly 2 forint. 
Kecskeméthy Andor 1 frt. Kalocsa Ferenc 2 frt. Ákos 
László 1 frt, Gulyás Lajos 50 kr. Bíró Mihály 2 frt. Baló 
József I frt. Kecskeméti Vince I frt. A harcminchetedik 
1 tenitiszteleti perzselypénz 2 forint 12 kr. Freiberger 
Muki 1 frt. Szász Róbert 5 frt. Dr. Goőz József 2 forint. 
Vándori József 1 frt Dvorákné szül. Antal Julia 2 forint. 
Titteldorf Jósa Mari 1 frt. Miklós Gergely 2 frt. Fehér-
vári György I frt. Molnár Lajos 2 frt. Ábrány Emil 2 frt. 
Bíró Pál 5 frt. A harmincnyolcadik istenitiszteleti per-
selypénz 3 frt 14 kr. A harminckilencedik istenitiszte-
letkor a perselypénz 4 frt 61 kr. A negyvenedik isteni-
tiszteletkor a perselypénz 8 frt. 60 kr. Á negyvenegye-
dik istenitiszteletkor a perselypénz 7 frt. Balsán : Seres 
Pál lelkész ifj. és id. Veres János gondnok urak által 
8 frt 34 kr. — Kis-Tokajban: Ráczkevy Sándor lelkész 
és hívei 2 frt 50 kr. — Icáncsán : Tóth Benő 2 forint 
10 kr. — Gombán : Tóth Sándor lelkész és hivei 27 frt. 
— Zsigái don : Pap Elek leik- 1 frt. — Szobb (Somogy) 
2 frt 18 kr. — Bárándon : Szél György lelkész 8 frt. 
— Munkácson: Literáty Iános leik. hivei 12 frt 45 kr. 
-— Kóroson : Alföldi Sándor lelkész és hivei 2 frt 20 kr. 
— Sarkadon : Osváth Imre lelkész és Tóth Lajos egy-
házi gond. által 40 frt. — N.-Keszin : Csizmazia Lajos 
leik. és hivei 6 frt 23 kr. — Kis-Keszin : szintén Csiz-
mazia Lajos és hivei 2 frt 35 kr. — Homolc-bödögei gyü-
lekezet 1 frt 70 kr. — Aggteleken : Baksay Dán. lelkész 
hivei I frt 77 kr. — Nagy Tanyon : Pén'ek Mihály leik. 
Szigethy János gond. I frt 65 kr. — Soponyán : Kálmán 
Karoly leik. és hivei 16 forint 43 kr. Összesen 216 frt 
53 kr. A huszonkettedik közlésben kimutatott összeggel 
együtt 3343 frt 23 kr. (Folytatjuk). Budapest 1886. januar 
i-én. — Dr. Hamary Dániel, pénztáros. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Farkas József. 

Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos : IDr. B a l l a g r i livdCox. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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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 : 
IX, ker. Kiniisy-utca 29. sz. 1, B I T I . 

E l ő f i z e t é s i d i j : 
H e l y b e n házhozhordássai s v idékre postai küldéssel 
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 fr t . Előfizethetni minden 

kir . postahivata lnál ; helyben a k iadóhivata lban. 

H i r d e t é s e k dija : 
4 hasábos pet i t sor többszöri be ik ta tásáér t 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdi 

külön 30 kr . 

T e l j e s s z á r a i n . p é l d á n - y o M s a , ! m i n d i g ' s z o l g ' á ^ l l x a . t - c m l ^ - - ^ ® 

Előfizetési felhivás 
a 

„PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP" 
1 8 8 6 évi huszonkilencedik fo lyamára . 

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 kiadó-hivatalába (KinÍZSÍ-lltca 29-dik Szám a la t t ) kérjük küldeni. 

F a r k a s J ó z s e f , 
főműn1 atárs. 

Dr. Bal lagi Mór , 
laptulajdonos és felelős szerkesztő. 

levél az egyetemes közalap ügyében. 
(A -i ref. egyház Presbyter iumához.*) 

Szívbeli nagy fájdalommal értesültem köze-
lebbről affelől, hogy a felső-baranyai egyházme-
gyénkben kebelezett -i ref. egyház tagjai a zsi-
nati törvényeink által felállított és rendszeresített 
közalapra (domestikára) az 1883. évi bevalláskor 
elvállalt, illetőleg reájok kivetett tartozásaikat vo-
nakodva, vagy épen nem akarják fizetni és az 
rajtok ismételten is csak kényszerítő behajtás ut-
ján vehető be. Sőt a mi több, az eredeti beval-
lási ívnek törvényszerint az egyház kezében levő 
egyik eredeti példánya, a közelebbi behajtás al-
kalmával a községi elöljárók kezén eltévedt és 
igy az egyesek tartozásai ki sem volnának mu-
tathatók, ha ugyanazon ívnek másik eredeti pél-
dánya az egyházkerületi levéltárban meg nem 
volna s innen pótolható nem lenne. Legnagyobb 
fájdalmat okoz pedig szívemnek azon értesítés, 

*) Mi adott a lkalmat e főpásztori levél megírására, magábó l a 
levélből ki tűnik. Püspök ur engedelmével jónak lát tuk azt l apunkban 
egész te r jede lmében közre adni, mivel ugy hiszszük, más helyen is for-
dulnak elő oly körülmények, melyek e pásztori in te lmek olvasását 
hasznossá s szivre vételét kívánatossá tészik. Szerk. 

hogy a közalap behajtása körüli kötelességeiket ma-
gok az egyházi elöljárók — gondnok és presbyte-
rek — sem teljesitik, sőt magok járnak elől rossz 
példával az ezen törvényes intézmény elleni ellen-
szegülésben, és legközelebbről annyira mentek, 
hogy >a domestikát nyakukra hozók * elleni fel-
gerjedésökben, gyermekes hosszúságúkban, még 
a konventi tagokra és egyházkerületi jegyzőkre 
való szavazást is megtagadták. 

Nagy szívfájdalommal értesültem mind erről. 
Mert méltó fájdalmat okoz nekem, mint az egy-
házi törvények őrének egyházkerületünkben, az, 
ha itt bármely gyülekezet tagjai s még annak 
elöljárói is, a törvényeknek ellenszegülnek. A 
törvénye^ utón, az egyetemes egyház képviselete 
által létre tt és O Felsége a király által szente-
sitett törvény szent és sérthetetlen, mindenek ál-
tal megtar tandó és annak ellenállani vagy ellen-
s z e g ü l n i senkinek sem szabad. Szent és sérthetet-
len s mindenek által megtartandó a törvény még 
akkor is, ha magában véve nem helyes intézke-
déseket tartalmazna; mert mint minden emberi 
dologban, ugy a törvényben is lehet hiba vagy 
hiány ; de azt ismét csak törvényes uton lehet 
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vagy kell pótolni, vagy helyrehozni és javitani, 
nem pedig törvénytelen ellenszegülés vagy az en-
gedelmesség megtagadása által. 

Ámde a jelen esetben, az egyetemes köz-
alapról szóló törvény magában is a leghelyesebb, 
a leghasznosabb és a legigazságosabb. Mert mi 
lehet helyesebb, mint az, hogy az egyetemes egy-
ház szükségeinek fedezéséhez az egyház minden 
tagja hozzá járuljon ; mi lehet igazságosabb, mint 
hogy ez a hozzájárulás birtok- és jövedelem arány-
lag, mindenkinek tehetsége szerint — de átaljá-
ban véve csekély mértékben, — a jövedelemnek 
egy ezredrészével történjék ? és végre mi lehet 
hasznosabb, üdvösebb, Krisztus szellemének és a 
keresztyén szeretet elvének megfelelőbb mint az, 
hogy a kiknek valami feleslegök van, azzal azon 
hitsorsosaikat segitsék, a kik a segítségre való-
ban és feltétlenül rá vannak szorulva. Már pedig 
a közalap célja, a zsinati törvények 2 16 — 2 1 7. §-ai 
értelmében az, hogy első sorban oly egyházakat 
segitsen, melyek ezen segély nélkül, a ref egy-
ház és a nemzet számára menthetetlenül elvesz-
nének; azután szegény lelkészeknek a megélhe-
tésre segélyt nyújtson ; s végre, ha nem is egé-
szen szegény, de nagy csapásokat szenvedett egy-
házakat pillanatnyi zavaruktól és a nyomorba 
eséstől, alkalmas időben érkező segély által kira-
gadjon. Mert tudnotok kell Af. hogy vannak és 
pedig százával, egyházak Erdélyben és a felvi-
déken, melyekben a lelkek száma száz vagy an-
nál is kevesebb, idegen (és sokszor ellenséges) 
elemek közé beékelve; a hol a lelkész fizetése 
alig megy egy pár száz forintra, a mennyiből a 
legszegényebb napszámos család sem tarthatja 
fenn magát ; és végre, ha egy — bár népesebb 
és vagyonosabb egyházat is sok csapás ér, tem 
ploma, paplakja, iskolája leég vagy megromladoz, 
ha nagyobb s rendkívüli építkezésekre van szük-
ség : mindezen esetekben a közalap rendeltetése 
segíteni. Annak a rendeltetése uj egyházak ala-
kulását előmozditani, a szétszórva idegen elemek 
közt vagy épen idegen területen élő hívek közt 
a missiót fenntartani; azokat tanítóval, igehirdető-
vel, a vallás vigasztalásaival ellátni. 

Nem tehetem föl, atyámfiai, hogy ezek nektek 
mind így előtekbe ne adattak és meg ne ma-
gyaráztattak volna ; és ha igen, csodálnom kell, 
hogy mindezek dacára is ti az egyetemes köz-
alap iránt oly idegenkedéssel sőt ellenszenvvel 
viseltettek ! hogy ahhoz még a hozzájárulást is 
megtagadjátok és kényszereszközökkel, végrehajtás-
sal hagyjátok magatokat e törvénykövetelte kö-
telességetek teljesítésére kényszeríteni. Annyival 
inkább csodálom ezt, mert ha eredeti bevallási 
íveteket nézem, ugy találom hogy egyházatokban 
300 lélekszám mellett 57 családfő van a közalapra 

összeírva ; egy családfőtől a legmagasabb befize-
tés évenként 1 forint s az a lelkész, ki azt szí-
vesen fizeti, nem kételkedem; évi 50 krt mind-
össze 7 család fizet; 30 krt 25 család; 20 krt 
17 család; 10 krt pedig 7 család; s így valóban 
oly csekély egyre egyre — s oly csekély össze-
sen is — mindössze 16 frt 10 kr. — az egész 
gyülekezetnek a közalaphoz való járulása — 
hogy ennek befizetése sem egyeseknek sem az 
egésznek terhére nem eshetik, s ily összegért 
egy anyaegyháznak magát a végrehajtás szé-
gyenének kitenni csakugyan nem érdemes. 

De leginkább csodálom azt, hogy egyház-
kerületünk nyolc egyházmegyéje közt épen a 
felső-baranyaiban találkozik egyház, mely ezt te-
gye; holott tudhatjátok, láthatjátok, kézzel fog-
hatjátok tőszomszédotokban a közalap áldásos 
működését. Mert mig egyházkerületünk, mint az 
öt testvérkerület közt a legvagyonosabb, jóval 
többet szolgáltat be a közalapba, mint a mennyit 
abból visszakap (s én azért áldom a kegyelmes 
Istent!) addig ez az egy f.-baranyai egyházme-
gyénk az egyetlen, mely a közalapból mind a 
két elmúlt évben többet — és pedig tetemesen 
többet kapott vissza — mint a mennyit abba be-
szolgáltatott. Mert hiszen a közalap rendeltetése 
épen az, hogy Urunk nagy apostolának, Pálnak, 
amaz intése szerint ^egymás terhét hordozzátok* 
(Galat. VI. 2.) az erősebb segitsen a gyengéb-
ben, annak terhei viselése által. Ha azért szegé-
nyek vagytok s nektek az a 10, 20, 30 és 50 
kr. — az a 16 frt és 10 kr. megfizetése nehe-
zetekre esik: egygyel több ok, hogy azt ha ne-
hezen is, de készséggel és szívesen befizessétek: 
mert csak így számithattok arra, hogy ha majd 
valami nagyobb szükségetek lesz, és segítségre 
szorultok: ti is segélyt nyerhettek a közalapból, 
a melynek jótékonyságát már eddig is több mint 
ezer szegény egyház és szegény lelkész érezte. 
Vannak nálatoknál szegényebbek is s én azt 
mondom nektek: örvendjetek a mig ti adhattok 
másoknak, a nálatok is szegényebbeknek; de ha 
eljő az idő, midőn ti szorultok segélyre, bizton 
számithattok a testvéri s atyafiságos-szeretet kölcsö-
nös támogatására. A szomszéd a.-baranyai egy-
házmegyében egy a tiéteknél kisebb és szegényebb 
egyház, az első és második évben szintén meg-
tagadta a közalaphoz való járulást; püspöki lá-
togatásomkor felvilágosítottam a presbyteriumot 
és a gyülekezetet; jó kedvvel befizette évenkinti 
7 frt 40 kr. járulékát, összesen 14 frt 80 krt; 
de mivel egyházi épületei s különösen iskolája 
javítást igényelt, egyszersmind folyamodott segé-
lyért a közalaphoz s kapott is mindjárt 200 fo-
rintot — a mit nem kaphatott volna, ha előbb 
maga nem teljesiti vala kötelességét, mivel a tör-
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vény 218. § -a és a konvent által k iadot t kezelési 
szabályzat 11. § -ának b)pontja világosan kimondja , 
hogy a közalapból nem segélyezte tnek oly egy-
házak, a melyek közalapi ta r tozásaiknak bármely 
kis részével is há t ra lékban vannak. 

Igy, ha a törvény szentsége és tekintélye 
nem birna is nyomatékka l előttetek, ha a keresz-
tyéni szeretet és a Krisztus és apostolok intései 
nem is ha tnának fogana tosan reá tok , — még a 
saját maga tok haszna és jólléte is a r ra int és 
arra kötelez, hogy a közalap iránti tar tozásai to-
kat e l lentar tás nélkül és pon tosan befizessétek. 

A mit ezek után tőletek el is várok és kérlek 
ti teket a Krisztus nevében — hogy mint az első 
keresz tyének, (Cselek. II. 4 9 ) kész szívvel osz-
tozzatok a gyülekezet terheiben, a jótéteményben 
pedig meg ne restüljetek, mert a maga idejében 
arattok, ha meg nem restültök. (Gal. VI. 9 . ) 

Az év fordul takor irom hozzátok e soroka t 
atyámfiai! Kérlek azért, az ó-évvel vetkezzétek le 
az ó ember t és újul jatok meg, hogy az Is tennek 
kegyelme is újuljon m e g ra j t a tok . E n g e m pedig, 
mikor a következő tavaszon t i teket — ha az Űr 
aka rand ja és élünk, m e g foglak látogatni, örven-
deztesse tek m e g azzal, hogy nálatok buzgóságot , 
atyafiúi szeretetet , köte lességei tek tel jesí tését s 
mindeneket ékesen és jó rendben találjak ! 

Atyai szeretet tel levén Budapes t , 1885. ^vi 
december 28. 

A t. P resbyte r iumnak hű szolgája 
Szász Károly. 

E g y h á z l á t o g a t á s . 
Távol attól, hogy annak okadatolásába bocsátkoz-

nám vájjon »szükséges-e a canonica visitatio«, egysze-
rűen utalok a századok folytán szerzett tapasztalatokra, 
melyek a mai el és felvilágosodott kor eseményeire is, 
kell hogy döntő befolyást gyakoroljanak ; épen azért a 
protestantismus alapelveire és történelmi fejlődésére he-
lyezkedve, a »zsinati törvényekkel is egyértelműleg, ré-
szemről oda nyilatkozom, hogy az évenkénti egyházlá-
togatás, mint a mi hit és erkölcsi életünk egyik hathatós 
tényezője mulhatlanul fentartandó, már akár mostani tör-
vényszerűleg meghatározott alakjában és működési kör-
re', akár majd a változott viszonyok és tovább fejlődés 
követelményei által célszerűnek bizonyittatott szervezettel 
s eljárási módozattól. 

Épen ezen egyéni meggyőződésből kifolyólag semmi 
áron sem akarom vitatkozás tárgyává tenni azon kijelentést 
»vagy körlátogató, vagy visitatio«, annyival inkább, mert 
ezen elv, ezen indítvány levegőbe kiáltása, a csak ke-
véssé hozzá értőt is arról győzi meg, hogy ezen nyilat-
kozatban a két intézmény joga, hatásköre és teendője 
egész a nevetségig összevan zavarva, a mennyiben az 
iskolai körlátogatás egyáltalában nem ölelheti fel azon 
ténykedést, mely törvény- és célszerűleg csak is az egy-
házlátogatásra lehet ruházva. 

Ennek nyilvánítása után szabad legyen azon felte-
vést megkockáztatnom, hogy az említett két intézmény 
működése sikeresebb és biztosabb alapra lenne fektetve 
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a munka beosztás elvének alkalmazásával, ugy, hogy 
egyik a másikat kiegészítve — párhuzamosan munkál-
kodnék s a végeredményben összetalálkoznának a nél-
kül, hogy egymással még csak látszólag is összeütközésbe 
jönnének; igen 1 igen 1 az én tapasztalatom s ezen 
alapuló meggyőződésem szerint, »egyházlátogatás és is-
kolai körlátogatás is«, hanem — mint előbb is jeleztem — 
munkabeosztással. És már legyen szabad az én saját 
véleményemet itt e becses lapokban körvonalozni azon 
alapelvek szem előtt tartásával, melyekből kiindulva — 
egy izben már a tanügyi bizottság tanácskozása alkal-
mával, az e tekintetbeni indítványt megtenni bátor-
kodtam. 

Az évenkénti egyházlátogatás figyelme föltétlenül 
kiterjedjen mindazon ügyekre, melyek a ^zsinati törvé-
nyek* 134. §-ának pontjaiban elősoroltatnak, hanem a 
c) alatt foglaltakra né/.ve történnék annyiban módosítás 
vagy határozottabb körülírás, »hogy az egyházlátogatás 
az iskolák szellemi életének megfigyelését s gondozását 
főleg a vallás-tanitás körébe tartozó mozzanatokra, — 
imádkozás, éneklés, — hit és erkölcstan — stb. terjesz-
tené ki, s erre fektetné a fősúlyt*, jogában állván ezen-
kívül bármelyik kötelezett tantárgyból kérdéseket tenni 
fel azon célból, hogy a tanitó általános szakképzettsé-
géről tudomást szerezzen. 

A mindennapi iskolások ily értelemben s ily cél-
ból eszközölt megvizsgálásán kivül, másik főteendője 
lenne az egyházlátogatóságnak az »ismétlő iskolák« fe-
lőli tudomásvétel, hol szintén a vallásosság és erkölcsi-
ség fejlesztését célzó tanítás eredménye állana az első sor-
ban ; de már épen nem volna mellőzhető a többi gyakor-
lati tantárgyakból való kikérdezés sem ; szem előtt tar-
tásával azon mértéknek, melyet a földmivelő osztály 
társadalmi állása és foglalkozása kiván meg, a mint ezen 
tantárgyakból kivont eredmény az élet viszonyai között 
haszonnal értékesíthető. 

Az egyházlátogatóság a maga gondozását és meg-
figyelését — az iskolai életet illetőleg — az igy kör-
vonalozott téren érvényesítvén, jelentését erre vonatko-
zólag tenné meg. 

Azt hiszem, hosszasan nem szükség bizonyítgat-
nom, hogy egy ily természetű intézkedés mily hatalma-
san ösztönözné a tanitókat, a vallásos és erkölcsi érzü-
let fejlesztését, — minden tehetségükben és rendelkezé-
sük alatt álló mód és eszköz igénybevételével sokkal 
áldásosabb mértékben eszközölni, mint azt ez idő sze-
rint — sajnos nem egy helyen — tapasztalhatni. 

Az ismétlő iskolások az egyházlátogatóság műkö-
désébe már csak azon oknál fogva is bevonandók, mivel 
e téren a körlátogató sikeresen semmit nem tehet, az 
ő fő teendője, t. i. a zár vizsgálat, nyári munka időre esvén. 

Ily módon járván el az egyházlátogatóság, míg is-
kolát vizsgál, magasztos hivatásának megfelelőleg a hit 
és erkölcsi élet fejlesztésére is hathatósan közremunkál 
a nélkül, hogy a többi reál tantárgyakat károsan hát-
térbe szorítaná, a mint azt az alábbiakban kimutatni 
megkisérlem. 

A körlátogatók teendője következőkben harároztat-
nék meg. 

Az iskolai év kezdetén, mely közben legyen mondva 
országos törvény értelmében, minden egyházban kivétel 
nélkül szeptember hó elejére tétetnék — a felügyelete 
alá beosztott iskolában megjelenvén, ekkor arra fordítaná 
főgondját és tudakozódását, pontos-e az iskoláztatás, az 
iskolaszék s esetleg a községi elöljáróság a mulasztások-
nál kellő szigorral, a törvény értelmében járnak-e el ? 
Továbbá szorgalmas-e a tanitó ? Egy szóval az iskoláz-
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tatásra és tanításra befolyó minden helybeli közeg ele-
get tesz-e kötelességének ? ?!! És a hol hiányt fedez fel, 
akár egyik, akár más ;k félnél tapasztal hanyagságot, azt 
a tanügyi bizottság elnökéhez beterjesztett jelentésében 
kiemeli, hogy aztán a baj orvoslására szükségesnek mu-
tatkozó lépések hivatalból s haladék nélkül megtétes-
senek. 

A második ténykedést illetve, legyen szabad el-
mondanám, hogy az én körlátogatásomhoz tartozó 9 is-
kolára nézve minő eljárás van alkalmazva már több, mint 
nyolc esztendő óta. 

Junius hónap utolsó felében, az illető tanitók meg-
kérdezése után — az iskolai év záró-vizsgálatának napja 
minden egyházra nézve kitűzetik, s ez ugy a tanitók-, 
mint a helybeli iskolaszékeknek előre tudomásukra hoza-
tik. A záró vizsgálaton minden korbeli tanitó köteles 
megjelenni, csak alapos és indokolt igazolás vagy beje-
lentés esetén mentetik fel ezen kötelezettség alól. 

A körlátogató és helybeli iskolaszéki tagok — az 
összegyülekezett tanitók kalegyütt, részt vesznek az iskolás 
gyermekek ezen hivatalos vizsgálatán ; még pedig a ta-
nitók oly formán, hogy most egyik, majd másik tan-
tárgyból vezeti a vizsgálatot, a mint arra a körlátogató 
által kineveztetett; népesebb és több osztályú iskolákban 
két külön vizsgáló küldöttség működik, de csak a ke-
vésbbé fontos tantárgyakból; vallás, irás, olvasás, számo-
lás, magyarnyelvtan az összes jelenlevők részvétele mellett 
vizsgáltatik. Természetes, hogy az iskolát vezető tanító-
nak mindenkor jogában és szabadságában áll a mások 
által feltett kérdést, saját modora és szavaival intézni a 
gyermekhez, vagy mintegy rávezetni azt a feleletre, ha 
ugyan ennek szüksége fennt forog. 

A vizsgálat bevégzése után -— az illető tanitó tá-
vollétében — az egyes tantárgyakban feltüntetett ered-
mény — kitűnő, jó, elégséges s elégtelen osztályzattal 
szavazattöbbség után állapittatik meg és jegyeztetik be 
a rovatos ívre, majd ezen egyes osztályzatok egybeve-
téséből áll elő az általános osztályzat, mely a tanitó 
szakképzettségét és szorgalmát a lehető leghívebben tün-
teti fel. Az ezeket magában foglaló rovatos ív — kör-
látogató által — jelentése kapcsában a tanügyi bizottság 
elnökéhez minden iskolai év végén benyujtatik. 

És itt már — lehetetlenség nem nyilvánítanom — 
a derék tanitók dicséretére legyen mondva — hogy míg 
a záróvizsgálaton a legnagyobb készséggel jelennek meg 
és vesznek részt, — addig az osztályzat megállapítása-
kor sem barátság sem ellenszenv nem sugalmazta szava-
zataikat ; sőt igen sok esetben •— az elbírálás alatt levő 
tanítót többféle figyelmeztetésekkel látták el, nem egy-
szer a modorosságért csípősen ugyan de jóakaratulag 
meg is róvták s mind ez a legtisztább szándékból s a 
tanügy iránti igaz érdekeltségből történik, és soha kel-
lemetlen súrlódásra vagy neheztelésre okul nem szolgál, 
— mert hasonlótól jön, s ma nekem, holnap neked. 

Hogy ez minő üdvös hatással van a népnevelésre, 
azt bárki is az első tekintetre beláthatja. Egyik tanitó 
egy vagy több, a másik más tantárgy előadásánál mu-
tat fel oly tanmódszert s begyakoroltatást, melyre a töb-
biek eddig rá nem jöttek, s most előttük célszerűnek, 
sikeresnek bizonyittatván be, könnyűszerrel, minden na-
gyobb fáradság nélkül teszik magukévá — s jövőre már 
egész jó kedvvel és megelégedéssel mutatják be iskolá-
jukban. 

Szerintem ezen intézkedések életbeléptetésével min-
denütt hathatós emeltyű hozatnék működésbe, ugy a ta-
nitók önbecsérzetük és ügyességük tovább fejlesztésére, 
mint a népnevelés ügyének felvirágoztatására. 

Azonban le kell számolnom — azon ellenvetések 
kel, melyek e tekintetben tett indítványommal szemben 
egykor hangoztatva voltak : 

Azon egyik ellenvetés, hogy ezen intézkedés ál-
tal az iskola mintegy kiesnék az egyházlátogatás műkö-
dési köréből, a cikkem első részében elmondottak foly-
tán megsemmisül, mert az iskola gondozása és megfigye-
lése továbbra is oda tartoznék az egyházlátogatás jogkö-
réhez, azon módosítással, hogy az kiválólag és főképen a 
vallásos tárgyakkal foglalkoznék és az e téren felmutatott 
eredményt bírálná el. 

A másik ellenvetés — hogy az iskola évzáró vizs-
gálatain összegyűlt egyéneket ki lássa el ebéddel ? ? ko-
moly akadálynak nem vehető. Ki megakarja közelíteni az 
általam jelzett célt, az az ily csekélységekkel nem vesződik. 

Hiszen: ha a tanitó bármi oknál fogva is nem volna, 
képes egy igen egyszerű — talán mondjuk két tál étel-
ből álló ebédet adni, talán lehetne utját-módját ejteni 
annak az aggályos ellátásnak a teljesítésére is. Ne legyen 
a divatos lakoma borral s több fogással, hanem szorít-
kozzék csak a legszükségesebb étkezésre, mely a háztól 
kitelvén, senkit is meg nem károsít. 

En évek során át merített tapasztalásból állítom, hogy 
mióta ezen záróvizsgálati rendszer látogatási körömben 
érvényben van, a tanitók szinte rosz néven vették volna, 
ha az ő egyszerű, de szíves ellátásuk mellőztetik és a 
többi tanítókat sem szeretném ugy tüntetni fel, mintha 
derék társaik által magukat megszégyeniteni engednék, 
hiszen az igy meghozott anyagi áldozat — megbecsül-
hetlen szellemi haszonnal térülne reájuk vissza. A körlá-
togatóság pedig csak szívesen fogadtatnék az iskolaszék 
elnöke vagy lelkésze által. 

Mindezeknek elmondása után, felesleges lenne, a 
módozat egyes részleteire is kiterjeszkednem, az ide vo-
natkozó szabályzat az intézkedés életbeléptetésekor min-
den egyes vidék számára a helyi viszonyok egybevetése 
és kívánalma alapján dolgoztatnék k i ; én ez alkalommal 
pusztán jelezni akartam az egyházlátogatóság és körláto-
gatók között történhető munkafelosztást — s reá mu-
tattam e körben, hogy az iskolai záróvizsgálatoknak a 
tanitók részvételével eszközölt megtartása, hathatós si-
kerrel foly be a népnevelés ügyére; ha ezen nagy és 
fontos ügynek emeléséhez csak egy szemernyivel járűlni 
megadatnék jó istenemtől, mély hálával imádnám jóságát 
és kegyelmét. 

Sütő Kálmán. 

T Á R C A. 

Luther W o r m s b a n . 
Egyháztörténelmi tanulmány. 

Önálló történelmi kutatás után. 

E l ő s z ó . 

Luther Wormsba utazása és ottan viselt dolgai s 
egyáltalában az egész wormsi birodalmi gyűlés mindig 
egyik legérdekesebb tárgya lesz a történelmi kutatásnak. 
Érdekes az nemcsak azért, mert Luther életének e kor-
szaka a legszebb vonásokat szolgáltatja egy eszményi, 
rettenthetlen jellem megalkotásához, hanem azért is, mert 
ott a legkülönfélébb és egymással ellentétesebb érdekek 
harca tárul fel előttünk, melyeknek tiszta áttekintése, meg-
értése és feltüntetése bizonyára mindig csábitni fogja a 



T3 PROTESTÁNS EGYHÁZI 

történetírókat. A pápa, a császár és Luther, továbbá a 
nemzetiségért lángoló német nemesség mint ellentétes el-
vek és érdekek képvrselői állnak ott egymással szemben 
vagy egymás mellett. 

A pápaság nagyszerű hivatást töltött be a népván-
dorlás korszakában és a középkor sötét századaiban. A 
pápa által -az ő legfőbb felügyelete és vezetése alatt lettek 
megnyerve a pusztítva tovavonuló, uj hazát kereső, vé-
rengző nemzetek a keresztyénség emberies gondolkozás-
módjának és ezáltal a mívelődésnek és polgáriasultság-
nak ; és a pápa volt az, ki mint az emberiség legfőbb 
szellemi érdekeinek védője, az üldözött igazságot vagy 
ártatlanságot oltalmazta mindazok ellen, kik előtt az erő 
ha'alom jogot adott mindenre, s ki s;ellemi fegyverei, 
mint a kiközösités, interdictum stb. által, még a legha-
talmasabb fejedelmek önkényével szemben is sikerrel lé-
pett fel az igazság és ártatlanság érdekében. Azonban 
a pápaság idővel elfajult. A pápaság megszemélyesítői-
ben, a pápákban, a földi érdekek elnyomták vagy leg-
alább második sóiba szoriták a szellemieket. A pápák 
saját személyöket tolták előtérbe az eszme felett, holott 
magokat csak eszközöknek kellett volna tekinteniök az 
eszme szolgálatában. Az önérdek lett a pápák minden 
eljárásában a legfőbb vezető szempont. És ez annál ár-
talmasabb volt, mert a nemzetek megszokták már ugy 
tekinteni a pápát, mint a legfőbb szellemi bírót, kinek 
Ítélete ellen nincs fellebbezés nemcsak itt a földön, ha-
nem az égben sem; mint a kinek joga van megítélni, 
váljon az, a mi az egyes ember vallásos lelkületéből elő-
forrott igaz, üdvözítő hit-e vagy eretnekség ; mert egy-
szóval kimondva, a pápa az egyes emberek lelkiismereté-
nek korlátlan ura volt. Es a pápák nem elégedtek meg 
e korlátlan lelki hatalommal, ők birni akarták az egye-
sek földi vagyonát is. Szent-Péter temploma vámszedők 
házává változott át. E körülmény adott aztán alkalmat 
és okot a Luther első fellépésére, a minek egy nagy 
mozgalom lett az eredménye, melynek jó hatását még 
mai napság is örömmel élvezzük s melyet mí reforma-
tiónak nevezünk. 

Luther eleinte a római pápaságnak sem az egyes 
emberek lelkiismeretét rabigába hajtó uralmát, sem a nem-
zetek kizsaroló önző pénzvágyát nem támadta meg. A 
pápai korlátlan tekintély hivése oly mélyen gyökerezett 
az ő szivében is, mint általánban mindenkiében még e kor-
ban, hogy az rá nézve még erkölcsi lehetetlenség volt. 
O először csak azon visszaélések ellen kelt ki, melyeket 
a bűnbocsátó levelek árulói elkövettek, s rámutatott e 
visszaélések erkölcsi romboló hatására. Csak midőn a pá-
paság magáévá tette az ügyet, csak akkor fordult Lut-
her is a pápaság mint keresztyénellenes intézmény ellen. 
Wormsban már a pápa és Luther, mint elvi ellentétek 
állnak egymással szemben Luther a lelkiismeret szabad-
ságát védte a pápai tekintély, és a mi a pápai tekintélyt 
támogatta, a zsinatok ellen, rámutatva egyszersmind a 
pápaság borzasztó pénzszarolására is, mely a szegény 
népre elhordozhatlan teherként nehezedik. A pápai kö-
vet, Girolamo Aleander pedig minden igyekezetét arra 
fordította, hogy a dolog minden tekintetben »a pápai 
tekintély csorbitása nélkül« igazítassék el. 

A pápa és Luther, mint teljes elví/ellentétek közt 
némileg közvetítőként áll itt a császár. Ő az államhata-
lom elvének képviselője. Ránézve a Luther és pápa ügyé 
nek elvi oldala egyénileg teljesen közönyös, mindazáltal 
mint jó politikus hasznot akar abból húzni. A császár 
mint az államhatalom képviselője, gyanús szemmel néz 
minden olyan mozgalmat, melynek következményeit nem 
lehet előre látni s mely a létező viszonyokat egészen 
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felforgathatja, s igy Luther iránt inkább ellenszenvvel 
mint rokonszenvvel viseltetik, de mégis felhasználja őt, 
hogy a franciákkal rokonszenvező X. Leo pápát az ő 
vele való szövetségre kényszerítse. 

A német nemesség, mint már jeleztem is, inkább a 
nemzeti szabadságért lelkesedett, de Luther ügyét ugy te-
kintette, mint a nemzet ügyét a római zsarnokság ellen, 
ezért minden lehető alkalmat felhasznait a Luther ügyé 
nek pártolására és előmozdítására. 

Ennyit a Wormsban működő különböző pártokról, 
és az azokat mozgató eszmékről általában. Munkánk fo-
lyamában egy alkalmat sem fogunk elszalasztani azok-
nak minél részletesebb és élesebb feltüntetésére. És ez-
zel lega'ább főbb vonásokban eleget tettünk egy törté-
nelmi munka egyik feladatának. Minden történelmi mun-
kának ugyanis, véleményünk szerint két feladata van: 
először az események hű előadása, a mint azok épen 
történtek ; másodszor az eseményekben működő, azokat 
létrehozó szellem, vagyis a korszakot mozgató eszmék 
minél élesebb feltüntetése. Az események hű leírása csak 
az egykorú s lehetségig minden pártárnyalatu történelmi 
okmányok áttanulmányozása után lehetséges. Epen ezért 
a forrástanulmány elengedhetlen kellék a történelem 
Írásnál. Ugyancsak a forrást anu'mány fogja nyújtani az 
eszközt az illető kort mozgató eszmék felismeréséhez. És 
ezzel munkánk kezdetéhez jutottunk, melyet az arra vo-
natkozó források felsoro'ásával és megv'zsgálásával kez-
dünk meg. 

A források és azok bírálata. 
A tárgyunkra vonatkozó forrásokat legtermészete-

sebben a Wormsban létező pártok szerint osztályozhat-
juk. Természetes, hogy a két egymással homlokegyenest 
ellenkező párt, a pápa és Luther pártja, szolgáltatja a 
legkimerítőbb forrásokat. Lássuk először is a lutherpárti 
forrásokat. 

í \ lutherpárti források közt fontosságánál fogva 
legelső helyen kell említenünk S p a l a t i n n a k a szász 
választó fejedelem hitrokona — és káplánjának, a mellett 
Luther meghitt barátjának, egykorú feljegyzéseit, melyek 
egyik legfőbb tekintél) ül szolgálnak az egyes események 
megbírálásánál. 

Fontos helyet foglalnak el aztán a lutherpárti for-
rások közt az egykorú, még ugyanazon évben (1521) 
nagy számmal megjelent röpiratok. E röpiratok közül a 
Spalatin feljegyzései szolgáltak alapul a következő há-
romnak: »Die gantz Handlung stb.«, »Die gantz Hand-
lung stb.« és »Handlung, so mit Martin Luther« stb. 
Ezek kevés mondattani változtatásai adják a Spalatin 
által közölteket. 

Spalatintól független röpiratok, melyek több érde-
kes, Spalatinnál hiányzó tudósítást is foglalnak maguk-
ban a következők : »Ain anzaigung, wie Doctor Martinus 
Luther stb.« és »Etliche sunderliche fleissige (nach ge-
schener vor Kai. Mai. antworth) Handlung«. 

Csupán az április 18 ikán a birodalmi gyűlés előtt 
történteket közlik : »Doc. Mar. Lutheri christiana. et 
inconsternata responsio«, »AdCesare Maiest. interrogata 
D. Martini Luth. responsum,« és a németül megjelent 
>Antwort Doctoris Martini Luthers stb « 

Legfontosabb azonban a röpiratok közt : »Acta et 
res gestae D. Martini Lutheri in comitiis stb,« melyet 
ha nem is személyesen maga Luther szerkesztett, mint 

Spalatin szül. egy Spált nevű kis városban, Eichstádt püspök-
ségben 1484-ben, meghalt 1545. jan ió-ikán mint altenburgi ev. lelkész. 
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gyanitják, de az adatokat hozzá bizonyára maga Luther 
szolgáltatta, a mi látszik abból is, hogy több helyt az 
elbeszélés a harmadik személyből az elsőbe csap át.2) 
Ennek némileg kibővítése is és nemcsak második után-
nyomása az »Acta Reverendi Patris D. M. Lutheri, 
Augustiani stb.«, mely egy pár abban hiányzó tudósítást 
is foglal magában. 

Különös figyelmet érdemel az »Epitome Actorum 
Doc. M. Lutheri in conventu Imperiali Vormatiae M. 
D. XXI.« melyet M. Johann Erhard Kappen >Kleine 
Nachlese* című könyvében közöl, s mely nem egyéb, 
mint Spalatin latinul irt tudósítása a wormsi események-
ről, de a mely — ugyanannak németül irt tudósításá-
tól teljesen eltér annak meghatározásában, váljon Luther 
nagy beszédét április 18-ikán először németül vagy la-
tinul tartotta e, s a melyről alkotott vélemény tehát e 
tény mikénti meghatározására nézve nagy befolyással van. 

Es végre itt van helye megemlítenünk Luthernek 
tárgyunkra vonatkozó asztali beszélgetéseit, melyek tu-
lajdonkép nem tartoznak a röpiratok közé, de minthogy 
mint olyanok a sajtóban is megjelentek, azok l<özé szá-
mithatók. Két ilyen asztali beszélgetés maradt ránk. Az 
egyik beszélgetést M. Anton Lauterbach közli, ki, mint 
ő irja, 1521 szept. 27-ikén meglátogatta Luthert Wittem-
bergben s ez neki akkor elbeszélte, hogy mint történtek 
a dolgok Wormsban. Ez magokban véve igaz tudósítá-
sokat ad, csakhogy azokat nagyon röviden és minden 
történelmi sorrend nélkül, a dolgokat némely helyt ér-
telmetlenül összezavarva közli, s ezért egészben véve 
használhatlan. A második asztali beszélgetést a wormsi 
eseményekről 1546-ban Eíslebenben barátjai kívánságára 
néhány nappal halála előtt tartotta Luther. Az agg, 
pályája végén levő hős maga is csodálkozással tekint 
vissza életének e kimagasló korszakára. Lelki s emei 
előtt mintegy újra felelevenedve vonulnak el az esemé-
nyek a magok valódiságokban, a mint megtörténtek. Ez 
asztali beszélgetés hiteles történeti foirás, mint az egy-
korú forrásokkal való összevetés is bizonyítja, bár idő-
számítása pontatlan és a Luther egyéni véleményét több 
helyt meg kell különböztetnünk a történeti tényektől. 

A források közé számithatjuk még a Friedrich Mi-
conius »História Reformationis« című könyvét is, mint-
hogy neki ma már nem létező források is álltak rendel-
kezésére. 

Nem kis jelentőségű forrásul szolgálnak még tár-
gyunkra nézve a birodalmi gyűlésen jelenvolt egyes vá-
rosi követeknek vagy más megbizottaknak és Luthernek 
magának a levelei. Luthernek, idő és tárgykörünkre vonat-
kozó levelei a következők: Wormsba utaztában 1. Már-
cius 29-én Johannes Lángéhoz Erfurtban, 2. Április 14-én 
Frankfurt am Main Spalatinhoz. 3. Április 17-én a biro-
dalmi gyűlés előtti első kihallgatás után való este Johannes 
Cuspiniánushoz Wienbe (Bécs); Wormsból visszautaztában: 
4. Április 28-ikán Frankfurt am Main ból Lucas Cranach-
hoz. 5. Április 28-ikán Friedbergből a császárhoz latinul 
és 6. ugyanazon nap ugyanonnan a birodalmi rendekhez 
németül, melyeket a visszaküldött heroldnak adott át. 
7. Április 29-én ugyancsak még Friedbergből Spalatin-
hoz és végre 8., Május 3-ikán Albrecht von Mansfeld 
grófhoz Eisenachból. 

2) Cochlaeus, Luther halálos ellensége a. tán >Commentaria de 
Actis et Scriptis M. Lutheri* című könyvében csipős szavakkal gúnyolja 
ki e körülményt : »Verum ut minus impudens videretur sui ipsius lau-
dator, effinxit tertiam personam loquentem et omnia recitantem. Alicubi 
tamen laudis desidej-io praeoccupatus, omissa tertia persona, ait. Hic ego. 
Item. Orator imperii dixit, me non ad rem respondisse etc.< S az olvasó, 
— teszi hozzá a továbbiakban, nem olyan bolond, hogy ne lássa, hogy 
ő saját maga irta azt. 

Luther levelei mellett különösen fontosak Philipp 
Fürstenbergernek a frankfurti városi követnek a frank-
furti tanácshoz küldött kimerítő tudósító levelei. A nürn-
bergi követ Spengler és az augsburgi követ Peutinger 
tudósításai is adnak egyes jellemző vonásokat, bárha 
pontosság és kimeritőség tekintetében nem mérkőzhetnek 
az előbbenivel. E rovatba tartoznak még Christoph von 
Schwarzenbergnek, a bajor hercegek udvarmesterének, 
ki Wilhelm von Bayern-nel a birodalmi gyűlésre utazott 
volt, egy levele április 25-ikén a Luther iránt különösen 
érdeklődő otthon maradt Ludwig von Bayernhez: és 
Veit Warbeck, altenburgi plebanus-nak levele április 
16-ikáról Johann von Sachsen-hez, a szász Kurfiirst, 
bölcs Fritdrich, öcscséhez. 

Es ezzel előszámláltuk az összes lutherpárti, tár-
gyunkra vonatkozó forrásokat. Még csak azt kell meg-
említenünk, hogy mindezen történelmi okmányok, kö-
szönet ujabb korunk forráskutató irányának, a sajtó 
által is közölve vannak s igy mindenki számára hozzá-
férhetők. Munkám folyamában a szerint a mint egyik 
vagy másik forrásra különösebb tekintettel leszek, közölni 
fogom a szöveg alatti jegyzetek alakjában egyúttal azt 
is, hol lehet azt nyomtatásban feltalálni. A mi az egy-
korú röpiratokat illeti, azok még meglehetős számmal 
fordulnak elő az ősnyomásokban, és én hálával ismerem 
el e helyen professor Theodor Brieger jóságát, ki azo-
kat nekem különös szívességgel mutatta meg, a mit én 
neki ezennel nyilvánosan is megköszönök. 

A pápa pártjáról számra nézve nincs annyi forrá-
sunk, mint a Lutheréről. Az egyik pápai követtől Ma-
rino Caracciolo-tól egyetlen egy sor sem maradt ránk. 
Annál több és fontosabb a másik pápai követtől Giro-
lamo Aleander-től,3) ki kiválóan a Luther ügyével volt 
megbízva. Aleander levelei a pápa vicekanzellárjához, 
Giulio de Medici-hez, megbecsülhetlenek, mert világot 
vetnek a színfalak mögé, a császári palotában történ-
tekre ; mert világot vetnek a pápai és császári párt fon-
dorlataira és cselszövényeire, s igy kulcsot szolgáltatnak 
több a nélkül megmagyarázhatlan esemény megértésére. 
Természetes, hogy e dolgok az inkább a középosztály-
hoz tartozó lutherpárti tudósítók szeme előtt rejtve ma-
radtak. Szerencsére Aleander leveleit csaknem teljesen 
birjuk, és azok a mult 1884-ik év végén a sajtóban is, 
még pedig először, teljes kiadásban, megjelenvén, min-
denkire nézve hozzá férhetők. Egyszerre két történelem-
kutató, egymásról talán nem is tudva, vállalkozott e 
munkára. Pietro Balan, a vatikáni segédkönyvtárnok és 
Theodor Brieger, jelenleg marburgi theologiai professor. 
Balan munkája, »Monumenta Reformationis Lutheraní,* 
terjedelmesebb, a mennyiben ő az Aleander levelei mel-
lett a vicekdncellár azokra irt válaszait is közli, de az 
egyes levelek keltezését nem mindig helyesen találta el 
s e mellett a leveleket egyszerűn, minden magyarázat 
nélkül adja. Brieger ellenben munkájában »Die vervoll-
stándigte Aleander-Depeschen«, igaz ugyan, hogy csak 
az Aleander leveleit közli, de keltezései a kritika leg-
szigorúbb kívánalmainak is megfelelnek, és felvilágosító 
kritikai megjegyzései mellett ő minden egyes levélnek 
lartalmát is közli, a tartalom fontosságának megfelelő 
rövidebb, hosszabb kivonatokban, az olyas dolgokat szó-

3) A neveket ugy adjuk a mint az illető nemzetek azokat kimond-
ják. Véleményünk szerint boxv.asztó jogtalanság a keres/.neveket lefor-
ditni, minthogy azokban tükröződik legerősebben a nemzetiségi jelleg. 
Hogy a keresztnevek a csnládnév előtt vagy után álljanak, sem jelen-
tőség nélküli. Magyar nevek tökéletesen germanizáltatnak a keresztnév 
lefordítása és előlrakása által és megfordítva. Fennebb kimondott el-
vünket tartottuk szem előtt a nemzet és helységneveknél is. Olvasóim 
bizonyára igy is megértenek. 
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szerint fordítva. És nekem csak e kivonatok tették le-
hetségessé Aleander leveleinek használatát, minthogy én, 
meg kell vallanom, még eddig ismeretlen vagyok az olasz 
nyelvvel, melyen Aleander leveleit, kissé latinnal fel-fel-
eresztgetve irta. Szószerinti idézeteket vettem át még 
ugyancsak Briegernek sNeue Mitheilungen iiber Luther 
in Worms. Aus bisher unbekannten Depeschen der 
Nuntius Girolamo Aleander,« című munkájából is, mely-
ben azok nagy számmal fordulnak elő. 

A pápai párt részéről még mint forrást említhet-
jük Cochlaeus »Commentaria de Actis et scriptis M. Lu-
theri« című munkáját, melyben ő a wormsi eseménye-
ket mint szemtanú irta le; és doctor Hieronymus Veus, 
badeni kancellárnak egy levelét 1521 jan. 3 ikáról Georg 
von Sachsen-hez. 

A császár pártjára vonatkozólag forrásul említhet-
jük a császár pápához küldött követének, Don Jüan 
Manuel-nek a császárhoz irt leveleit, melyek azonban 
spanyolul levén írva, ez idő szerint még nem voltak ál-
talam használhatók; így meg kellett elégednem e rész-
ben az^al a mennyit a szemfüles Aleander kikutatott. 

A német nemesség részéről forrás gyanánt említ-
hetjük az Ulrich von Hutten leveleit Lutherhez, a csá 
szárhoz, a rendekhez stb. 

Végre még forrásokul szolgálnak egyes tárgyunkra 
vonatkozó birodalmi gyűlési aktak, melyek rendre-rendre 
a frankfurti és weimari könyvtárakból előkerültek. 

Es ezzel a források feletti szemlénket bevégezve, 
magoknak az eseményeknek tárgyalására térünk át. 

(Folyt, köv.) Rákosi György. 

Az apostoli hitvallás története főbb vonásokban. 
(Folytatás.) 

Mielőtt e rövid történelmi áttekintést befejeznők s 
a bírálati részben az idők folytán történt módosulások, 
bővítések és ujabb tételek mibenlétéről és értékéről rész-
letesebben szólanánk: bemutatjuk jelenlegi előadásunkkal 
összefüggésben a ránk szállott teljes tartalmú symbolum 
apostolicum legrégibb görög valamint latin szövegét is, 
hogy annak alapjan a tárgy iránt érdeklődők egy lehe-
tőleg tökéletes és elfogadható magyar szöveg létrehozása 
felett gondolkozhassanak. A legrégibb kézirat, mely a 
symbo'um apostolicum bevett szövegét tartalmazza, egy 
psalterium graecum Gregorii magni, mely bár csakis a 
8. vagy 9. századba tehető viss/.a, még sincs okunk an-
nak eredetisége íelől kételkedni. A római egyház a j 
6. században, sőt még előbb is a mostani alakjában birta 
és használta az apostoli symbolumot, mig a galliai egy-
házban még előbb, ezen alakban használtatott az, mint 
az 500 körül irt álaugustinusi prédikációkból következ-
tethetjük. 

Lássuk most már a görög s öveget, mely a kö-
vetkező : 

ZYMBQytON THN AllOl'LOsiíiX. lhoceíio ejs 
Q)eov TLcaloa uaviovoaxooa^ Ttoirprjv ovqavov v.ai yrtg, 
f ig Irjöovv KOIOQOV XOV VIOV dvxov xov uoroyevij, V.VQIOV rj(.i€Íg' 
Oilbjff dévxa tv. llrtcuavog áyiov, yvvrftevxa tv. Maoíag 
TT:g 7TC(Q3tvov' rta&óvxa tju IIOVTÍOV lhláxnv oxaigio-
Oérca, daróvxa, vat &u([ívxw v.ax eXüóvxcc iig aőov' xr 
Toírrj fjiiaocc uvccGxavxa «t VÍV.QOJV' aveXdóvxa eig óroaróvg, 
vadévá [isvov tv. őtiuov Qeov TOV üargóg rtavxov.OÚTOQOG' 
ofrev ulliei tQytaduL v.oirat Uovvag v.ai vtvoovq. 

ITiGievio eig Ih'svuu aytov' 7TiGxevto xrj>> áyíav 
Y.lijoíav v.a$ohv.i]v, ayítov Koivcovíav, acpsGiv áuecQvujr, oaov.óg 
uváaiaair, Qiörjv áuóviov' A-H^v. 

A latin fordítású szöveg ez: 
Symbolum Apostolorum. Credo in Deum Patrem 

omnipotentem, creatorem coeli et terrae: et in Jesum 
Christum Filium eius unicum, Dominum nos*rum: qui 
conceptus est a Spiritu sancto, natus ex Maria virgine : 
passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepul-
tus : descedit ad inferos : tertia die resurrexit ex mor-
tuis : ascendit ín coelum, sedet ad dexteram Dei patris 
omnipotentis: inde venturus ad iudicandum vivos et 
mortuos. 

Credo in spiritum sanctum : credo sanctam eccle-
siam catholicam, sanctorum communionem, remissionem 
p?ccatorum, carnís resurrectionem, vitám aeternam. Amen. 

II. 
Ismeretes levén előttünk a symbolum apostolorum 

mai teljes szövege, valamint az ennek alapja gyanánt 
szolgáló ős római symbolum is : azt vegyük most már 
közelebbről szemügyre, miként csatoltattak az egyes 
bővítések ama régibb symbolumhoz és mennyiben bír-
nak azok hittani tekintetben érvénynyel. 

Legáta'ánosabb az a feltevés, hogy az egyes bő-
vítési tételek nem hittani polémiák avagy tévtanok meg-
cáfolására irányuló törekvések következményei, hanem 
egyszerű, természetes, keresztyéni szabadságra valló tol-
dalékok gyanánt tekinthetők. Itt és ott, főleg a dél-
galliai keresztségi formulában fordultak elő legelébb, e 
megfigyelésre méltó toldalékok, melyek a római ritualéba 
csak később vétettek be állandó elemül. Az egyes kife-
jezések részint az illető főtétel értelmezésére, részint a 
nyelvbeli kifejezés kerekdedebb voltáért elébb szóbelileg 
toldattak az ősszöveghez, miglen időtelve abba beolvasz-
tattak. így például az atyáról szóló főtétél bővitve lett 
ezzel: •» mennynek és földnek teremtőjében;« a fiúról 
szóló részben e helyett »születék« mondták azt > fogan-
tatott és sziileték« ; e tételt »megfeszíttetett és eltemet-
t e t e t t bővítették ezzel: »szenvede, meghala«. E helyett 
»ül az atya jobbján« ezt mondták : »til a mindenható 
atya Isten jobbján.« Az örök életről szóló végső tétel 
inkább lelki megnyugtatást és vigasztalást céloz nyújtani, 
sem mint uj tantétel gyanánt kívánna tekintetni. 

Különösebb megvitatásra adott anyagot a descen-
susról szóló tétel, mely nyugaton 400 körül az aquilejai 
symbolumban, keleten azonban már előbb is előfordult; 
továbbá az egyház ezen jelzője »catholica« és a bővítési 
té tel : áyuov v.oívcoria — sanctorum communio. Lássuk a 
tételeket egyenként közelebbről. 

A mi a descensus-ról való tant illeti, erre nézve 
nem hozom fel mindazon fárasztó, de biztos felvilágosí-
tást és megállapodást még sem nyújtó okoskodásokat 
és részben tévtanokat, melyeket egyfelől az idevonatkozó 
íráshelyek magyarázatai, más felől a római és részben 
a lutheránus confessiók tartalmaznak. Főleg az előttem 
tisztán álló ref. tanfelfogásra szorítkozom, de a melynek 
felmutatása e'őtt szükséges lesz megismernünk egyes el-
térő tanelveket is, Nevezetesen Rufinus aquilejai presby-
ter azt jegyzi meg, miszerint e kérdéses tétel ugyanazt 
jelenti, a mit e kifejezés: »eltemetteték« magában fog-
lal ; azaz e helyütt a test sorsa mellett a léleknek álla-
pota van felmutatva. Zwingli szerint sincs e tételben 
egyébbről szó, mint egyszerűen arról, hogy Jézus való-
sággal meghalt. A római kath. egyházban a tertullián-
féle képzeletdús felfogás alapján fejlődött e tan tévtanná, 
melynek kiindulási pontjául azon szent irati helyet vet-
ték, hogy Krisztus foglyokat vitt fogva, a halál és pokol 
megrendülének, midőn ő megjelent és az ószovetségbeli 
kegyeseket kötelékeikből megszabaditá. 
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A protestáns tanfelfogás szerint lutheránusok és 
reformátusok egyaránt elvetették mind a tisztítótűzről 
mind az ég és pokol közt képzelhető bármely közbenső 
helyről szóló tant és egyszerűen azon felfogás volt ér-
vényben, mely szerint a hivők a mennybe, az elkárho-
zottak a pokolba jutnak. De a hitvallásban benn levén 
a descensus-ról való tan, annak értelmezést is kelletett 
adui. Luther és a róla nevezett egyház confessiói azon-
ban még ingadoztak az ezen tételre vonatkozó bibliai 
józan értelmezésnek szószólói lenni. így például a for-
mula concordiae IX. cikkelye, hivatkozván a lutheri theo-
logusoknak e tárgy felett folytatott vitáira, azt mondja, 
hogy > miután ezen tétel sem az érzékekkel sem az elme 
által meg nem fogható: egyértelműleg azt véljük, hogy 
a felett nem kell vitatkozni, hanem egyszerűen hinni és 
tanitani. Mert elegendő tudnunk, hogy Krisztus alászál-
lott a pokolba s azt minden hivőre nézve megrontotta 
és a hivőket a halál és ördög hatalmából s a pokol tor-
kának örök kárhozatából megszabadította. De hogy ez 
mi módon történt, azt hagyjuk a más világra, midőn 
nemcsak ez, hanem más egyébb is — a mit itt jámbo-
rul hittünk és a vak elménkkel meg nem foghattunk — 
ki fog jelentetni.* Később a lutheri egyházban azon tan-
irány lett uralkodóvá, mely szerint Krisztus, mint Isten 
és ember, lélek és megdicsőült test szerint leszállott 
a pokolba, az elkárhozottak helyére, hogy győzedelmes 
kedjék az ördög felett. Erre nézve hivatkoznak Kol. 2. 
15-re, hol tulajdonképen csak az van mondva, hogy 
Krisztus győzedelmeskedett a halálon ; de nem az, mintha 
ő a pokolban, mintegy a hely szinén ülte volna diadalmát. 

A református tanfogalom eltér mindezen téves és 
habozó felfogásoktól. Ez azt mondja, hogy az apostoli-
cumban idők multán elfogadott eme tétel »szállá alá 
poklokra* jelképesen értelmezendő. Krisztusnak a po-
kolban való helyi tartózkodásáról egy szent irati hely 
sem tanit. Péter I, 3, 19. 20 : Krisztusnak Nóé általi 
hatásáról szól, a mennyiben Nóé próféta volt és Krisz-
tusnak lelke vala ő benne. Alászálla Krisztus a pokolba 
akkor, midőn szenvedett a keresztfán. A xareldovxa slg 
ciőov jelenti az eltemettetést, mint a megaláztatás alkotó 
elemét; mialatt Krisztus teste a sírban volt, lelke az 
atya Isten keblén pihent, Luk. 23, 46. Péter apostol azt 
mondja Csel. 2, 24-ben, hogy a feltámadáskor megál-
dattak a halál fájdalmai; tehát szerinte is a sírban létei 
a megaláztatás legalsó foka volt, a midőn a halál Krisz-
tus testét zár alá vette. így tanit Kálvin és a heidel-
bergi káté is a 44. kérdés feleletében, mondván, hogy 
ez a tétel azt jelenti, miszerint mindennemű nehéz meg-
próbáltatásaimban biztos lehetek a felől, hogy Krisztus 
az ő kibeszélhetetlen fájdalma, szenvedései s szorongat-
tatásai által, melyeket a keresztfán sőt már azelőtt is 
elszenvedett, engem a pokoli kíntól és gyötrelemtől 
megszabadított. Ily értelmezéssel vigasztaló a descensus-
ról szóló tan, mig a tisztítótűz vagy Hades tévelygés-
teljes tana lelki vakságra vezet. Láthatjuk e rövid jel-
zésből is, miszerint a református tan elveti a catechismus 
romanus azon fictioját (I. VI.), hogy Krisztus az ó-szö-
vetségi atyák lelkeit akarta volna a limbus patrumban 
vigasztalni (fructum passionis ut impertiret) és magával 
kihozni. Megcáfolva van egyúttal azon felfogás is, mintha 
Krisztus átalában az előtte elhalt emberekhez tartott 
volna beszédet oda lenn. E vélemények ellenkeznek az 
irás józan felfogásával. Némelyek Eféz. 4, 9 re utalnak ; 
ámde ott rá Karút6qcc /.úgt] rtjg ytjg a legjózanabb ma-
gyarázat szerint a földet jelenti, ellentétben az éggel. 
Pál apostol ezén helyen csupán a magasságba való me-
netelről szóló zsoltárhelyet akarja kiegészíteni és szól az 

előzetesen történő leszállásról hg rá y.arcoreQa ^icgrj ttj; 
y&rjg. Az apostol egyszerűen azt akarja, hogy az olvasók 
újból megismerjék Krisztus leszállását és felmenetelét. De 
nem gondolt távolról sem az úgynevezett pokolba való 
leszállásra, miről átalában az egész szent irás mélyen 
hallgat. 

Midőn a descen?us-ról ily értelemben vélekedünk : 
helytelenítjük Schweizer eljárását, a ki I. Pét. 3, 17— 
22 re hivatkozva, e tétel (»Hinabgefahren zu der Hölle 
als Mythus ohne bibi. Begründung durch Auslegung der 
Stelle I. Petri 3, 17—22 nachgewiesen című iratában) a 
mythusok régióiba tartozónak nyilvánitá, mi által az 
egész symbolum eredetének és érvényességének kétségbe-
vonását célzó rationalisták malmára hajtá a vizet. Mi 
ezen tételnek református tanfelfogásában — mely bibliai 
alapon épül — leginkább megnyugszunk, mert az igaz-
ságra törekszik és józanságra vall. Ez okból a Schwei-
zer-féle elmélet helytelenítésével, az orthodox Güder és 
Riggenbach álláspontjának s átalában mindenféle elme-
fárasztó üdvtelen magyarázási kísérleteknek mellőzésével, 
Kálvin genfi kátéjára s a mi heidelbergi káténkra uta-
lunk, mely utóbbinak jelesebb kiadásai, valamint a po-
sitív ref. dogmatikának Krisztus királyi tisztéről tárgyaló 
szakasza, teljesen kielégítik tudvágyunkat, eloszlatják a 
bizonytalanság homályát és erősbítik Krisztusban való 
hitünket. 

A descensus tanán kivül még két toldalékról kell 
pár szóval megemlékeznünk, mint a melyek legutójára 
vétettek be a symbolum teljes szövegébe és pedig elébb 
délgalliában, majd Rómában is. Mindkét bővités az ec-
clesia-ra vonatkozik, azt mondván arról, hogy az — ca-
tholica, azaz egyetemes, átalános ; továbbá hogy az — 
sanctorum communio : szenteknek egyessége. Mind ezen 
jelzések keresztyéni szempontból véve, nem szolgáltatnak 
anyagot ellenvetésekre és megtámadásokra; de szólanunk 
kell rólok, mivel a teljes szövegbe való felvétetésöket 
e'eitől fogva oly értelmezések akadályozták, melyek a 
római tévtanok között mai napság is hirdettetnek. Ilyen 
tévelygés az, mintha egyedül a római rendszer utján 
lehetne idvezülni s az egyedül idvezitő tudomány a ró-
mai curia monopoliuma lenne. A Krisztusi tan szerint 
az egyház egyetemes, mindenekre kiható jelleggel bír, 
miként annak alapitója, feje, kormányzója: mindeneknek 
idvezitője ; a kin kivül nincsen senkiben másban üdvös-
ség és a ki által egyedül megtartatnunk lehet. így taní-
tottak az apostolok, igy érez a józan keresztyénség, ily 
értelemben hitték amaz első századbeli keresztyének is, 
hogy az az üdvintézmény, melynek neve ecclesia, min-
denekre egyetemlegesen áldástárasztó egyesület, görögös 
latinsággal szólva katholika. Már Pál apostol inté erre 
az efézusi olvasókat, midőn szívökre kötötte és egyszers-
mind az egyetemes keresztyénségnek parancsul adta, 
miszerint tartsák meg a lélek egységét a békesség kö-
telékében. Mert egy test és egy lélek van, egy a mi 
hivatásunknak reménysége is, a melyben elhivattunk; 
egy Úr, egy hit, egy keresztség, egy Isten, és minde-
neknek atyja, a ki mindeneknek felette van. Az égi üdv 
és isteni kegyelem javait kizárólagos birtokául tekintetni 
kivánó római rendszerrel szemben tehát hivatkozunk az 
irásra, melynek értelmében a józan keresztyénség azt 
vallja és hirdeti, hogy az anyaszentegyház egyetemes 
és annak feje egyedül a Krisztus. Es más lélek, más aka-
rat, más tudomány által nem kormányoztathatik az anya-
szentegyház, hanem egyedül a Krisztusé által. Mert ő 
az Úr, ő a főpap az atya Isten előtt, ő a/, egyedüli 
egyetemes főpásztor, kinek soha sem volt és nincs is, 
nem is lészen szüksége gyarló, bűnös földi helyettesre, 
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mert jelen van az anyaszentegyházban szüntelen, mint 
annak életadó feje 1 Szóval az anyaszentegyház oly 
Krisztusi üdvintézmény, melynek tagjai mindazok, kik 
Krisztuséi, kik ő általa váltattak meg a bűnből. Termé-
szetesen nem látható ez üdvintézmény testi szemekkel, 
ezért mondja az apostolicum : hiszek egy közönséges 
keresztyén anyaszentegyházat. E szerint az egyháznak, 
mint egyetemleges létezőnek fennállásáról, kezességet 
nyújt a hit. Ki tagadhatná azonban, hogy az anyaszent-
egyház reális létezését is tapasztalhatjuk? Tudniillik any-
nyiban, a mennyiben az — a szenteknek egyessége, com-
munio sanctorum, áykov -/.oiviorícc. 

E tételbővités »szenteknek egyessége« csakis a 
nyugoti keresztyén egyház keresztelési symbolumában 
lordul elő. A görög egyház hasonló kifejezése a szent-
ségekben főként pedig az urvacsorában va'ó részvételt 
jelenti. A latin kifejezést — communio sanctorum — 
szintén különbözőképen értelmezik egyes magyarázók; 
igy például augusztinusi felfogás szerint ez, az egj ház 
egyedül igaz tagjainak közösségét, más felfogás szerint 
a látható egyházban elrejtve levő láthatatlan anyaszent-
egyházat, ismét mások szeiint az elköltözött kegyesek-
kel való egybeköttetést jelentené. Az utóbbi felfogás 
okozta, hogy e tétel csakis későn juthatott be a mai 
teljes szövegbe. Szerintünk e tételnek teljesen helyes ér-
telmezést ad a heidelbergi káté, hogy tudniillik minden 
egyes hivő mint tag, részese a Krisztusnak, minden ő 
javainak és ajándéka ;nak, minélfogva a hívőkre egyen-
egyen azon hivatás vár, hogy egymás javát, földi lelki 
üdvét kész szívvel munkálják. A lelki jók közlése a sors-
változások megosztott hordozása, a kimért pályán kitar-
tással \aló küzdés, egy hit, egy reménység — ez eré-
nyek képezik a hivők egységének ismertető jeleit. Ezek 
által köttetnek össze az ecclesia militans egyes tagjai, 
kik hivatva vannak az ecclesia triumphans dicsőségében 
való részvételre. A sanctorum communio tehát nem va 
lamely egyház — legyen az római, görög vagy protes-
táns — kiváltságos tulajdona : az üdvre elhívott és ki-
választott hivők egysége — Krisztusban van 1 

Vizsgálódásunk kiegészítése gyanánt, szólanunk kell 
még symbolumunk azon főtételeiről, melyek legrégibb 
eredetűséggel birnak s már az ősrómai formulába, mint 
a keresztyénség közhitének kifejezései vétettek be. 

Az első főtétel az atya Is'enben vetett hitről tesz 
vallást. Ez, h téletünknek oly alapja, melyet józan halandó 
nem merészel kétségbevonni s a melyet az atheismus 
minden meddő támadásai sem képesek legkevésbbé sem 
megingatni. 

A második főtétel szól Krisztusról és a mi meg-
váltatásunkról. 

A keresztyénség egyetemes hite szerint Krisztus 
Istennek fija, ki által mi is fiákká lettünk. János evan-
gyélista szerint pedig ő »egyszii'ött« fia, mely kitétel az 
apostolicumban is érvényre jutott, mint egyetemes apos-
toli tan. A mi a Jézusról szóló további hitvallástételeket 
egyenként illeti, azokat ez úttal — mivel feladatunk 
szűk körén kivül esik — nem értelmezzük bővebben ; 
csak megemlítjük, hogy például ezen kifejezések: »szen-
vedett Pontius Pilátus alatt, megleszittetett, meghalt és 
eltemetteték* nincsenek megtámadásoknak alávetve, a 
mennyiben a jelzett történeti tények a népnek és az Úr 
ellenségeinek szemök láttára folytak le. Annál inkább 
ostromoltatott a többi hittétel mind a mai napiglan, de 
azért, mint örök evangéliomi igazság, örökkétartó alap-
já t képezi mindenha a kősziklán felépült anyaszentegy-
háznak. Ismeretes az olvasók előtt ama nagymérvű küz-
delem, melyet az Ur feltámadásának igazsága melktt és 

ellen folytattak, ugy külföldön, mint még minálunk is. 
Nem régen történt. Átláthatja kiki, hogy miként amaz 
éles viták a keresztyén hitéletre, sőt átalában az egy-
háziasságra nézve is kártékony és sok időre kihatólag 
romboló kimenetelűek valának: ugy mai napság még 
kevésbbé volna igazságos dolog, ha az apostolicum má-
sodik főtételének kifejezését vitakérdések gyanánt felvet-
nők; s ha bárki ezt cselekedné a békés munkálkodás és 
haladás jelen időszakában, bizonyára tévedne és az ál-
talános agyonhallgatást nyerné feleletül. Mert ugyan 
miért ujítanók fel szóharcát azon esztelen theoriáknak és 
hypothesiseknek, melyek a Megváltó tetszhaláláról, a ta-
nítványok által kieszelt csalásról, a feltámadásnak fata 
morgana-szerü látványáról és más ehez hasonló dőresé-
gekről tárgyalnak. Oly dolgok, melyeknek megcáfolására 
az evangéliumok és apostoli iratok illető helyeit idézni 
— teljesen méltatlan és érdemetlen eljárás volna. Ha-
sonló véleményben vagyok az Úr csodás születésére, 
valamint váltságmunkájának bevégzése után elnyert fel-
magasztaltatásara vonatkozólag is Oly hitbeli igazságok 
ezek, melyek majdnem kétezer év óta életet és fennma-
radási képes-éget kölcsönöznek az anyaszentegyháznak. 
És mit szóljunk közelebbről a protestantismus idevonat-
kozó tanairól, melyek az összes symbolumok bizonysága 
szerint a megigért és a földre a'ászállott, váltságunkért 
meghalt és megigazulásunkért feltámadott Krisztust te-
szik a christologia központjává s azt tanítják, hogy »az 
ur Jézus Krisztus az emberi nemnek és igy az egész 
világnak örökkévaló megtartója, a kiben hit által tartat-
nak meg mindnyájan, a kik a törvény előtt és alatt, 
valamint az tvangéliomok alatt idvezültek és a kik 
csak még, az idők végéig idvezíilni fognak.« Ján I, 29. 
Csel. 4, 12; 15, 11 ; I. Kor. 10, 3. 4. A protestantis-
mus ime az apostolicum összfoglalatjának hivését ta-
nítja s e tekintetben is a legkeresztyénibb, legjózanabb 
a krisztusi tudomány legtisztább tanait hirdeti. És mi-
után ezen hit képezi a keresztyénség egyedüli szeglet-
kövét, alapját, valamint koronáját is : szentségtelen do-
log volna az ellen a gyarló emberi elme rombolni sze-
rető fegyvereivel ostromra kelni épen ma, midőn egye-
düli jelszavunk az lehet, hogy az előttünk levő dolgokra 
tekintsünk, azaz épitsünk, alkossunk gyarapitsunk. Ez ala-
pon áll ref. anyaszentegyházunk immár több mint háromszá-
zados múlttal bíró két fő symbolikus tekintélyű könyve : 
a heidelbergai káté és a második helvét hitvallás is, mely 
utóbbinak XI. tétele záradékát épen alkalomszerű lesz e 
helyütt idéznem : »Bizvást valljuk és hirdetjük — úgy-
mond, — hogy Jézus Krisztus a világ egyedüli megvál-
tója és idvezitője, királya és főpapja, amaz igaz és várva-
várt Messiás, ama Szent és Felmagasztalt, kit a törvény 
minden példázolatai s a próféták jövendölései ábrázoltak 
s megigértek és a kit isten nekünk ajándékozott s elbo-
csátott, hogy többé immár senkire ne várjunk. Nincs is 
egyébb hátra, minthogy mindnyájan Krisztusnak tulajdo-
nítsunk minden dicsőséget, benne higyjünk s egyedül benne 
találjunk megnyugodást, eldobván s megvetvén bármi 
más segedelmet ez életben. Mert kik üdvöket Krisztuson 
kivül bármi egyébben keresik: azok Isten kegyelméből 
kiestek és Krisztus azoknak semmi hasznokra nem lészen. 
És, hogy e dologra nézve kevés szóval sokat mondjunk: 
mindazt, mi Urunk Jézus Krisztus megtestesülésének (in-
carnatio) titkáról a szent irás alapján megállapittatott és 
a négy első, úgymint nicáai, konstántinápolyi, efezusi és 
kálcedoni legnevezetesebb zsinat symbolumaiban s hatá-
rozmányaiban, valamint Athanasius symbolumában és min-
den ezekhez hasonló hitformákban egybefoglaltatott - : 
mindezt igaz szívvel hiszszük és teljes nyíltsággal valljuk, 
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minden ezekkel ellenkező véleményeket helytelenítvén. 
És ilyen módon sértetlenül és épségben megőrizzük az 
igaz és egyetemes kereszt)-én hitet : tudván hogy neve-
zett symbolumokban semmi sem foglaltatik, a mi Isten 
beszédével megegyező nem volna, vagy a hit tiszta ér-
telmezését nem gyarapítaná®. E kissé részletes idézetből 
bárki is világosan láthatja a ref. anyaszentegyház egye-
temének, az apostolicum második főtételéről való közhitét, 
melylyel teljesen megegyez a lutheri hitvallások tana és 
tanúbizonysága is. (Folyt köv.) Erdős József. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Ünnepi tanítások, részben különféle kútforrások nyo-
mán irta Dobos János. Kiadta Dobos László szal/c-
szent-mártoni ref. lelkész. Budapest, 1886. Ara 1 forint 

80 kr. 29 beszéd 252 lap. 
(Folytatás és vége). 

Különösebben dogmatikai szempontból érdekesek 
a XI. XII. beszédek, a melyekben Coquerell után erősen 
harcra kél ama hittétel ellen, mintha a halál után azon-
nal nem tartatnék meg az ítélet, mintha a halál után 
még várni kellene a feltámadásra, mely a világ végén 
következik be. Mindkét elmélkedés textusa Jézusnak, a 
vele megfeszitett gonosztevőhöz intézett szavai: »Ma 
velem leszesz a paradicsomban!« Bizonyítja állítását az-
tán az első beszédben előbb a táborhegyi átváltozás tör-
ténetével, mely a Mózes és Illéssel való találkozás alkal-
mával volt; majd a dúsgazdagról és a szegény Lázárról 
mondott példabeszéddel, Jézusnak a Sadduceusoknak adott 
feleletével, hogy Isten az élőknek Istene s ama szavai-
val, ^minekutána elkészitendem nektek a helyet, felvisz-
lek magamhoz, hogy a hol én vagyok, ti is ott legye-
tek.* Azután hivatkozik arra, hogy Istenhez is méltóbb 
és tökéletességeihez sokkal közelebb áll e tan, mint az 
a kínos, félbabonás zsidó tan, mely a jelen és a jövő 
élet közé még egy hosszú halálálmot, meglehet, ezred-
évekig tartó zsibbasztó munkátlanságot erőszakolt. »Igy 
Isten maga megfelezte, megcsonkította volna halhatatlan-
ságunkat és ha elébb a sirokban kellene laknunk-, meg-
lehet ezredévekig és csak azután lehetnénk a mennyor-
szág polgárai, akkor a mi földi életünk egy képtelen 
előzmény, egy bolygó fény, mely a földüregekbe tűnik 
el, hogy ismét fellobbanhasson. Mit mondok? . . . a sir 
férgeinek emésztetéből kel'ene várni átalakulását egy ma-
gasabb élet számára«. . . stb. Végül e felfogásnak vi-
gasztaló hatására utal s itt Dobos a maga alanyi érzé-
seit gyönyörűen vegyíti bele az elmélkedésbe. (99—100 
lapok). A második beszéd pedig kimutatja, hogy miként 
került e tan az evangéliumba ; felelet a zsidó Seol-tan-
ból és hogy mit kell érteni e mellett az utolsó itéltt 
alatt, melyre Jézus eljövendő megítélni a világot, eleve-
neket és holtakat ? Erre felelete az, hogy ez az általá-
nos nagy Ítélet nem lehet egyébb, mint az egyes embe-
rek felett kimondott Ítéletnek a világ előtt leendő kihirde-
tése és megerősítése. Csak aztán nagyon visszataszító a 
mai modern felfogásnak, midőn azt mondja : »Ennél to-
vább menni ezen a téren egyházi tanításban nem lehet, 
mert ezentúl már a tudomány és a bölcsészet szentségtelen, 
de azért szabad határa következik.* Mintha az emberi 
elmének minden nemes törekvése nem isteni eredetű 
volna s nem vezethetne Istenhez 1 

Igen értékes beszédek még a VI. mely kitűnő jel-
lemrajza Jézusnak; a VII. a melyben összehasonlítja a 
Megváltót az emberiség legnagyobb alakjaival s reámu-

tat, hogy ezeknél mennyivel nagyobb volt ő ; a VIII. 
mely az ellen polemizál, mintha Jézus i-ször ámitó, 2-szor 
önámitó lett volna s ezt az ő halálának tényéből cáfolja 
meg, mert Jézus szenvedéseit és halálát kellő világos 
szempontból csak akkor láthatjuk, ha őt feljebb teszszük 
a közönséges emberi természeten, ha isteni erőt, isteni 
lelket párosítunk vele a kereszten; továbbá a 2-ik ál-
dozó csütörtöki beszéd, végül a maga szép lélektani raj-
zával a XXIV. beszéd Cellerie után. 

Nem tartom azonban helyesnek és nem is egyezik 
meg a történeti valósággal, hogy prédikátoraink annyira 
szeretik tú'ozni az első apostolok tanulatlanságát, mint 
pl. itt is van a XVIII beszédben, az mondatván rólok : 
»ezek a tanulatlan, neveletlen, minden elvnélküli, tudatlan 
emberek« stb. Természetesen ez csak azért történik, 
hogy a szt. lélek bennök való működését annál csodá-
sabbnak tüntethessék fel. Pedig bizony a zs'dó-keresz-
tyénségből azt látjuk, hogy e halászok és vámszedők 
csak annyiban különböztek a többi zsidóktól, hogy ők 
elfogadták a názárethi Jézust Messiásnak, azok pedig 
nem s a messiás-hitükhöz hozzáfűzték minden érzékies 
váradalmaikat. Rendkívüli, csoda erő hatásának kell már 
ezt is tulajdonítni, hogy felismerték Jézusban a Messiást, 
holott a zsidóság mit sem tudott egy szenvedő és ke-
reszten megha'ó Messiásról. Ki fogta fel először Jézus 
eszméit a maguk mélységében ? Nem Pál-e a tudós, 
képzett farizeus és a János evangéliumának s a leve-
leknek bölcsészetileg tanult szerzője ? Teljesen igaza vau 
Beussnak, a hires strassburgi tanárnak, midőn azt mondja, 
hogy Jézusnak a templom lerombolására s felépítésére 
célzott szavait jobban megértették az ő ellenségei, mint 
a saját tanítványai. Hanem hát az ember szereti esz-
ményitni ép úgy a multat, mint a jövőt — hadd élde-
legjen eszményein ; nem árt velük senkinek. De annál 
inkább árt az afféle gondolatok hirdetésével, hogy »Jé-
zus azért kivánt szegénységben születni, élni és meg-
halni, mert az emberiség legnagyobb és legtiszteletremél-
tóbb része szegény« (46. 1.), vagy Jézus születésénél »ma-
guk az égnek angyalai megjelennek; de nem a földi 
nagyok palotájában, hanem a pásztorok kunyhójában.« 
(88. 1.) Nem vagyunk már az ebionismus álláspontján, 
mely szerint a gazdagság, a földi nagyság már önma-
gában istentelen, gonosz. Félni kell ilyen elvektől a so-
cialismussal megfertőzött korban. 

És még egy megjegyzést. A míg mindenik ünnepi 
beszédben igazán behat az illető ünnephez fűzött ese-
mények mélységes jelentőségébe: addig a nagypénteki 
beszédekben — bár szép beszédek ezek is önmagukban 
— nem tünteti fel a kereszthalál valódi jelentőségét s 
ez illik hasonló alkalmú egyházi beszédeinek legnagyobb 
részére, melyek főként csak Jézus jellemének festésére 
használják fel a Golgotán végződött felséges tragoediát, 
a legnagyobbat, a mi csak az emberiség történetében 
lejátszódott; de a kereszthalálnak ama fontosságát mel-
lőzik, a mely által *az a kereszt lett a keresztyénség 
hirdetője, melyet a mennyei tudomány sírjára gondoltak 
felállíthatni.« Pál apostol réges-régen megmutatta már, 
hogy miként kell azt felfogni és mily érdekes, mélyre-
ható lélektani folyamatot tárhatnának itt elénk a prédi-
kátorok nagy tanulságunkra és megszabadulnánk már 
egyszer attól a hamis felfogástól, mely a viciria satis-
factioról ki van századok óta fejlődve, mintha / a Jézus 
halála ex opere operato hatna az üdvösségre. És bizony 
mert a keresztyén vallás igazságai majdnem mind csak 
külsőleg esen, mint reánk erőszakolt hittételek adatnak a 
közönség elé, a nélkül, hogy a hívek figyelmeztetve 
lennének ama lélektani jelenségekre, melyek e hittétele-
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ket megszülték s a saját lelkükben élő vallásos érzésekre, 
ösztönökre, követelményekre : azért idegenkedik tőlük s 
azért veti el őket oly hamar hitetlenül, a mint a rendszer-
nek egy vagy más tételét megtámadta a tudomány. 
Nem papi csalárdság találmányai a dogmák, hanem ter-
mészetes szülöttei az emberben levő vallásos tehetéknek, 
hitkövetelménynek és e követelmények örökösek; csak 
a kifejezési forma változó. Korunk miudennek szeretvén 
alapját tudni, fel kell számára az alapokat a hit élet te-
rén is kutatni s megmutatni neki ezeket kinek kinek a 
saját lelkében. Természetesen ez nagy vallástörténelmi, 
vallásbölcsészeti és lélektani tanulmányokat előfeltételez ; 
de ma már a tudomány támadó phalanxával szemben 
csak ugy állhatunk meg, ha magától a tudománytól ve-
szünk fegyvert s tőle tanuljuk meg még e fegyver ki-
élesitését is és ekkor a csatát könnyen megnyerhetjük, 
mert a seregek Urának Istenének ereje mégis csak mi 
velünk van! Epen különösen magát a váltságtant illető-
leg az előttünk levő kötetben a XXIII. beszéd idegen 
forrás után megpróbálja lélektani alapon ezt fejtegetni ; 
és ez is csak néhány halavány vonást rajzol, inkább 
csak rámutat arra, hogy tulajdonképen miként kellene 
ezt tárgyalni. (198— 199. lapok.) 

Á kiadó gondossága is sokkal inkább meglátszik 
ezen a köteten. Az irályból már hiányzanak ama, tem-
plomi kathedrához méltatlan kifejezések, melyek nyel-
vünk vaskorában ha talán erőteljesek voltak is, ma már 
bántókká váltak. Csak egy főbb sajtó hibát kellett volna 
még kijavitnia, a mi a logika érdekében történt volna ; 
t. i. a IV. beszéd első részében a »hálátlansága szó he-
lyett igazságtalanságot kellett volna tenni. Ez van a fel-
osztásban s erről is szól az I. rész. A beszédek egy-
másutánja is igen jól van rendezve s oly jól esik, midőn 
a mi Sionunk kiválóan szeretett és tisztelt papjának ál-
dásával válhatunk meg a műtől ez alkonyodó év utolsó 
óráiban : >Az Úr őrizze meg a te kimeneteledet és be-
meneteledet mostantól fogva m i n d ö r ö k k é U 

Kenessey Béla. 

R E G I S E G F K . 

Adatok az 1646—7-iki országgyűlés történetéhez. 
(Folytatás.)*) 

Ad 3. Siquidem manifestum sit vineam Barátszőlő 
dictam tempore Serenissimi Principis Betlenii allodialem 
fuisse, Suamque Majestatem Sacratissimam Arcem Tokaj 
ita Celsitudini suae cum omnibus vineis allodialibus con-
tulisse, sicuti idem Princeps possedisset, in reservatione 
Juris sui Celsitudo sua nihil contra Diplomata et benig-
nam Majestatis Suae collationem fecisse. Interveniente 
etiam eo, quod certo confideret Celsissimus Princeps 
Majestatem Suam Sacratissimam Statuta Regni Sui in hoc 
Termino Diaetali clementer effectuaturum quibus cave 
retur, ne dicti Patres in Regno hungariae bona stabilia 
possidere valeant, eoque etiam Jure praesensa donatione 
ipsis non suffragante ad caput bonorum pertinentiarum 
quoque earundem regressum alios etiam fieri debere. 

Ad 4-tum Qantum ad Decimas Cistibiscanas; ea-
rum remissio hactenus etiam intermissa non fuisset, sed 
inchoato jam super eo Tractata cum Reverendissimo 
Domino Épiscopo Agriensi optatus ejusdem finis in dies 
expectabatur. Jam autem, ut sine ulteriori mora cum eo-
dem conveniatur, hocque negotium effectuetur Celsissimus 

*) Lásd mult évi 51. számot. 

S I - S F , M - M 

Szerk. 

Princeps Dominis nuntiis suis in diaeta praesentibus serio 
in mandatis dedit. 

Ad 5-tum. Siquidem Stephanus Dévény omne Jus 
suum ad Arcem et bona Fűzeriensem habitum medio 
certae compositionis post novissimam pacificationem ini-
tae, in Celsitudinem Suam transtulerit, deposita et per-
soluta Suae Celsitudini inscriptionis summa per Domi-
num Comitem Franciscum Nadasdi parata érit celsitudo 
Sua eadem bona Füzeriana dicto Domino Comiti resti-
tuere. 

Ad 6 7. et 8. Cum horum negotiorum executio ad 
felicem successum et finetn praesentium Comitiorum jam 
per Suam quoque Majestatem dilata sit, neque Celsitudo 
sua ea ulterius differenda esse intendit, quam omnia tam 
ex parte Regnicolarum quam Celsitudinis Suae juxta 
Diplomata effectuata fuerint. 

Ad 9-num. Non potest etiam meminisse Celsitudo 
Sua quicquam de restituendis Reversalibus in 7. Comita-
tibus degentium cum Sua Majestate conclusum fuisse, 
imo quod etiam ab obligatione fidelitatis non alii quam 
extra 7. Comitatus degentes absolvi possent, constare 
ex praemissa, pacificatione novosque jam Tractatus et 
quaestiones immiscere Diplomatibus praejudiciosum fore. 

Ad 10-mum. Quantum ad Archívum Camerae Cas-
soviensis, nullám in eo difficultatem interponit Celsitudo 
sua, sed cum hoc negotium jam Domino Paulo Szemere 
ex offitio peragendum commissum sit, isque in Generáli 
Diaeta publici boni majorisque momenti negotiorum 
Causa adesse debeat, ut hujus negotii executio interim 
suspendatur, Celsitudo sua non immerito desiderat. Me-
dio vero tempore si quae ex eodem Archivo pro exi-
gentia mandatorum suae Majestatis secundum modum 
tempore Principis Betlenii observatum extradanda co-
mittantur, ut ea sine omni renitentia expediantur officia-
libus ejusdem Camerae jam serio commissum esset. 

Ad 11-mum. Tormenta universa locorum in Diplo-
matibus specificatorum jam restituta esse intellexerat 
Celsitudo sua et ut inter omnia sua Tormenta requi-
rantur, si quae talia adhuc restare comprobarentur, ad-
mi^sura erit, Tormenta vero arcium Bodokő, Palocza et 
Stropko, cum non fuerint inserta diplomatibus, virtute 
etiam Armistiae eorum restitutio urgeri non posset; 
Qantum vero ad Tormenta Regeciensia sperabat Cel-
situdo sua haeredes quondam Domini Comitis Palatini 
iam restitutis bene contentos fieri posse cum potior pars 
in Diplomatibus quoque reservata per Ducem quondam 
Palatinum ibidem reperta esse asseratur, ut tamen et hoc 
negotium acta comprobatione diversae praetensionis per 
praenotatos nuntios Celsitudinis Suae juxta Diplomatum 
continentias vei alia satisfactionis média accommodetur, 
sua Celsitudo eisdem serio committet. 

Ad 12. De restitutione Alladiaturae Mislensis que-
madmodum per Dnum Paulum Szemere conventum est 
ut etiam effectuetur Celsitudo sua demandatura est. 

Ad 13 Ita pro certo informata Celsitudo sua, 
quod bona praetensa Darócziana non in Comitatu Szath-
mariensi, sed in partibus Hungariae Transsylvaniae an-
nexis habeantur jure itaque suo in diplomatibus quoque 
reservato per defectum Magnifici quondam Sigismundi 
Prépostvári Fiscum Transsylvaniensem in apprehensione 
eorum uti potuisse. Quantum vero ad D. Stephanum Te-
legdi cum is etiam ratione bonorum praemanibus ejus 
existentium Testamentum dicti quondam Fratris sui Mag-
nifici Sigismundi Prépostvári praetendat, cujus legatione, 
bona eadem apprehendisset, neque diplomatum conditio-
nes tam stricte intelligendas fuitte, ut si qui ex legitima 
succecsione tempore etiam disturbiorum in se legitime 
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devolutorum bonorum dominium appreheni^issent, iis ea 
solum ratione carere deberent, quod in di^turbiis occu-
passent, praemissam quoque praetensionem hunc proce-
dendi modum non concernere, ut tamen in his omnibus 
alio et per leges Regni admittendo processu partibus 
juris et justitiae via pateat, Celsitudinem suam non con-
trariari. 

A d 14. Ut praetium vinearum Dni Comitis Csaki 
in promontorio Tarczaliensi sitarum persolvatur, nihil 
amplius requiri quam ut idem Dnus Csaki de praetio 
emptionis autentice doceat; si enim eas in comcambium 
aliarum haereditatum ad dicta bona Tarczaliensia perti-
nentium apprehendisset, cum illa vigore Diplomatum 
manibus Celsitudinis Suae remanendae fuissent, comcam-
biatorum etiam eandem esse rationem. 

A d 15. Facta autentica comprobatione, quod idem 
Dnus Comes Csaki bona ad Arcem Almas pertinentia 
Francisco Megyeri durante saltem beneplacito possidenda 
contulisset, eadem bona Celsitudintm Suam restitui de-
mandaturam. I. Ralcoczy Gy. Tcezevel: si aliqua alia justa 
et aequa ratio non inter (igy). Mds lcezzel oldalt: Nisi 
id alia juxta et aequitate consentanea ratio propediat. 

Ad 16. Quantum ad controversias praesidiariorum 
Onadiensium et Szendrov ensium, parata erit Celsitudo 
Sua speciales commissarios suos sine mora ulteriori de-
legare, qui cum Commissariis Majestatis Suae eo etiam 
fine delegandis universas controversias et insolentias re-
videant sortesque severissime puniant. Quantas enim in-
solentias et miserae plebis oppressiones iidem praesidi-
arii Szendrovienses eoque quasi in tutum se semper re-
cipiens asylum, praedonum colluvies in ditionibus etiam 
Celsitudinis Suae exerceant, quotidianae fere fidelium 
Celsitud nis Suae quaerelae testantur manifes'.issime. 

A d 17. Super hoc puncto in Tractatu Tokajensis 
iam satis responsum fuisset, quod amnistiae beneficio et 
anteactorum quoque simiiium temporum exemplo haec 
obliterata esse debeant, si autem quod Celsitudo Sua 
minime speraret aliqui fidelium suorum pro iis damni 
ficarentur quae boni publici et pacis restituendae causa 
jam in perpetuam oblivionem transire debuissent, Am-
nistiae et Diplomatibus non minimum dtrogari . 

Ad 18-um. Licet cautum sit Legibus Hungariae 
bona secularia Ecclesiasticis conferri quarum etiam Le-
gum observatio, vigore Dip'omatum per D. Status et 
Ordines in hac Diaeta roboranda erit si tamen compe-
riatur Residentiam et bona Fratrum Franciscanorum in 
Rad sub his disturbiis occupata esse, Celsitudo Sua us-
quae ad gcneralem Dominorum Statuum, in simili, de-
terminationem restitui faciet, cum enim tempore Trac-
tatus Tokaiensis nihil de eo dicti Fratres proposuissent 
informationes et probationes partium praemittendas esse. 

A d 19-um. Similiter etiam de dimidietate posses 
sionis Halmai cum recenter sit haec proposita difficul-
tus, Celsitudo Sua realem informationem partium exqui-
rere non intermittet, et si constiterit eandem hoc distur-
biorum tempore per dictum Mathiam Szuhai ab eodem 
Alexandro Vecsei occupatam esse vigoreque saltem 
collationis Celsitudini Suae possideri, Celsitudo sua resti-
tui faciet. 

Ad 20-mum. Demandatura est CeHtudo Sua, ut 
Dominus Sigismundus Peteo ab hujusmodi impositione 
Stephani Reot plane liber et immmunis habeatur. 

A d 2i-mum. Organistae Cassoviensis res sicut et 
aliae tempore disturbiorum direptae, cum in Amnistiam 
transissent contra tenorem ejusdem ad restitutionem ea-
rundem Celsitudo sua neminem cogere posset. 

Ad 22. Cum etiam Joannes Kuviczki constanter 

asserat ratione domus in Possessione Fony existensis, 
nihil a Stephano Literato Toronensi occupasse, Juraque 
Testamentariae successionis has Principum commissiones 
non concernerent ad viam Juris ordinariam utrosque re-
legandos esse. 

A d ultimum. Quaüter Templum Szentpéteriense 
Catholicis restitutum sit ex Restitutionalibus Commissa-
riorum Celsitudinis Suae manifestum erit, consentienti-
bus ejusmodi restitutioni Dominis etiam Commissariis 
Caesareis, cui ut nulla in parte contraveniatur, Celsitudi-
nem suam serio demandaturam, cum tamen Compana-
rum usum juxta vires Diplomatum utraque pars libere 
exercere possit, et Concionatoris Evangelici officium extra 
templum exercendum prohibitum non fuisset, si is etiam 
vocationi suae invigilaret, in eo Diplomatibus et resti-
tutioni nihil contrarii admitteret. 

Atque haec erunt ad benignam requisitionem Ma-
jestatis suae Sacratissimae ratione praemissorum per 
Dominum Casparum Tassy negotiorum ex benigna com-
missione Celsitudinis Suae ulterius etiam declaranda, 
quae cum omnia Diplomatum contincutiis correspondere 
videantur, sperat Celsitudo sua tam Majestatem suam Sa-
cratissimam quam interessatos his contentos reddi posse. 
Si tamen aequioribus haec rationibus aliter fieri debere 
evincantur, Celsitudinem suam nulla in parte a conti-
nentiis Diplomatis sui recessuram, sed omnia ad quae 
obligaretur sincerissime observaturam et effectuari cura-
turam dum modo parte quoque ex alia idem fiat. 

E x Comissione Celsissimi Principis extradata per me 
Joannem Szalárdi, 

vice Secretarium ejusdem. 
Hivatalos másolat a Vörösvári gr. Erdődy-féle levél-

tárában, mely Szalárdy János irása. 

C ) 
Az minemű punctumokat ő kegyelme nekünk exhi-

beal azokat az mint mi consideraljuk és itéljuk talám 
csak négy sem kezd találtatni oly közülök, ki az tokaji 
tractatuson fenn nem forgott volna s mi igy is emlé-
kezünk rólla négy punctumnál több fenn nem is ma-
radt, megegyezvén commissariusinkkal az többin, az ő 
felsége commissariusi is, kiktől, hogy mi most ujabb 
tractatust indíthassunk, alig ismerjük módunkat benne, 
mind az ő felsége méltóságos commissariusinak s magun-
kéinak becsületek sérelme nélkül nem lehetne annál is 
inkább, hogy nagy része azoknak publicumok, diplomán, 
ammistián és assecuratorian fundallattanak és az ország 
gyűlésére rendeltetett azoknak eligazítások ő felségétől 
kegyelmes diplomája szerint, kinek effectualások, mind 
kötelességében, méltóságos hirében, nevében járván, ő 
felségének, nem kevés bizodalommal várjuk az evangeli-
cus statussal együtt azoknak satisfactióját s effectuatióját 
ő felségétől, noha tagadhatatlan sok fogyatkozásokat 
kezdénk hallani az diploma szerént való satisfactiókban 
és effectuatiókban, kiknek megorvoslását mi ő felségétől 
igen alázatosan várjuk és kívánjuk is. Mi nem is ingeral 
hatjuk magunkat az publicumokban különben, mint egyik 
commembruma az statusoknak, maga itilétiben lehet, mint 
tractálhatnánk mi itt ő kegyelmével azokrol, ho'ott kö-
vt tink is az ő felsége méltóságos személyéhez közel 
vannak és hatalmok is vagyon diplománk continentiája 
szerént mindeneket végben vinni s azoknak eleget ís 
tenni. Azért gyütt az evangelicus status fel Pozsoi yban, 
hogy velünk együtt az ő felsége diplomájának mindenek-
b m valóságos és igazságos beteljesitését experiálhassa, 
erre nézve is, ott is gyűlés és hogy itt a tractatus le-
gyen, ilyen állapotban igazságos útját fel nem találhat-
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juk. Elhiheti azért kegyelmed az beadott punctumokra 
való resolutiókban is, quo ad privata, ugy fogjuk magun-
kat resolvalni, az mint mind az ő felsége kegyelmesen 
adott diplomája az amnistiája s magunk diplomája is 
kivánja. Mihez képest ím látja ő kegyelme induló félben 
vagyunk váradi házunkhoz az hova való útunkot mennél 
hamarébb végben is akarjuk vinni s mint hogy Lónyai, 
Nyári és Kőrősi uramék forgottak részünkről az tokaji 
tractán ő kegyelmeket hivatjuk s végére menvén minden 
dolgoknak, mennél hamarébb azon leszünk, vagy ő ke-
gyelme, vagy magunk emberünk által ő felségének vá-
laszt tegyünk. 

Az négy punctumnak effectualására pedig, az mint 
hogy mindenkor készek voltunk diplománk szerént, ugy 
most is annak semmi részében is fogyatkozást nem aka-
runk tenni, mihentest az úr Isten ez mostani ország gyű-
lésének jó végét adja és mindenek az ő felsége kegyel-
mes diplomája szerént hiba nélkül és realiter állandó 
képen effectualtatnak és helyben állanak, cedálván is már 
kegyelmed az négy punctumoknak ez időtte való vára-
kozásaba az ő felsége akaratjából és hírével is, az mint 
kegyelmed jelenté, kívánjuk azért kegyelmedtől az kis 
várakozást ne neheztelje s ha ő felségének érteni adja 
is kegyelmed, legyen ugy ő felsége is az kis várakozás-
ból ne vegyen felőliünk való idegen elmélkedést, mivel 
mi sem akarunk késedelmezni az válasszal. 

(Egykorú másolat a vörösvári levéltárban). 
(Folyt, köv.) 

K Ü L F Ö L D . 
Prof. dr. J. H. Scholten theologiai fejlődése. 

Közli : Nagy Zsig. k.-sz.-miklósi gymn. tanár. 1885. dec. 

(Folytatás.) 

Ezen methodus hiányára irányoztam figyelmemet 
már theologus-deák koromban. Mély benyomást gyako-
rolt rám Rousseau ezen mondása : i>que d'hommes entre 
Dieu et moil«. és ama másik: *je ríai jamais pu erőire 
que Dieu vi ordonndt suos peine de Venfer d'étre si sa-
vant.t Van Heusde iskolájában Sokrates és Plátó által 
megtanultam hinni, hogy a philosophiának, azaz az em-
beri gondolkozásnak a vallás terén is van becse. Meg-
győződésemben tudományos egységre törekedtem, a dog-
matikai fogalmakban praecisitást ,es összefüggést keres-
tem, a mit az iskola akkori dogmatikájában nem talál-
tam ; észszerű hit után vágyakoztam, a mely hit mellett 
a keresztyénség, benső életemmel viszonyba hozva, ugy 
hirdette magát értelmemnek és szivemnek, mint igazság. 
E végből tehát — előttem az új-testamentummal, — 
megpróbáltam egy kísérletet tenni ezen szükséglet kielé-
gítésére. 1836-ban doktori dissertatióm címévé és tár-
gyává »Istennek az ember iránti szeretetét, mint a ker. 
vallás alapigazságát® tettem.*) János tanítása szerint a 
szeretetben állott Isten lényege, s ennek a szeretetnek 
volt Jézus hirdetője tanitása által, záloga küldetése és ha-
lálra adatása által, teljes kifejezése személye és élete ál-
tál. A szeretet, a mely ekképen nyilvánult, az üdvözítő 
hit tárgya volt, s egyszersmind, mint a mi viszontszere-
tetünk forrása, Isten képévé való tökéletesülésünknek 
alapja is. Ez az a rendszer, melylyel én mint ifjú föllép-
tem. Ebben a rendszerben, a dolog természetéből folyó-
lag ép ugy nem volt hely a Szentháromság, mint Jézus 
absolut istensége számára, a mely már korábban elesett 

*) De dei ergo hominem amore religionis ch:istianae fundamento. 

az exegesis csapásai alatt. Jézus nem volt Isten, hanem 
Isten egyszülött űa, ez azonban még földre jövetele előtt. 
Az üdvözítő hit tárgya többé nem hitcikkek vagy mys 
teriumok, hanem Istennek szeretete lőn, a mely Krisztus-
ban és Krisztus által jelentkezett ; és végül Krisztus ha 
lála, nem Isten büntető igazságosságának adott elégtétel 
volt (a mi ellentétben volna Isten szeretetével), hanem 
ellenkezőleg az ő égi küldetésével kapc-olatban ezen sze-
retetnek legfőbb záloga. 

1837-ben theologiai doktorrá lett promotióm után 
jelent meg a gröningeni *Waarheid en Liefde* (igazság 
és szeretet) első száma. Ettől fogva nyilvánult az a nagy 
változás a theologiában, mely a gröningeni főisko'ában 
főleg Pareau befolyása következtében már korábban jött 
létre. A régi theologusok e mondása helyébe : — Isten 
kijelentette magát a természet és az irás által, — ez 
lépett : Isten kijelentette magát a természetben, minden-
hatóságában és bölcsességében ; s mint az emberek ne-
velője, az emberiség történetében, mindenekfelett pedig 
Jézusban és a ker. egyház történetében. Erről a kijelen-
tésről, főleg pedig a legutolsó és legnag) óbbról, mely Krisz-
tusban történt, adott a biblia, a nélkül azonban, hogy 
maga a kijelentés volna, hiteles tudósítást, s ennek a ki-
jelentésnek képezi Mózes és a próféták, de legfőbbkép-
pen Jézus és az apostolok tanitása magyarázatát. 

A keresztyénség tehát nem tan, hanem Istennek, 
az embernek, s a kettő egymáshozi viszonyának a Jézus 
személyében való nyilatkozása. Ebből következett, hogy 
Jézus és az apos!olok tana bármily tiszta volt is, mint 
ilyen nem volt a hitnek zsinórmértéke minden időkre és 
emberekre nézve, a mint korábban gondolták volt, hanem 
csak annak subjectiv kifejezéseül kellett tartani, a mit 
az apostolok Jézusban megjegyeztek, a mi előttük ő 
benne kiválólag feltűnt. Még ha nem tévedtek is az apos-
tolok az igazságról való ezen felfogásukban, még ha — 
nem ugyan tévedhetleneh (onfeibaar) — de tévedés nélkül 
valólc (feilloos) voltak is, még sem volt céljuk, hogy ta-
nításukkal bezárják a vizsgálódást, Istennek a természet-
ben és a Krisztus személyében tett kijelentése felett. Ez 
a jog a keresztyéneknek is biztosíttatott. Hisz már Stuff-
ken bebizonyította, hogy a Szentlélek ajándéka nem csu-
pán az apostoloknak, hanem minden hívőnek ada to t t ; és 
a későbbi kor vallásos szelleme mennyi olyat ismert föl 
Jézusban, a miről, az apo^to'ok irataiban említés nem té-
tetik. Istennek Krisztusban való kijelentése tökéletes volt 
ugyan és minden idő'.- s nemzedékre szóló, de a keresz-
tyén tan subjectiv és tökéletesbbűlhető. Továbbá minthogy 
Istennek ez a kijelentése Jézusban, a tökéletes emberben, 
tehát emberi formában adatott, következőleg semmi olyat 
nem foglalhatott magában, a mi az emberinek határait 
túllépte. Mysteriumok, a szó régi értelmében nem létez-
nek. Az igazság csak arra nézve mysterium, a ki még 
nem vette, nem hallotta azt. Az isteni és emberi ugyanis 
nem mint specifice különböző áll egymással szemben ; a 
különbség közöttük csak fokozati. Az embert, a ki Isten 
nemzetségéből való, a Krisztusban levő isteni természe-
ténél fogva vonza magához ; a ki Isten akaratát akarja 
cselekedni, a morális ember, elfogja ismerni, hogy ez a 
tan Istentől való. A mi Jézusban rendkívüli, az egyedül 
az ő személyét illeti; de még ez a rendkívüli, az ő prae-
existentiája, emberré létele, mennyei uralma, — még 
ezek sem mysteriumok. Hogy egy fenséges szellem a meny-
ből a földre költözik, az ép oly kevéssé képzelhetetlen, 
mint az, hogy egykor a mi lelkünk is a földről az égbe 
fog költözni. Már Pldto elismerte minden léleknek elő-
létét ; s hogy Jézus mint király az égből kormányozza 
az ő egyházát és folyton személyesen működik az övéi 
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nek hasznára : ezt bizonyítja az egyház története és ma-
guknak a hívőknek tapasztalata. 

Az ilyen eszmék és képzetek, mint gondolható, nem 
találtak tetszésre a korábbi supranaturalisticus methodus hí-
veinél. Az, hogy Gröningben nem hiszik a Szenthárom-
ságot, Krisztus Istenségét, az elégtételt vagy az örök 
kárhozatot: — ez boszanthatta az orthodoxokat, de a 
bibliai supranaturalisták előtt nem képezte panasz tárgyát, 
minthogy ők az exegesis által az ilyen és hasonló kép-
zeteket már rég száműzték a dogmatikából. De hogy az 
apostoli tan megfosztatott normatív karakterétől és az 
igazság subjectiv és tökélyesbiilhető felfogásának nyilvá-
níttatott : ez szemükben annyi volt, mint a vallás dolgá-
ban minden bizonyosságot aláaknázni. Ilyen eljárás mellett 
minden subjectiv lenne. így beszéltek még oly férfiak is, 
mint Donlcer Curtius és van den Willigen, Heringa isko-
lájának két korifeusa. 

Én ezeket a kifogásokat soha nem osztottam, ab 
ban a véleményben lévén, hogy a gröningeni iskola hí-
veinek hite is subjectiv vo't, a mennyiben a keresztyén 
igazság ezek szerint is attól a subjectiv Ítélettől függött, 
hogy mekkora becset tulajdonítunk a bibliai könyvek hi-
telességének bizonyításánál az egyházi atyák tekintélyé-
nek. Avagy nem volt az subjectiv, midőn az egyik Máté 
evangéliumát hitelesnek tartá, míg a másik a hitelességet 
nem látta bebizonyitottnak. Avagy ugyan gondolható-e 
oly meggyőződés, melynek alapja ne valamely subjectum-
ban volna ? Még a római egyházban is nem látnia és 
hallania kell-e a subjectumnak az igazságot, s vájjon ez 
a látás és hallás kevésbé subjectiv, mint a gondolkodás 
és erkölcsi érzés ? S végül szabad-e ezt, hogy >subjec-
tiv* és »bizonytalan* egy és ugyanazonosnak nyilvánítani? 

Azonban, bármekkora csodálattal voltam is eltelve 
ez uj irány iránt, melynek első csiráit már az én doc-
tori distertatiom (De Dei amore) magában foglalta; s 
bármennyire egyetértettem is azzal kezdetben : a grö-
ningeni iskola nézetmódja ellen, mely a christologiában 
korábban az enyém is volt, lassanként más nehézségek 
támadtak bennem. Isten kijelentette magát az ember 
Jézusban. De vájjon ember volt-e a gröningeni Krisztus ? 
Nem sokkal inkább emberfeletti lény volt-e az, ki az 
emberi testet csak magára öltötte ? A dolog lényegében 
nem ariamis és doketikus volt-e ez iskola christologiája ? 
Vájjon ez a Krisztus a történeti Jézus volt e ? így kér-
dezősködtem magamban és ennek folytán irtam 1840. 
szeptember 17-én Franekerbe menetelemkor tartott szék-
foglalómat: »A theologia hivatása, hogy Jézusról alkotott 
képzetében mindent kerüljön, a mi csak legtávolabbról is 
doketismushoz hasonlítana.« *) Hogy Jézus Pál szerint 
már földre jövetele előtt létezett és hogy Jézus a IV-ik 
evangéliumban saját praeexistentiáját hirdette, azt elis-
mertem ; de ez a nehézség, melyet eleinte elhárítottam 
az által, hogy az exegesis — van Hengel példajára — 
e helyeknek más magyarázatát is meg látszék engedni, 
— csak később, egy előbbre haladott, fejlettebb állás-
ponton, mint a milyenen én akkor állottam, enyészhe-
tendett el teljesen. Az a christologia, melyet én Frane-
kerbe jövetelemkor hirdettem, nem kis rázkódást okozott 
a theologus világban. Az isteni- és emberinek egysége 
Krisztusban — mondák — nagyon pantheistikus szagú. 
Ha Jézus mint ember vo't részese az isteni természetnek 
és Istennel egy ugyanabban az értelemben, a melyben 
az övéi is Istennel egyek lehettek és kellett hogy legye 
nek : akkor ezzel az Ur igaz istenségének, sőt praeexis-

*) »Over de roeping der godgeleerdheid om in de voorstelling 
van Jézus alles te vermijden, wat sleclits van veire naar Doketisme 
zweemde.c 

tentiájának tana ís elveszett. Ezenkívül >minő gőg, minő 
szeretetlenség< — igy irt egyik nagyrabecsült meste-
rem, — »a mely nem fél azokat a theologusokat, a kik 
az evangelium iránti tiszteletből vonakodnak hódolni a 
legújabb bölcsességnek, rég eltűnt eretnekek gyalázatos 
nevével bélyegezni meg!« így ítéltek rólam Utrechtben. 
Leidenben, a hol van Hengel Philipp. II. magyarázatá-
ban az Úr praeexistentiájának tanát óvatosan félretolta, 
kedvezőbb volt az ítélet. Azonban itt is susogták né-
melyek, hogy most a gröningeni arianismus helyébe 
Socinus tana lépet t ; mig Gröningenből is fájdalmas fel-
jajdulás volt hallható, hogy ekképen kezdettem meg mű-
ködésemet. Ily módon 1840-ben az én christologiámmal 
jóformán egyedül állottam Németalföldön, csupán van 
Oosterzee, a kit ekkor még csak doctori dissertatiója 
után ismertek, állott szellemi rokonként oldalomon, egye-
dül állottam egy oly theologus nemzetség közepette, a 
melynek a német theologiáról és philosophiáról semmi-
féle ismerete sem volt, és a nagy Schleiermachert valami 
ködszerű mystikusnak tartotta, vagy a hol, mint Grönin-
genben tisztelték is őt, mindazonáltal oly Istentant és 
christologiát hirdettek, a melyben Schleiermacher theolo-
giájának leghalványabb árnyékát sem lehetett fölismerni. 

Azonban a kocka el volt vetve, Hasé mélységes 
szavát: •» emberfia és Istenfia egy; Jézus -igazi Istensége 
az 0 tökéletes kegyességében áll«, itt is meghallottuk Most 
már a keresztyénség védelmezése is más alakot nyert. 
Ha Jézus par exellence »a vallásos ember«, akkor őt, 
mint ilyet, meg nem ismerheti az ember, a kit mint Is-
ten nemzetségéből valót, képesnek kellett tekinteni arra, 
hogy Jézusban az istenit méltányolja. Ez által egész for-
dulat állott be a theologia terén. A korábbi álláspont 
szerint a Jézus és az ő apostolai által hirdetett tan igaz-
ságát az ő tekintélyükre kellett elfogadni; szerintem az 
igazságnak nem volt szüksége semmi külső tekintély tá-
maszára, minthogy az, maga Jézus és az apostolok sze-
rint is, — az ember értelmében és szivében megtalálja a 
maga szószólóját. 

Ezt az utolsót, melyet ugy a régi orthodoxia, mint 
a supranaturalismus mint »alaptalan subjectivismust« el-
vetett, a gröningeni theologusok is elismerték a hit fun-
damentumául. Csak az volt a kár, hogy ez a methodus 
nem illett az ő christologiájukhoz. Mert az embernek 
vallás-erkölcsi érzéke hogyan ismerhette volna föl Krisz-
tusban az istenit a praeexistentia alakjában ? Ha Jézus 
földre jövetele előtt is bírt léteilel, akkor ezt csak 
is az ő saját bizonyságtételének tekintélyére lehetett el-
fogadni ; de ez az ő előlétele épp oly kevésbbé lehetett 
az ember vallás-erkölcsi érzéke által való megismerés tár-
gya, mint az az igazság, hogy Sokrates Athenben szüle-
tett. Itt az erkölcsi ítélet elismertetheti velünk Sokratest 
az ő erkölcsi becsében, értékében : de arra a kérdésre, 
hogy honnan való volt, Athénből-e, vagy más helyről, 
erre a kérdésre az erkölcsi Ítélet adós marad a felelettel. 
Az én meggyőződésem szerint a »testim0nium Spiritus 
Sancti«-nak nem kellett bizonyságot tenni Krisztus isteni 
eredetéről, legkevésbbé pedig localis értelemben hanem 
csupán az ő isteni karakteréről ; és igy a keresztyénsé-
get is, mint az emberinek legmagasabb kijelentését, meg-
ismerheti az ember a maga igazságában. Ez utóbbiról 
meglevén győződve, Leideiibe jöttömkor, 1843 szeptember 
16-án beszéltem »a bizonyságról, a melyet a keresztyén 
vallás a maga igazságáról és isteni voltáról maga teszen 
az ember bensejében.*) (Folyt, köv.) 

*) »Over de getuigenis, die de christelijke Godsdinst zelve van 
hare waarheid en goddelijkheid aflegt in het binenste des menschen.t 
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I R O D A L O M . 
Megjelent a „Paedagogiai Plutarch" 2-ik füzete, 

melyet Orbók Mór szerkeszt s Drodtleff R. ad ki Po-
zsonyban. Kitűnően irott életrajzokat s felette sikerült 
képeket találunk e füzetben is. Trefort életrajzát dr. Fe-
renczy József, az orsz. közoktatásügyi tanács jeles tollú 
jegyzője irta meg, kinek gyönyörű stylusa s erős jel-
lemzése itt kiválóképen érvényesült. Rousseaut Füredi 
ismerteti, a ki Rousseau »Emil«-jét is magyarra fordí-
totta. Richtert dr. Zsengery, Basedowot dr. Márki, a 
közkedveltségü életrajziró mutatta be. Luthert, a nagy 
mestert, Ebenspanger, a lövői képezde jeles főnöke mél-
tatja, mig a nem régen jubilált Szilágyi életrajzát Ge-
revich E. irta meg sikerülten. — Egy-egy füzet ára 
20 kr. s minden könyvkereskedés utján megrendelhető. 
Előfizethetni 5 füzetre I frttal, 10 füzetre 2 írttal. Az 
életrevaló vállalat méltó az érdekelt szakemberek és a nagy 
közönség figyelmébe. 

A „Keresztyén Magvető" 21-ik évfolyamára elő-
fizetést hirdetnek annak szerkesztői: Péterfy Dénes s Ko-
vács János. Megjelenik a nagy gonddal szerkesztett s 
érdekes tartalmú folyóiratból minden két hónapban egy-
egy s így évenként hat füzet. Előfizetési ára egész évre 
2 forint. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Imre Lajos a h.-m.-vásárhelyi ref. főgymnásium 

egyik jeles képzettségű ifjú tanára, mult évi december 
hó 21-ikén a kolozsvári tudomány-egyetemen doctorrá 
avattatott, 

* A pápai ref egyház főgondnoka Tó th Lajos , 
korára hivatkozással, ezen állásáról lemondott, mit a köz-
gyűlés méltó érdemeinek jegyzőkönyvi megörökítése mel-
lett fogadott el. Főgondnokká egyhangúlag Baráth Fe-
renc választatott meg. 

* Néhai Szabó Lajos debreceni vo't nagy keres-
kedő örökösei, a debreceni főiskola javára, annak köz-
szükségeire 500 frtnyi alapítványt tettek. 

Az első fecske. Örömmel jelezzük azon elisme-
résre méltó tényt, miszerint alig jelent meg lapunkban a 
Bod Pé t e r : »História Hungarorum Ecclesiasticac című 
művére az előfizetési felhívás, Tóth Dániel miskolci ev. ref. 
lelkész azonnal megrendelte azt a borsodi ev. ref. egy-
házmegyei könyvtár részére, bekiildve az egész előfizetési 
árat. Reméljük e jó példa másokat is követésre fog buz-
dítani. 

* A beregi ev. reform, e g y h á z m e g y é b e n a vá-
mos-atyai halál által üresedésbe jött III. osztályú egy-
ház lelkészi állomására folyó hó 6-án tartott lelkész-
jelölő bizottsági ülésen következő tiszteletes atyafiak je-
löltettek ki : Lánczy József m.-papii, Vajas Sándor tá-
kosi, Melegh Albert a nagy-bányai egyházmegyében 
kőszeg-remetei rendes lelkészek ; továbbá Szarka Tamás 
v.-atyai, Balogh Sándor bótrágyi kitüntetve képesitett 
segédlelkészek. A választás folyó január hó 24-ik napján 
fog megtörténni. 

* A pozsonyvárosi ev. jótékony nőegyesület mult 
év december hó 20-án szép karácsonyi ünnepélyt rende-
zett szegény iskolás gyermekek részére, mely alkalommal 
67 leány s 12 fiu ruháztatott fel teljesen, 51 fiu és 
67 leány pedig, bele számítva az előbbieket, lábbelivel 
lett ellátva. Azonkívül kapott még minden gyermek 
gyümölcsöt, süteményt, tanszereket, játékszereket stb. 

stb. — Isten bő áldása kisérje tovább is ezen jótékony 
egyletet s annak pártolóit. 

* Budapesti evangel ikus papválasztás.*) Mult évi 
december hó 6-án diszes közönséggel egészen megtelt a 
budapesti ág. hitv. ev. magyar egyház temploma. Jelen 
voltak ezen az egyház színe-java, többek között bár. Prónay 
Dezső egyet. Fabiny Teofil kerületi, Sárkány József es 
peres-felügyelő urak, Bánó József, Cséry Lajos, Zsig-
mondy-ak Hunfalvy Pal , Szedenics J . Henszelmann 
Kálmán, Vasskó Éndre, dr. Nagy Lajos tanácsnok, 
Fabiny Gyula, Beliczay Béla stb. stb. a budapesti 
főesperes hivatalból dr. Lumnitzer. stb. Farbaky Jó-
zsef nyíregyházi lelkész és tiszakerületi főjegyző ur 
tartá próbaszónoklatát a rendes vasárnapi evangéliomi 
szent lecke felett, elmélkedvén »az isten igéjének örökké-
valóságáról« melynek örökkévalók : igazságai, törvénye és 
Ígéretei. A kidolgozás remek, az előadás lelkes volt s a 
fővárosi művelt és finom közönséget elragadó. Meghatva 
és megindítva, épülve és megvigasztalva távozott el min-
denki az isten házából. A szónoknál legott az istenitisz-
telet befejeztével tisztelgett az egyház küldöttsége mél-
tóságos Sárkány József helyi felügyelő ur élén. Van re-
ményünk a jeles beszédet valamely bes/édtárunkban nem 
sokára olvashatni, a mi csakugyan nagyon kívánatos. 
Ritkák az ilyen sikerült szónoklati termékek, azért meg kell 
örökíteni azokat. A papválasztás ideje még nem tudatik, 
mert a próbaszónoklatokra meg nem jelent lelkész urakat 
Kővágóeörsre, Miskolcra és Selmecre egyházi küldöttség 
megyen meghallgatni. Praesens. 

* A hód-m.-vásárhe ly i ev. ref. egyházban az 
1885-dik évben születtek és kereszteltettek: fiú 682, le-
ány 608 összesen 1290-en; meghaltak: fiú 418, leány 
422, összesen 840-én, a szülöttek száma a meghaltakét 
meghaladja 450-nel. Házasodott : nőtlen hajadonnal: 317, 
özvegy özvegygyei 40, egyik fél özvegy 61, nőtlen el-
vált nővel 2, elvált férfi hajadon 2, összesen 422 pár. 
Vegyes házasság köttetett 19. 

* Lachovius András s iremléke. A ^Keresztyén 
Magvető« közelebb megjelent (november-decemberi) fü-
zetében olvassuk a következőket: A kolozsvári temető-
ben az 1885-ik év őszén a temetőre felügyelő bizottság 
a hantnélküli sírköveket összeszedetvén, a közszemlére 
kitett sírkövek közt Sárdi Lőrinc, ekklézsiank egyik 
buzgó tagja egy igen érdekes sirkövet fedezett fel: La-
chovius András lengyel unitárius papét. Lachovius A. 
egyike volt azoknak a lengyel üldözötteknek, kik vallá-
sukért Lengyelországból száműzetve, Erdély szabad föl-
dén kerestek és találtak menedéket; s a kiknek utódai 
kolozsvári ekklézsiában a Lászlóczkiak, Sinczkiek, Kézs-
márkiak. Száműzött lengyel hitrokonaink egy ideig külön 
ekklézsiát tartottak fenn Kolozsvárt s ez ekklézsiának 
volt a papja Lachovius A. <•— Ezt bizonyítják az ekklé-
zsiánk jegyzőkönyveiben tett feljegyzések is. Toldalagi 
Andrásné-Göcs Sára és Suki Pálné-Göcs Kata 1680-ban 
oly feltétellel adják el a belső-monostor-utcában a »Len-
gyel házat« Lachovius András lengyel papnak és felesége 
Gutzi Sárának 300 frton, hogy ott a lengyel ekklézsiá-
nak helye lenne istenitiszteletre in perpetuum. E ház 
Lachoviusnak 1691-ben történt halálával özvegyére szállt, 
de 1715-ben a lengyelekklézsia örökösen megvette tőle. S 
hogy már azt is megemlítsük, e házat később 1784-ben, 
mikor a lengyel unitárius ekklézsia a magyar unitáriusba 
kebeleztetett, kicserélte a jelenlegi templomunk melletti 
házzal. A sirkő a többi sírkövek közül kiválasztatván, 
behozatott és templomunk keleti oldalán helyeztetett el 

*) Régebben beküldetett , de tárgyhalmaz s egy véletlen körülmény 
miatt közlése elhalasztatott. Szerk. 
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kivül a >Dávid Ferenc köve* mellé. A sirkövön levő fel-
irat szerint Lachovius 1691. augusztus 6-ikán halt meg 
64 éves korában. 

* A va l lá s - és közoktatásügy imin i sz ter j e l e n -
tése. A közoktatásügy állapotáról szóló s a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter által évenkint a törvényhozás 
elé terjesztett jelentés második része e napokban hagyja 
el a sajtót. Addig is, míg napvilágot látna közlünk be-
lőle némi töredéket. 

Ezen második rész a középiskolákat, a felsőbb ok 
tatást, a szakiskolákat és szaktanfolyamokat, végül az 
eu berbaráti és kö művelődési intézményekét tartalmazza. 

Az 1884/5. évben a középiskolák száma Magyar-
országon 177 volt, tehát 9-el több mint 1869-ben, ellen-
ben i-el kevesebb mint 1883-ban; ez utóbbi különbö-
zet onnan ered, hogy mig egy polgári iskola gymna-
siummá alakult át, két 3 osztályú gymnasium lőn felosz 
latva. Miután a középiskolák általános száma teljesen 
kielégítő, ennek szaporodása nem is volt várható, a ked 
vező fejlődést azonban tanusitja az, hogy 1869 óta a 
teljes középiskolák száma 68-ról 106-ra emelkedett s a 
csonkáké 100-ról 71-re szállott le. E számon belül a 
gymnasiumok és reáliskolák számaránya némileg javult 
a reáliskolák előnyére, még ugyanis a gymnasiumok szá-
zalékos aránya 1869-ben 86.9% volt, s a reáliskoláké 
13.1 °/0, ez arány 1885-ben 84.8°/0-ra szállott le s illető-
leg i5.2°/0-ra emelkedett. Az államkormány vezetéke 
alatti középiskolák száma 1869 tői 1885 ig 95-ről 117-re 
emelkedett s az autonom felekezetieké 73-ról 60 ra szállott 
le. Ezen fejlődést tükrözi vissza — kisebb mértékben — 
az utolsó két év adatainak összehasonlítása is. 

A középiskolai tanulók száma 1885-ben 42,937 volt, 
tehát 4799 el több, mint 1869 ben és 2226-al több mint 
1883-ban; a gymnasiumok tanulóinak száma 1869. óta 
2609 el gyarapodott, a reáliskoláké pedig 2190-el. Val-
lás szerint 1884—5-ben a tanulók olykép oszlottak meg, 
hogy 1000 lakost 1000 tanulóhoz s a felekezetek ará-
nyát itt és ott egymáshoz viszonyítva, mig IOOO lakosra 
472 róm. kath. esik, 1000 tanulóra 455, s ugyanígy a 
gör. catholikusok számaránya a lakosságnál 108 a kö-
zépiskolai tanulóknál 42, a gör. keleti lakosságnál 141 
a tanulóknál 48, a reformátusoké 147, és 137. az ág. h. 
evengelikusoké 80 és 110, az unitáriusoké 4 és 6, a 
mózesvallásuaké 45 és 198; tehát legkedvezőtlenebb a 
középiskolai tanulók között a görög keletiek, legkedve-
zőbb az izraeliták számaránya. Ugyanígy viszonyítva a 
tanulókat anyanyelvük szerint, tulságban vannak a ma-
gyarok (580/o) és a németek (18°/0), ellenben legkedvezőt-
lenebb arányt mutatnak a ruthének. 

A középiskolai tanárok száma 1869 óta 93 5-el 
szaporodott, (jelenleg 2673.) 1883 óta pedig 167 e l ; 
ugyanezen idő alatt a taníolyamok osztályok száma 
250-el, illetőleg 59 el növekedett (jelenleg 1230.) E sza-
porodás főkép a reáliskolák javára esik, a mennyiben 
azoknál a tanári létszám 1869-től 144.5^-os arányban 
növekedett. Az intézet vezetését tekintve nagyobb volt 
a szaporodás a minisztérium vezetése alattiaknál; ezek-
nél ugyanis a lefolyt 16 év alatt a tanárok száma 841 -el, 
a tanfolyamoké 303-al emelkedett, mig az autonom fe-
lekezetek igazgatása alattiaknál a tanári létszám 94-el 
növekedett csak s az osztályoké 53 al apadt. 

A középiskolák fenntartása, az i884/5-ik tanévben 
4.252.966 frtba került, tehát 786,969 frttal többe, mint 
1883-ban. Ez összegből a 150 gymnasiumra 3.385,416 frt, 
a 27 reáliskolára 867,550 frt esett; a minisztérium ve-
zetése alatti középiskolákra 3 200,157 frt és az autonom 

felekezetiekre 1.052,809 fr t ; ez előbbiek költsége tehát 
1883 óta 666,303 frttal, az utóbbiaké 120,666 frttal sza-
porodott. 

Áttérve a felsőbb oktatásra, a jelentés adatai nyo 
mán fölemiitjük, hogy az i884/5-ik tanévben a budapesti 
egyetemen 69 rendes, 29 rendkívüli, 3 helyettes, 77 ma-
gántanár és 2 tan ;tó működött. Összesen tehát 180 tanerő 

A budapesti egyetem hallgatóinak száma a mult 
tanévben 3342 vo l t a téli és 3172 a nyári félévben; e 
szám a téli félévben 27 főnyi apadást, a nyáriban 89 fő-
nyi szaporodást jelez a megelőző tanévvel szemben Leg-
több hallgatója volt ez évben is a jog és államtud. kar-
nak (1659 és 1563), azután következik az orvosi (1117 
és 1069), topábbá a bölcsészeti (264, illetve 250 bölcsész 
és 112 illetve 107 gyógyszerész), végre hittudományi kar 
(91), vallásra nézve legtöbb rom. katholikus hallgató volt 
(1227 és 1327), ezekután következnek mindjárt az izra-
eliták (1022 és 998). 

A kolozsvári tud. egyetemen a tanárok és tanitók 
létszáma az 1884/5. évben 64 volt, tehát 2 vei több 
mint az előző évben. 

A hallgatók száma ezen egyetemen az I. fé'évben 
449, a II. félévben 441 volt: eszerint a megelőző tan-
évhez hasonlítva az apadás átlag egy félévben 16. 

Legtöbb hallgatója volt a jogtud. karnak (227 és 
221), vallásra nézve túlnyomók voltak a róm. catholicusok 
(213, 208), legkevesebb a gör. keleti (17, 13.) 

A k i r . József-műegyetemen a jelentés évében 
37 tanerő (ebből 27 rendes tanár) I repetitor és 21 ta-
nársegéd működött. A hallgatók száma az I. félévben 
662 volt, a II. félévben 564 ; e szerint az átlagos emel-
kedés egy félévben az előbbi tanévhez hasonlítva 5. Val-
lásra nézve legtöbb volt a mózeshitü (39.2°/c), ezek után 
a róm. catholicusok (31.1 °/0); legkevesebb az unitárius 
(O.5V0). 

A hittani intézetek száma az i884'5 évben 52 volt, 
ezek közül 32 birt teljes 4 évi tanfolyammal; hallga-
tóik összes száma 2071, ezek közül legtöbb róm catho-
licus (866). 

A jelentésben tárgyalt tanévben még 13 jogacn-
demia állott fenn, de a nagyszebeniek fokozatos meg-
s7üntetése már kezdetét vette s a tanév végén a pápai 
feloszlattatott. A hallgatók száma legnagyobb volt a 
debreceni jógacademián (94 és 92) ; ezután következik 
a pozsonyi (89 és 80); legkevesebb volt a pápain (20 
és 19). 

Gyászhír. Szánthó Ödön a bugyii reform, egyház 
lelkésze élete delén f. hó 8-kán hosszas betegeskedés 
után elhunyt. Béke hamvaira 1 

A besztercebányai ág. h. evang. algymnasiumhoz 
a latin és magyar nyelv tanítására helyettes tanár ke-
restetik. 

Javadalmazása: évi 750 forint fizetés és 100 forint 
lakáspénz. 

Kellőleg felszerelt és a besztercebányai ágost. h 
evang. egyházhoz intézett folyamodványok folyó 1886 cvi 
január hó 27-éig az alólirotthoz kü'dendők. 

Az állomás folyó évi február hó elején foglalandó el. 
Besztercebányán, 1886. évi január hó 8-án. 

Mockovcsák János T., 
I — 2 főesperes-lelkész. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Farkas József. 

F«leló's szerkesztő és kiadó tulajdonos: D r . B a . l l a , g - i r. DEUTáCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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PROfTESTÁNS 

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. Kini isy-utea 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. 

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. 

Teljes 

Előfizetési felhivás 

PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP" 
18 8 6. évi huszonkilencedik fo lyamára . 

lEUlÓfÜUZietési cLij : Egész évre 9 forint, félévre 4 forint 5 0 kr., negyedévre 2 forint 2 5 kr 

Az előfizetési pénzeket lapunk kiadó-hivatalába (KinÍZSÍ-lltca 29-dik Szám a l a t t ) kérjük küldeni. 

F a r k a s J ó z s e f , 
f ő m u n k a t á r s . 

Dr. Ballagi Mór, 
l a p t u l a j d o n o s é s f e l e l ő s s z e r k e s z t ő . 

A túlsó és innenső oldalon. 
Az 1870-ki vatikáni zsinaton a jezsuita rend-

nek vészteljes jelleme vitetett át az egész római 
keresztyénségre. A szellemeknek és a lelkiismeret-
nek a felsőbbek iránti vak engedelmességben nyi-
latkozó koncentrálása a legújabb dogma által új-
ból megerősitést nyert, melynek alapján a teljes 
egyházi hatalom, s a tan terén a csalhatatlanság 
a római pápa személyében van összpontosítva, 
kinek minden egyes katholikus ember, lelke üd-
vösségének terhe alatt, vak engedelmességgel tar-
tozik. A modern állammal szemben pedig az újon-
nan átalakított katholicismus azon merész jogigény-
nyel lép föl, hogy a pápaságnak isteni joga előtt 
hajoljon meg, mivel az a trónnak egyedüli fő tá-
masza. 

Katholicismus, jezsuitismus és ultramontanis-
mus 1870 óta egy és ugyanazt jelenti, — még 
pedig nem csak elméletileg véve. Mert kath. pap-
ság, kath. nemesség, kath. nép, a római egyházi 
tudománynak képviselői, kath. politikusok a par-
lamentben és kath. újságok szerkesztői stb. — 
mindezek most már erős falat képeznek a csal-

hatatlan pápa mellett. S ha tekintetbe veszszük, 
hogy az 6-katliolikus egyházközség a 14 millió né-
met kath. keresztyénséget távolról sem érintette, 
akkor be kell vallanunk, hogy Németország, 
Ausztria, Olasz, Francziaország, Spanyolország s 
egész Amerika katholicismusa egyenesen a loyo-
liták cadaver csapata által kormányzott vatikáni 
katholicismus. Ennek pedig fő célja: alávetni a vi-
lágot a római viceisten hatalmának, melynek pe-
dig utja^ csakis a protestantismus romjain át vezet-
hetne. Épen azért küzdenünk kell saját létünkért, 
küzdenünk az evangéliomi hit és erkölcsiség, sza-
bad tudományosság, modern míveltség és nem-
zeti állam érdekében Róma ellen! De milyen 
fegyverekkel küzdjünk ? 

Ha mi protestánsok a modern míveltség ál-
láspontján támadnók meg a római egyházat, a 
midőn a modern bölcsészet fegyvereivel egész 
gondolat-világának belső értelmetlenségét kimu-
tatni törekednénk, nem igen érünk vele célt, mert 
mint rationalistákat megvető gúnynyal utasit visz-
sza. A római egyház maga is az isteni kijelenté-
sen alapulónak tekinti magát s hisz oly teremtő 
istenben, ki különbözik ugyan a világtól, de at-
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tói el nem különíthető. S itt e ponton megértjük 
egymást. Azonban tudjuk, hogy a keresztyénség-
ben kétféle kijelentési hittel találkozunk u. m. an-
nak mechanikus és erkölcsi felfogásával. A mecha-
nikus kijelentési hit istennek csupán külső beavat-
kozását tanitja a világi dolgokba, hasonlóan azon 
gépészhez, ki működő gépét pillanatokra megál-
líthatja. Azonban ebben nem állhat a világnak vi-
szonya azon istenhez, ^kiben élünk, mozgunk és 
vagyunk.* Isten sem csupán külsőleg, sem pedig 
esetlegesen nem hat a világra, hanem ő, mint 
személy, örök világtervébe beékelte az embernek 
szabad erkölcsi cselekvését is. Igy mindkettő er-
kölcsi alapon van átgondolva: Isten mint kijelentő 
s az ember ki a kijelentést elfogadja. 

Az egyházi protestántismus, szemben a kat-
holikus felfogással, mindenkor ezen álláspontnak 
hódolt, mely azonfelül a római visszaélések elleni 
küzdelme mellett sohasem adta fel történeti ösz-
szefliggését az egyetemes keresztyén egyházzal. 
Szekták léteztek ugyan már a reformatio korában 
is, de azok könnyen felismerhetők voltak önké-
nyes elszakadásukról a történeti uton felnőtt ke-
resztyénségtől. Luther, Zwingli és Kálvin távol állott 
attól, hogy a valódi egyháztól elszakadjon s uj egy-
házakat létesitsen. Ugy a lutheri, mint a refor-
mátus hitvallások nem győzik eléggé hangsúlyozni 
a régi egyházzal való történeti összefüggésüket, s e 
tekintetben az őskeresztyénség és középkor legtekin-
télyesebb egyházi atyáira hivatkoztak. Csak ké-
sőbb, midőn pápák és püspökök az egyházi re-
form ügyét visszautasították, vált szükségessé az 
evangéliomi egyházak keletkezése és elkülönítése. 
Ezen igy keletkezett evangyélmi egyházak tehát 
méltó joggal az egyetemes keresztyén egyház tag-
jainak tekintendők. 

Épen ezért a római egyházat sem a lutheri, 
sem a református egyházfelekezeti állásponton nem 
támadjuk meg, hanem igenis küzdünk Róma el-
lenében azon igazság szolgálatában, melyről azt 
tartjuk, hogy az egyetlenegy történeti egyházban sincs 
meg csalhatatlanul. Az evangéliomi igazság fegy-
verével küzdünk Róma ellen, amint már az üdvö-
zítő is az igének erejével utasitotta vissza a kísér-
tőt, s az ige alapján állott Luther is a maga egész 
személyiségével és művével. Az ige volt az ő men-
levele az ő igazolványa Lipcsében, a midőn a tu-
dós Eckkel Krisztus gyülekezetének alapigazságai 
felett vitatkozott s hithősi bátorsággal vallotta, 
hogy az ige az ő védpajzsa, s ez általában véve 
az evangéliomi szabadság után szomjúhozó lelki-
ismeretnek is protestálása annak emberi tételek 
és pápai encyclikák általi megkötése ellen. Ez 
védte meg Luthert Róma papjai s a protestáns 
rajongók ellenében egyaránt. 

Azért ébredj, első hitvallóknak Speier és 

Smalkaldennek szelleme, melylyel mi ma és min-
dég protestálunk a római szent atya egyháza el-
len, mert mi csak egy szentatyát ismerünk, s pro-
testálunk egy papi hierarchiai egyház ellen, mert 
a mi egyetlen főpapunk a Krisztus! Óh ébredj 
wormsi, ágostai s genfi evangéliomi hitbizonyosság 
szelleme! 

Dr. Szlávik Mátyás. 

Országos özvegy-árva gyámintézet. 
Előttünk fekszenek ^a magyar orsz. ref. lel-

készi és tanári özvegy árva gyámintézet alapsza-
bályai * paragrafusokba szedve, próbáljuk kissé 
megrostálni! Helyesen van, hogy mindenki köte-
les belépni, mert erős kötelezettség nélkül vajmi 
kevesen lépnének bele, lévén gyanús ma már 
minden a mi országos, mert mi annyira autonom 
felekezet vagyunk, hogy minden ügyünkbe bele 
akarunk közvetlen szólani, a mi pedig országos, 
ott nekünk azt mondják >hallgass! itt nagy urak 
beszélnek* a te autonomiátok abból áll, hogy 
fizessetek. 

A jövedelemforrás is meg van nevezve, a 
mi nagy teherrel nem nehezülne vállainkra 4, 6, 
8, 10 írtjával évi járulék képpen, hanem kérdés 
mit adhat hozzá a közalap? mely ugyan csak 
igénybe van véve; alapítványok- és adományokra 
pedig nem igen számithatunk, a közalapra való 
lelkesülés is egyszerre megszűnt a debreceni szép 
napok után, s ha még kezelési költségek címén 
egy jó summa leüttetik, kérdés mi marad az öz-
vegyek és árvák részére ? hogy évi száz forint 
jusson egy özvegynek s huszonöt minden kis 
korúnak, azt elhinni mathematicai lehetetlenség, 
p o. a mi alsó-baranya-bácsi egyházmegyénk áll 
30 anyaegyházból, a gyámtárnak rendes fizető 
tagja van 26 lelkész, segélyezendő özvegy és árva 
van rendesen 11 —13; ha az arány országosan 
ilyen, — s pedig hiszem, hogy ilyen, ha nem 
kedvezőtlenebb, — akkor száz forint évi segély 
nem fog jutni ebben a seculumban. 

Ennek a bizonytalan kis segélynek a fejé-
ben pedig elvesztené az özvegy az eddig szoká-
sos szolgálati évet egészen, a kegyévet fele rész-
ben, mert tudni kell, hogy ezen mi dunamelléki 
egyházkerületünkben, mi akik most lelkészkedünk, 
adtunk az előd családjának egy szolgálati és egy 
kegyévet, s mint megválasztott rendes lelkész ad-
ministráltuk a magunk egyházait kápláni és nem 
administrátori fizetésen, s az özvegy még a kegy-
évben is elvetette az őszi vetéseket s harmadik 
évben is visszajött learattatni, s mi csak a ne-
gyedik évben jutottunk az , egész kenyérhez.^ 

Az egész törvényjavaslaton látszik, hogy 
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nagy urak, városi emberek csinálták, a kik a fa-
lusi reform, lelkészek helyzetét és fizetési módo-
zatát nem ismerik, ugy irták azt a törvényt, 
mintha minket készpénzzel fizetnének, holott jö-
vedelmünk a stolarén kívül részint földekből, ré-
szint naturalékból áll, s azok mind az esztendő 
bizonyos szakaihoz vannak kötve; p. o. a szénát 
adják juniusban, búzát augusztusban, bort októ-
berben, kukoricát és sonkát decemberben, fát 
márciusban, s a földek is adják a különböző ter-
mést az év különböző szakaszaiban, s ha ehez 
hozzá veszszük a szokásos rendetlen pontatlan és 
részben silány minőségű, részben egyeseknél el-
maradó fizetést, lehetetlen a kegyé vet féleszten-
dőre reducalni, s az özvegyet ^ félkegyeiművé* 
tenni, s mikor jhal a barát, hal a pap, változik 
az apáturság* egyszerűen gyenge félév alatt ki-
lóditani a paplakról . . . veteres migrate coloni! 
Igaz, hogy a 7. § második bekezdése azt mondja, 
hogy >yaz 1887. év január i-én már hivatalban 
lévő lelkészek özvegyeire s árváira nézve a 
kegyévre vonatkozó helyi egyházmegyei és kerü-
leti eddigi gyakorlat továbbra is fenntartatik.* 
Tehát mi irántunk mégis megvolt a méltányos-
ság, noha ma már minden administrátor még a 
pap életében is fele conventiot követel, holott 
mi ugyancsak vékony kápláni fizetésen adminis-
trátorkodtunk; de én mégis határozottan merem 
állítani, ismerve viszonyainkat, hogy a mig a papi 
conventiók naturalékból és földekből állanak, az 
özvegy papnéval az utód félév alatt sohasem fog 
tisztára megosztozhatni, s az egyházmegyék osz-
tályperrel lesznek elhalmozva. A liquidatióra egy 
egész év okvetlen szükséges, s annyit meg is 
kell az özvegy számára hagyni. Ez a 7. § nem 
is eléggé világos, mert azt mondja >ezen félév 
alatt a lelkészi javadalomnak fele minden körül-
mények között az özvegy lelkésznét és kiskorú gyer-
mekeit illeti; akár az administrátor, akár az újon-
nan választott rendes lelkész csak félfizetésért 
szolgál;* tehát az özvegy a félévi fizetésnek felét 
az administrátornak tartozik adni s igy nem is 
fél, lianem csak fertédy kegyelmű lesz ; csak azt 
szeretném tudni, hogy a félév elteltével hogyan 
osztozik a még azután termendő bizonytalan 
mennyi- és minőségű vetéseken, szüreten stb. szó 
val a mostani viszonyok megkövetelik, hogy a 
kegyelem-év ne fél hanem egész legyen. Nálunk 
az jött a szokásba, hogy az utód az előd özve-
gyével tisztességes végkielégítési egyességre lép 
az egyházi felsőség beleegyezésével, nézetem sze-
rint még eddig ez a leghelyesebb modus vivendi. 

A 9. § a kiskorúak segélyezéséről szól, éle-
tük 20-ik évének betöltéséig; a leányok azonban 
megszűnnek kiskorúak lenni 20-ig évük előtt is, ha 
férjhez mennek. A mi egyházmegyénk a leányok 

iránt sokkal gyengédebben intézkedett, ugyanis 
kimondta, hogy a leányok kiskorúaknak tekintet-
nek mindaddig, mig férjhez nem mennek, vagy tisz-
tességes keresethez nem jutnak, azonban a férfi ár-
vákat 18 éves korukig segélyezzük, gyámoltalano-
kat, keresetképtelen nyomorultakat azontúl is. 

A leányok számára is van ma már nyitva 
elég életpálya, nevelés, posta, távírda stb. hivatalok-
ban, de mégis sok nem juthat oda s husz éventúl 
ha gyámol és segítség nélkül marad, elesik s el-
züllik ; míg ha legalább egy kis tisztességes ruhá-
zatra valót kapna, megbírná őrizni tisztaságát, be-
csületét s idővel férjhez is mehetne, vagy más 
kereset-forráshoz juthatna. Mi panasztalanul se-
gélyezünk 60 éven túli hajadont is, és fogjuk 
segélyezni élete végéig, természetesen mindenkor 
a tisztességes élet feltétele alatt ; nem volna sza-
bad az országos gyámintézetnek se a 20 éves 
leányokat kiűzni gyámoltalanul a sikamlós rideg 
világba, az a kor az, a mikor a kísértő hányja 
tőreit a védtelen ártatlanság ellen, paupertas magna 
meretrix! 

A fiúknál meglehetne vonni a segélyt 20 
éven alul is, ha keresethez jutottak, melyből ma-
gukat fenntarthatják, ellenben a tanulói pályán 
levőknek 20 éves korukon túl is kellene a se-
gélyt adni, mert az egy néptanítói cursust kivéve, 
egy cursust se végezhet be a tanuló 20 éves kora 
előtt, egy jó tanuló ifjúnak nyújtott segély fele-
kezetünk számára dúsan kamatozna idővel. A 
múltban azért tettek oly sok alapítványt, legatiót, 
convictust stb., mert tudták, hogy a felekezetnek 
fog kamatozni! 

A pénzkiosztás módozata ellen is van ész-
revételünk : mire való azt a kevés segélyt is év-
negyedi részletekben forgácsolni ? hiszen 20—25 fo-
rintnak vajmi kevés hasznát veszi az özvegy, de 
ha egy évit kap egy summába, az már valami; 
én tudom, hogy az általunk segélyzett özvegyek, 
bár nem vagyontalanok, még se kapnak akkora 
összeg pénzt semmiből, mint a gyámtárból, az-
zal aztán segíthet a nagyobb szükségén. Sőt ha 
okvetlen kell valamelyiknek előbb is, szívesen 
előlegez nekik bátran bárki is, a ki tudja, hogy 
a kiszabott időben biztosan visszakapja. Az or-
szágos papi és tanári nyugdíjintézet ha létrejő 
— s hiszem hogy létrejő, mert nyugdíjintézeteket 
alapítani divat, s a divatnak ellentállani lehetet-
len — akkor az özvegy-árva gyámintézetet is 
legcélszerűbb lenne beleolvasztani s vele egygyé 
tenni, s eleintén a papok közül mennél keveseb-
bet nyugdíjazni, igy az özvegyek és árvák szá-
mára előirányzott segély talán az ígért 100 írtra 
is felrúghatna, ellenkező esetben bizony kénytelen 
lesz a convent azon jogához nyúlni mindjárt kez-
detben, hogy ^a segélyezés összegét leszállítsa.* 

5* 
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A 10. § arról szól, hogy >ha az intézeti tag 
önhibája miatt hivatalától megfosztatik. családja 
árva családnak tekintetik s akként segélyeztetik, 
mint a valóságos özvegyek és árvák* kényes ügy 
ez nagyon, itt a summum ius könnyen summa iniu-
riavá is lehet, legtöbbnyire ugy szokott lenni, 
hogy a nem hozzá való élettárs viszi a papot és 
tanárt olyan hibába, p. o. iszákossá lesz, kicsa-
pongó neje miatt, vagy elkölti a rá bizott köz-
pénzt pompakedvelő nejére, vagy elfeledkezik a 
cura pasztorálisról, neje ingerlése folytán, vagy a 
nő nem birja fékezni veszekvő természetét, s föl-
zúditja az egész községet, s a hivatalnok lakol 
miatta, s a bűnös jutalmat kapjon-ef Itt legjobb 
lenne az egyházi törvényszékekre bizni, hogy az 
Ítéletben mondják ki, hogy az özvegy vagy ár-
vák segélyeztessenek-e vagy ne, mert nem sza-
bad feledni, hogy az érdemetlenek segélyezése 
mindenkor az érdemesek osztalékát csonkítja. 

A föntebbi észrevételek után áttérek a i 5— 18 
§-ra, mely igen fontos és életbevágó. Egyszerűen 
az javasoltatik, hogy a meglévő egyházkerületi, 
egyházmegyei és tanáregyleti gyámcassák confis-
káltassanak az országos gyámtár részére, s 1887 
január i-től többé uj tagokat nem vehetnek föl. 
Évi jövedelmeiket teljesen kioszthatják a segélyre 
jogosultak között, mindaddig mig egy-egy segé-
lyezettnek osztaléka az 1885-iki osztalék három-
szorosát eléri. 

Nekünk alsó-baranya bácsi lelkészeknek is 
van ilyen gyámcassánk, van a többi egyházme-
gyéknek is, hol több, hol kevesebb tőkével, mely-
nek összegeit legtöbbnyire a most élő papok, 
tanárok szaporitgatták fel annyira a mennyire. 
Kérdem, hogy igazságos dolog lesz-e az, ha egyik 
egyházmegye 20—30 ezer forinttal, másik 2—3 
ezerrel, némelyiknek meg gyámtára se lévén, sem-
mivel se járul az országos gyámcassához ? ennek 
igy nagyon communisticus szaga van! Azután 
meg ezek a tőkék egy-egy egyházmegye papsá-
gának összerakott közvagyonát képezvén, szabad-e 
azt az egyházmegyék megkérdezése nélkül, per 
mir nix dir nix eloccupálni ? ez minden alkotmá-
nyos elvvel ellenkező absolutismus volna! s mi lesz 
azokból az osztalékokból, melyek eddig jutottak, 
ha többé uj tagokat felvenni nem lesz szabad, 
nemhogy az 1885-iki osztalék háromszorosára 
nőjenek, hanem 1/5 vagy még kevesebbre fognak 
leolvadni. 

Mi erősen megadóztattuk magunkat, p. o. 
minden belépő lelkész fizetett 50 frtot, minden 
tag évi husz forintot, a ki féljótéteménynyel is 
beakarta érni, csak 10-et, de ilyen kevés volt, 
mert a 20 frtos részvény előnyösebb. Mi is fel-
találtuk a fele conventió lefoglalását a gyámtár 
részére ott, hol kegyévre senki számot nem tart-

hat, s értettünk ahoz is, hogy ne takarékpénztár-
ban 5°/0-re kamatoztassuk a tőkénket, hanem egye-
seknél magasabb °/0-re. 

Én az 1873-ik évben — minek utánna a gyám-
tőke felét a tanitók részére oda adtuk — átvet-
tem alaptőkét 2403 frtot s 1884. évi zárszámadá-
som már 6177 frt 7 kr. alaptőkét mutatott, az 
idénre megint nevekedett, de még nincs lezárva. 
1873-tól 1884-ig bezárólag kiosztottam özvegye-
ink s árváink között 8017 frt 5 krt, tehát sokkal 
többet, mint az alaptőke, jutott néha 100 frton 
fölül, néha kevesebb valamivel, de mindig 100 fo-
rint körül azoknak az özvegyeknek, akiknek férjei 
40—60 frtot fizettek be összesen; p. o. N. N. 
fizetett be összesen 26 frt 90 krt, s meghaláloz-
ván, 1873 óta kapott a családja 1307 frt 91 kr t ; 
többen 60 frt befizetés után kaptak családonkint 
az én kezeimből 1185 frt 59 krt s húzzák még 
ezentúl is, nem lehet tudni meddig. Ez a szép 
nagy osztalék pedig a parányi alaptőke mellett 
ugy volt lehető, hogy fizettünk 20 frt évdijat, s 
az évdijakat két harmad részben, a kamatokat 
pedig egészen rájuk osztottuk azon elődök ránk 
maradt családjaira, akik 50—60 frt befizetés után 
elköltöztek, s akik helyett olyan olcsó pénzért 
szolgáltunk. Mi már nem jutunk oly olcsóért a 
segélyhez, a kik p. o. 1873 óta tagok vagyunk, 
fizettünk fejenként 260 frtot, akik később jutot-
tak egyházba 50 frt belépti dijat is, sőt némelyek 
intercalaris címen a fele-conventiót, meg a belépti 
díjat, meg az év dijat is! 

Tehát mi az elődeinket kápláni díjért kiszol-
gáltuk. Maradékaikat nagy magunk megadóztatá-
sával kitartottuk, azon reményben, hogy a mi 
maradékainkat is az utódok ugy fogják ellátni 
jövőben; de születik ez világra és a mi tetejűnkbe 
egy ártatlan convent, s az azt mondja, hogy ez-
után a fele conventiókat elfoglalom én ország-
szerte s nem engedem meg nektek alázatos egy-
házmegyék, hogy többé gyámtárt tartsatok ma-
gatoknak, mert jinajd adok én nektek!^ 

Igaz ugyan, hogy a 17. § azt megengedi, 
hogy az egész jövedelmet kioszthatjuk a segélyre 
jogosultak között, csakhogy azt nem tudom, hogy 
honnét fog jönni az a jövedelem? mert ha a be-
lépti dijak, intercalarisok, évdijak megszűnnek, s 
hogy a tőke forma szerint biztosittassék, a ka-
matlábnak le kell szállíttatni, biztos kilátásunk le-
het 300 és néhány forint évi jövedelemre; arra 
pedig ismét biztos kilátásunk van, hogy többen 
lévén korbeli férfiak, az özvegyeink száma szapo-
rodni fog s majd mi, a kik százakat adtunk a 
magunkéból azok maradékainak, akik még nem 
fizettek számba vehető összeget, hagyunk a mie-
inkre — a kik már sokat fizettünk, olyan csekély 
alamizsnát, melynél többet adott volna tőkésítve 
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az az ös szeg is, melye t a g y á m t á r b a be l e öl-
tünk. Sic vos non vobis melliíicatis a p e s ! 

Minden e g y h á z m e g y e i g y á m t á r a k ö r n y é k -
beli v i szonyok közö t t a lakul t , ki e l ő b b ki k é s ő b b , 
s minden ik ma themat i ca i p r o b l é m á n a lapul t és g y a -
r a p u l t : n e m vo lna se i g a z s á g o s se m é l t á n y o s 
m o s t m á r e g y s z e r ű e n va l amenny i t e g y conven t i 
to l lvonássa l elgázolni, hiszen v a l a m e n n y i e g y h á z -
m e g y e m á s - m á s a d ó k u l c s sze rén t t e r v e z t e g y á m -
tá rá t , mind azt e g y szabá ly a lá vonni, i l letőleg a 
h a n g y á k é p i t m é n y é t felrúgni , e lgázolni h a t a l o m 
szóval l ehe tne , d e az az e l j á rá s se h u m á n u s , se 
m é l t ó s á g o s se a l k o t m á n y o s n e m lenne, h a n e m 
lenne conven t i z s a r n o k s á g ! Á m cs iná l j anak h á t 
fönt a c o n v e n t e n o r s z á g o s pap i nyugdí j in téze te t , 
t ek in te t t e l a m o s t a n i p a p s á g k á p l á n k o r i k ö r ü l m é -
nyeire , á m cs iná l j anak ö z v e g y á r v a gyámin t éze t e t , 
szintén t ek in te t t e l a mi k e g y e l e m - é v e t szolgá ló sa-
nya rú k ö r ü l m é n y e i n k r e , d e a m e g l e v ő g y á m t á r a -
k a t h a g y j á k m e g az e g y h á z m e g y é k , és t anár i e g y -
le tek kezein, a b b a n az a l a k b a n , a m e l y b e n van-
nak . Az o r s z á g o s és e g y h á z m e g y e i g y á m t á r a k 
m e g f é r h e t n e k e g y m á s mellet t , a hé t k ö v é r t ehe -
net ne nye l j e el az e g y s o v á n y o r s z á g o s t e h é n ! 
U g y hiszem n e m n a g y b a j lesz * az, ha ö z v e g y e -
ink m a j d a n k a p n a k s e g é l y t az o r s z á g o s ö z v e g y 
á r v a g y á m t á r b ó l is, m e g az e g y h á z m e g y e i b ő l is. 
A n n a k az o r s z á g o s g y á m t á r n a k m a j d lesznek or 
s z á g o s s egé ly fo r r á sa i , l a s san - l a s san m a j d m e g n ö -
vekszik az is, h a e g y á l t a l ános m o r a t o r i u m v a g y 
deva lva t io be le n e m k r a k k ó i , d e azt a mi m á r 
m e g van, ne a d j u k o d a a n n a k , a mi m é g ezu tán 
f o g születni és a m inek n e m mi, h a n e m ná lunk -
nál s o k k a l n a g y o b b u r a k p a r a n c s o l n a k . 

Megf ize t jük az o r s z á g o s g y á m i n t é z e t b e év já -
r u l é k a i n k a t sz ívesen, c sak h a g y j a n a k m e g annyi t 
e g y h á z m e g y e i a u t o n ó m i á n k b ó l , h o g y e g y t r ac tus -
beli p a p s á g — mult j e len és j ö v ő — e g y m á s t 
g y á m o l i t h a s s a ! 

Nagy Ignác, 
kölkedi ref. lelkész, s az alsó-baranya-

bácsi egyházmegye gyámtárnoka. 

I S K O L A Ü G Y . 

Az 50 . pont. 
A dunamelléki ref. egyházkerület mult októberi 

jegyzőkönyvének 50. pontjáról van szó, melyszerint a 
külső somogyi egyházmegye tanügyi bizottságának a 
német nyelvű népiskolai kézikönyvek tárgyában beadott 
jelentése szerint, a vallástanra a Polgár-féle kis káté 
német fordítása van használatban. 

A jelentés mellékletével együtt véleményadás vé-
gett áttétetett az egyházkerületi tanügyi bizottsághoz. 

Miután a Polgár-káténak végérája megkondult, mi-
előtt végkép eltemetnénk, jó lesz egy kissé bele tekin-
tenünk. 

Én azt tartom legokosabb népiskolai tankönynek, 
mely a gyerek eszéhez van méive, annak nyelvén szól, 
s lehető legtöbb tantárgyat felölel. 

A mult junius végén helyetteskép iskola vizsgála-
ton levén, tapasztaltam, hogy a beremeni leányegyház 
érdemes tanítója a Gáspár-féle olvasó könyvből, sült 
szerb gyerekekkel feleltetett: magyar nyelvtan, földrajz, 
népisme, történelem, szám- és egészségtanból! ugy 
hogy gyönyörűség volt hal'gatni 1 

Az ilyen tankönyv — nézetem szerint — jó és 
okos 1 de derék ember ám az a tanitó is, a ki ugy ki-
tudja aknázni a tankönyvet 1 

Miért volt jó tankönyv — mely szinte egy száza-
dig fenntartotta magát — a régi »Kis Tükör« ? azért 
mert a gyerek elméjéhez volt alkalmazva, és annyi tan 
tárgyat felölelt, hogy az okos és ügyes tanitó szinte fe-
leltethetett belőle annyit, mint Derzsi ur 1 

Es most azt kérdem : ennek a jó és okos tan-
könyvnek a helyét ma hány könyv pótolja? vagy hogy 
falusiasan szóljak : hány könyvet hord e helyett az egy 
helyett a gyerek a tarisznyában ? és tanul-e belőlük any-
nyit, mint abból az egyből?! Felelet: nem. 

A mi áll általában a tankönyvekre, az áll a val 
lástaniakra is. 

A mely könyvet a gyerek kezébe adunk, az olyan le-
gyen, hogy a gyerek abból sokat tanulhasson, a vallásta ni 
könyv lehetőleg öleljen fel minden tantárgyat, mely odatar-
tozik, mert különben oda jutunk, a hova jelenleg indultunk, 
hogy hordják a gyerekek a tarisznyában a hittani-, er-
kölcstani", confirmációi-, egészségtani, egyháztörténelmi-, 
bibliatörténeti-, bibliaismereti stb. stb. nagy csomag tan-
könyveket, el is szaggatják, és . . . nem tudnak belőlük 
semmit, a mint erről a mult nyáron nagy fájdalmas szo-
morúsággal meggyőződtem 1 igenis! 17 mond tizenhét is 
kólában voltam, két-két órát (néhol többet is, néhol a hol 
épen semmit se tudtak a gyerekek — kényte'enségből 
— kevesebbet) töltöttem minden iskolában, a tanitó 
eljárásába nem okoskodtam bele, hagytam őt a maga 
szokott módja szerint a gyerekekkel elbánni, nem kér-
deztettem egyebet csak az olvasást, szám- és vallástani 
tárgyakat, csak hallgattam és jegyeztem ! s az eredmény 
az volt, hogy a mely iskolában az uj hit- és erkölcstani 
kézi könyvek vannak, ott a gyerek nem tudhat se a 
kézikönyv, se a magyarázat szerint felelni, a tanítók 
maguk is ötöltek — hatoltak — sültek-főtek pironkod-
tak; imádkozni pedig épen csak három iskolában tudtak 
a gyerekek 1 

Hogy ne ? avagy nem emlékszik-e rá nt. szezkesztő 
uram, midőn egy tanítói értekezleten együtt voltunk, egy 
tanitó az uj hittani kézi könyvről tartván előadást, azt 
kérdezte tőlünk : miként magyarázza meg ő a gyerek-
nek ezt a tétel t : »a teljes irás Istentől ihletett« ?! 

Hiszen kérem, ha már olyan sokat megkívánnak 
ezektől a tanítóktól, különösen azt, hogy értelmesen ta-
nítsanak ; jó, de azt már még se kívánhatják, hogy a 
naoa ygacprj métységeit és titkait magyarázzák a kis gye-
rekeknek, adjanak hát nekik olyan könyvet, a melyben 
egyszerűen, a tanitó készültsége, és a gyerek elméjéhez 
mérve, van előadva a dolog. 

Im, a vértesaljai traktus már repraesentált, hogy ő 
nem fogja tanítani az uj, nehéz és épen nem gyereknek 
való vallástani kézi könyveket 1 

Én megvallom, követtem, a vértesaljai egyházme-
gyét, s a mint iskola vizsgálati körutamból megjöttem, 
nagy keserűséggel megírtam az esperesi hivatalba gyász-
jelentésemet az iskolák vallás-erkölcsi tudományáról, kö-
nyörögve kérvén, intézkedjék az egyházmegye legalább 



76 
PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

90 

arról, hogy a tenger vallástani kézikönyvek mellett a 
gyerekek legalább imádkozni megtanuljanak, azután át-
hívtam az én jó, szorgalmas, vallásos kedélyű tanítómat, 
(ki két évi theologiát is hallgatott 1) s azt mondám neki: 
im nézd, itt a szomorú, itt az elszégyenitő eredmény ! ma-
radsz továbbá is a kís-káténál, a mi gyermekeink tudnak 
imádkozni, a vallási dolgokban szép ismereteik vannak, 
maradsz a kís-káténál, tanítod tovább is azokat az imá-
kat, hogy : »Ur isten én mennyei szent atyám,* m e g : 
»Szerelmes atyám az Úr Jézus Krisztusban,« a mit min-
den szülilce elimádkoztathat odahaza elébb, mintsem az 
Imrike tarisznyáját vagy a Rozika kosárkáját tele rakná 
félé-ve, 1, nem pedig ezeket a megemészthetlen ujakat, a 
mikről Baksai Sándor azt irta egyszer a *Patakbanyájáé-
ban : azt se tudjuk a gyűdi-búcsúsok hozták-e vagy a 
vaiszlói poéta eszkábálta ?! 

Ha aztán valaki elő venné az iskoládat a kis káté 
miatt, majd megfelelek én : a kis káté igen okos könyv, 
egészen a Fró'bel rendszere szerint vezeti a gyereket: 

Kérdés : Ha szélyel nézel mit látsz ? stb. egészen 
nézlttileg és tapasztalatilag vezeti rá a gyenge kis gyerek 
gyenge elméjét, a látható, a kézzel megfogható dolgok-
ról a láthatlanra, Istenre, ki mindnyájunk édes a ty ja! 
ebből megtaníthatod a vallás históriáját, a keresztyén val-
lás keletkezését, Jézus tanításainak summáját, a keresz-
tyén egyház történelmét, az embernek erkölcsi köteles 
ségeit minden iránt, még egészségtant is taníthatsz be-
lőle, midőn a tehénhimlőről, s az ember testi egészsé-
gének előmozdítása- s fenntartásáról szóló kérdéseket ma-
gyarázod ; majd a sákramentomi részt én is megtanítom 
a confirmandusaínknak stb. stb., mint eddigi 

Én tehát a vértesaljai tractus mellé állottam! 
Azután szomorú tapasztalataim eredményét elmon-

dám a rendes körlelkésznek (ki szinte pápai diák volt, 
mint én, de hát a fe'sőbb rendeletnek engedve, elhagyá 
a pápai ábécében levő régi imádságokat, és az ujakat s az 
uj hit- s erkölcstani könyveket szorgalmazá), s körlelkész 
barátom igy nyilatkozott: mindent átlátok már, mara-
dunk a kis káté mellett. 

Tehá t : maradunk, ha kell igazítunk rajt, ha némely 
hiányai volnának pótoljuk, stb., de el nem hagyjuk, 
mert az egy jó és okos könyv, a melyből a mi gyerekein-
ket buzgó és vallásos kálvinista keresztyénekké fogjuk 
formálni 1*) Vigil. 

T A R C A. 
Az apostoli hitvallás története főbb vonásokban. 

(Folytatás és vége). 

Apostoli symbolomunk harmadik főrésze szól a 
szent lélek Istenről és a mi megszenteltetésünkről. E tétel 
alapját szintén Mát. 28-ik részében találjuk fel, honnan 
voltaképen az egész symbolum eredetét veszi. Az anya-

*) Tudjuk, hogy a sok újítás, nem mindig javitás, s megenged-
jük, hogy az egyházkerület által ujabban kiadott vallástani kéziköny-
veknek vannak hiányaik ; csak hogy ezen hiányok pótlásának nem az 
a módja, hogy elvetvén a kerület által éveken át tett intézkedéseket, 
javításokat, térjünk vissza a régihez, — mellőzve minden fensőbbségi 
határozatot, hanem hogy részrehajlatlan bírálat, vagy az eddigieknél 
célszerűbb kézikönyvek készitése által munkáljuk, bizony sok panaszra 
okot nyújtó népiskolai vallásoktatási ügyünket. Miért is Vigil atyánkfia 
azon tanácsát, miszerint munkálódjunk azon, hogy gyermekeink meg-
tanuljanak imádkozni, megtanulják a vallásból azt, a mi az ő lelki fej-
lettségükhöz való, helyeseljük, de másrészt ajánljuk az óvakodást, hogy 
a célon túl ne lőjjünk, s a kerületi határozatokat egy tollvonással ne 
akarjuk megsemmisíteni. Szerk. 

szentegyházra vonatkozó tantételekre már fentebb meg-
tettük vázlatos észrevételeinket, melyekre ezúttal hivat-
kozunk. A bűnök bocsánatáról szóló tan egyike a legvi-
gasztalóbb és legtöbb erővel bíró tantételeknek, és ezt 
többé kevésbé minden keresztyén egyházi beszédben 
hirdetni, emlegetni kell; mert e hit rendkívüli hatással 
van a lélekre; hiszen a reformatio nagy férfiát Luthert 
is, a bűnök bocsánatában való hit vezette és képesítette 
arra, hogy a kegyelem evangéliomának hitét hirdesse 
egyedül üdvszerző hatályúnak, a külső cselekedetek hiába-
valóságával szemben. A mi végre az örök élet felől való 
hittételt illeti, annak bizonyossága iránt kezességet nyújt 
a Megváltó ígérete és Istennek amaz ereje, mely nem-
csak a kültermészetben, de a lelki világban is csodákat 
művel s a halálból uj életet hoz létre. 

Ezen rövid vázlatban kívántuk megtenni észrevé-
teleinket a symbolum apostolicum apostoli tantartalmára. 
Mivel pedig az imént a négy első zsinat határozmá-
nyaira főleg pedig vallástételeikre hivatkozás té te tet t : e 
II. szakasz záradéka gyanánt legyen szabad a nicáai 
symbolum teljes tartalmát a legrégibb szöveg szerint 
ide igtatnom : 

H EN TH KATA THN N1KAIAN ovnoőoi 
r/.xeSe~tGa nlűrig. Ihoitíoiiív eig eva Qeov, Haxéqa 7tav-
xoyqároQa, TToirjxrív ovgavov xai yíjg, OQUXIOV xe jictvniov 
Y.ai áoQÚriov & elg eva KVQIOV bfiovv XQIOXOV, xov vióv 
xov Qeov xov /toroyevrj, xov ív. xov ITaigog yovvt]$érxa TÍQO 

ítávx xov áuovcov' Qeov ex Qeov, y.ai cftőg ex (forog, 
Qeov aXrftivov ev. Qeov ált]fhvov' yevvrj&evxa, ov Tcovrftevxa 
buoovoiov xo) naxQlőí ov xci návxa eyévexo' xov ői vjgag 
dv&Qionovg y.ai öiá xt]v ijiextqav oioxrjQiav y.axeX&óvxa e7. 
xíőv ovgavíov, y.ai oagyiodévxa £x nvevyaxog ayio y.ai 
Maoíag xrg jtaoöévov, y.ai £vavdoiú7ii]oavxa' fíxavQOjOivra 
xe vjteo i)ueig Ini Hovxiov lhXáxov, y.ai nadóvxa, xaqévta y.ai 
ávaoxávxa x f j xoixfi r^iéga y.axá xag yoaqág, y.ai aveX-
Oóvxa eig xovg ővgavóvg y.ai Y.aSeCóuevov en őe^uov xov 
IlaxQÓg' y.ai naXiv egyógevov gexá őó^rjg v.QÜvai Cwvxag 
yai vey.QÓvg. ov xrtg ftaoiXeíag óvx eoxai xéXog. Kai eig 
xo üvevf-ia xo cíyiov, xó XaXrjOav őiá xiov jtgoiprjriov eig 
/.n'av ayiav y.adoXr/.rjv yai anoöxoXr/.^v e/.y.X^oiav' OficXoyío 
ev fiánxigf-ia elg cícfeoiv ÁI.iagxuov. TCQOOSOY.LO áváoxaoiv 
ve'/Qvv, y.ai -lorjv xov géXXovxog auovog. 

Ugyané szöveg latin fordításban következőleg szól: 
Fidei confessio edita in synodo Nicena. Credo in 

unum Deum Patrem omnipotentem, creatorem coeli et 
terrae, visibilium omnium et invisibilium: & in unum 
Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum, ex 
Patre natum ante omnia saecula: Deum ex Deo, et lu-
men de lumine, Deum verum de Deo vero: genitum, 
non factum, consubstantialem Patr i : per quem omnia 
facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram 
salutem descendit de coelis : et incarnatus est de Spiritu 
sancto et Maria virgine, et homo factus es t : crucifixus-
que pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. 
Ét resurrexit tertia die secundum Scripturas et ascendit 
in coelos, et sedet a dextris Patris. Et iterum venturus 
est cum glória judicare vivos et mortuos: cuius regni 
non erit finis. Ét in spiritum sanctum, qui loquutus est 
per Prophetas. In unam sanctam, catholicam et Apos-
tolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissio-
nem peccatorum. Expecto resurrectionem mortuorum, et 
vitám venturi seculi. 

A mint első tekintetre láthatjuk: a nicáai symbo-
lum az apostolicumhoz tartja magát szorosan, azon egy 
eltéréssel, hogy benne a descensusról szóló tétel mellőz-
tetik. Hasonlóképen hangzik a 381-ben tartott konstan-
tinápolyi egyetemes zsinat symboluma is, mely a nicáai-
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nak szövege azon toldalékkal, melyet Macedonius és a 
pneumatomachusok ellen szőttek a szövegbe, oly formán 
hogy ezen kifejezés után eig ro ttj>ev[.icc ró áyiov ezt tet-
ték : »To Y.vQiov, ró Lcoortoióv, ró ex rov üargóg y.ctí rov 
YIOV R/.7T0Q£vó/.iev0v, ró GVV üargi VMÍ YIW GV{ITCQOÖY.WOV-

uevov y.al ovvőo^aLÓuevnv.* Az efézusi és kálcedoni zsina-
tok, valamint Athanasius symboluma hasonlóképen a mi 
apostolicumunk ismeretéhez és tartalmához alkalmazkodik, 
mit a dolog iránt közelebbről érdeklődők összehasonlítás 
után azonnal constatálni fognak. Mellőzzük is ez úttal 
azok szószerinti idézését, a mennyiben más alkalommal 
mindezekre még visszatérhetni remélünk. Mert hogy 
más rendbeli teendőnk mellett ily dolgokkal is törőd-
nünk és foglalkoznunk kell s erre utalva és mintegy 
kötelezve is vagyunk: azt fogjuk röviden igazolni a III. 
szakaszban, mely figyelmünket még egy kis időre igénybe 
veendi. 

III. 
A symbolum apostolicum-ot történelmi, tartalmi és 

bírálati tekintetben ekként megismervén : záradékul egy 
két időszerű megjegyzést kívánunk még tenni. 

Igen sokan tájékozatlanok levén e tárgyról, ferde 
véleményeknek hódolnak. A valódi értelmezés és igazi 
jelentőség kutatását mellőzvén : egyes tételek felett meg-
botránko;nak és nem becsülik a keresztyén hit eme 
summáját, megérdemlett értéke szerint. Legtöbben az 
elnevezés helytelen voltából indulnak ki s azon átalánosan 
ismert okból, hogy ezen symbolumot nem az apostolok 
szerkesztették s igy hibásan neveztetik apostoli hitval-
lásnak : egyoldalú téves felfogásuk következtében nem 
képesek az egyetemes keresztyéni hitigazságok ezen 
összesített kifejezését teljesen, sőt részben sem felfogni. 
A dolog lényege azonban nem az elnevezésben, hanem 
egyedül a tartalomban van, mely tartalom az apostoli 
tudománynyal teljesen megegyez s az egyetemes keresz-
tyénség közhitének hű kifejezése. Innen ered ama nagy 
tekintély, melyben az apostolicum a keresztyénség első 
és későbbi századaiban részesült, midőn a keresztség 
szereztetési szavaival szoros összefüggésben, mint kereszt-
ségi hitvallás elmondatott s a gyermekek egyedül e hit-
vallásra kereszteltettek meg. Hasonlóképen az úrvacsora 
kiszolgáltatásakor csakis e hitvallás nyilvános letevése 
után részesültek a hívek a jegyekben. És a tiszta keresz-
tyénség ezen hitbeli tudata az evangéliom szerint refor-
mált egyházban, valamint az evangélikus testvéregyház 
liturgiájában, élő kifejezésre talált. 

Ámde a keresztyénség egyetemes hitvallásának 
kifejezését, hasztalan keressük a mi magyar református 
ágendáskönyveinkben ; sajnosan látjuk mellőzve az apos-
tolicumot kiváltképen azon ágendáinkban, melyek ragyogó 
és ékes irályuknál fogva a legelterjedettebbek. Helyze-
temnél fogva nem hasonlíthatom össze a magyarnyelvű 
ref. ágendák mindegyikét Heltaitól (1559) le egészen 
napjainkig. De a kezeim közt levők tartalma után ítélve, 
azt következtetem, hogy mint ujabb, ugy régibb ágenda-
szerkesztőink sem méltatták kellőleg, ugy szólván semmi 
figyelemre sem méltatták a ref. liturgia azon typicus 
tulajdonát, mely — egyebeket mellőzve — épen az apos-
tolicum tiszteletben s érvényben őrzése tekintetéből nagy 
jelentőségű. A ki a helvétiai, pfalci, Kálvin és Lasco-féle 
ágendákat csak hallomásból is ismeri, tudni fogja, hogy 
tulajdonképen azokban jut érvényre a valódi ref. typus 
az istenitisztelet keretén belül. Már pedig elméleti tudo-
mányos szempontból a cultus egyik főkövetelménye az 
is, hogy benne az egyházi élet teljességét fel lehessen 
ismerni. Ezt pedig csakis a liturgia utján érhetni el. 
Egyházjogilag tekintve ugyan, a hitvallás vétetik az 

egyházi közhit hiteles kifejezője gyanánt : úgyde a tény-
leges állapot szempontjából hasonló fontosságú a litur-
gia is. Sokkal fontosabbak azon dogmák, melyekről a 
gyülekezet a vasárnapi és ünnepi imádságokban és a 
sákramentumok kiszolgáltatásakor csendes szívbeli vallo-
mást tesz, mint azok, melyek csak a confessiók betűiben 
vannak kifejezve, de nem élnek a lelkek köztudatában. 
Az apostolicum pedig az egyetemes keresztyéni hit leg 
összevontabb bár, de legvonzóbb és világos summája, 
melyet az egyházi cselekvények két legfőbbikénél: a 
sakramentumok kiszolgáltatása alkalmával élő kifejezésre 
kell juttatni. 

A keresztelési ágendában, a szertartásos cselekmény 
végzése előtt vallást kell tenni a lelkipásztornak a ke-
resztyén anyaszentegyház egye'emes hitéről, a kereszt-
ségi symbolum azaz a hiszekegy elmondása által s a 
jelenlevő apához és tanukhoz, úgynevezett keresztszülék-
hez, többek közt azon kérdést is kell intéznie miszerint: 
fogadják-e, hogy a kisdedeket annak idejében a keresz-
tyén anyaszentegyház tanaiban neveltetik, mely tan rö-
viden egybe van foglalva az elmondott hitvallásban ? A 
kérdésre tett igenlő felelet után végzendő a keresztelés. 
Különösen nagy jelentőségű az apostolicum hangsúlyo-
zása az áttértek felvételekor és kiváltképen a zsidókból 
lett keresztyének megkeresztelése alkalmával. Mert azt 
senki sem fogja elvitatni, hogy a protestáns egyház, lé-
gyen az lutheri vagy a református hitvallású, ez előbb 
őt nem ismert, most kebelébe felvétetni kívánó tagoktól, 
öntudatos meggyőződést és szilárdságot követel és nem 
tekintheti közönyös dolognak, ha vájjon az illető uj tag 
hiszi-e az anyaszentegyháznak hitágazatait avagy nem s 
ha vájjon valósággal keresztyénné lett-e avagy pusztán 
külső érdekek indították a Krisztus keresztje alá? Az 
egyháznak, mint iidvintézményneh erre rendkívüli súlyt 
kell fektetnie, ha különben a keresztyéni jellemet és jel-
leget megérdemelni és tulajdonának tekintetni kívánja. 
Más kérdés az egyéni felfogás az egyház álláspontjával 
szemben. Az egyes ember vélekedhetik, a hogy neki 
tetszik; de az egyház köztudata, hite, jelleme, jellege, 
szóval egész mivolta, határozottságot kiván. Es ily cse-
lekmény végzésekor az egyház hite s a feltételezett cél, 
más módon nem érhető el, hanem ha egyedül az apos-
tolicum vallástétele utján. 

Mit szóljunk ezenkívül az úgynevezett konfirmáció 
hatályáról és jelentőségéről, melylyel az, a mi egyházunk 
tanai és sarkalatos elvei alapján ruházandó fel ? Maga ezen 
pápistás elnevezés : confirmatio — hagyományon alapul, 
bizonytalan értelmű s a ref. egyház tanfogalma szerint 
teljesen bevégzett cselekmény levén, kizár mindennemű 
kiegészitést pláne megerősítést; a pápistás confirmatio = 
abortiva sacramenti larva, mely az öntudatosság hiányá-
ban nálunk is sok helyütt tért hódított, amint azt a deb-
receni protestáns lap 1883. évfolyamában történelmileg 
igazoltam. Józan felfogás szerint a protestáns egyházban 
átalában véve, csakis admissioról lehet szó, tudnillik oly 
egyházi cselekményről, mely szerint az érettebb élet-
kort (12—15 évet) elért gyermekek, előzetes oktatás 
alapján az egyház tanai, főleg a sákramentomok lényege 
felől megkérdeztetvén, miután ismereteikről kielégítő bi-
zonyságot adtak : hitökről a gyülekezet színe előtt val-
lást tesznek — a mi az apostolicum öntudatos elmondása 
által eszközöltetik — és erre az Úr szolgája által admit-
táltatnak, ad coenam Domini; vagyis azon joggal ruház-
tatnak fel, mely szerint az úrvacsora kegyelmi jegyeiben 
részesülhetnek. De ezen cselekménynél nem történik fo-
gadalmi átruházás, quasi a keresztszülék és szülék által 
tett ígéretek alól való felmentés és a gyermekekre való 
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átvitel; sem a keresztségben nyert isteni üdvkegyelem 
megerősítéséről nem lehet szó, mivel a kegyelmet Isten 
adja s egyedül ő teheti azt bennünk hathatósabbá, nö-
vekedővé ; de nem halandó ember 1 szóval: ezen úgyne-
vezett confirmatio, helyesen szólva admissio cselekmé-
nyének végzésekor is, mulhatlanul hangsúlyozandó a hi-
szekegy az apostolicum. 

Van még egy kiváló egyházi ténykedés, melyből 
ref. tanelvek szerint nem hiányozhatik az apostolicum. 
Ez az úrvacsora. Kiszolgáltatási módját illetőleg, külön-
böző országok ref. gyülekezeteiben különböző szokások 
állanak érvényben, melyekről ez úttal időszerűtlen szó-
lanunk. De abban a legtöbb helyen megegyezést tapasz-
talok, hogy az apostolicumot — mielőtt a gyülekezet a 
lelkipásztor által az as/ta 'hoz járulásra felszóllíttatnék, 
tehát közvetlenül az urvaccoravétel előtti közös fohász 
után — a gyülekezet nyilvánosan megvallja, azaz: e-e-
dezik az irgalmas mennyei atyához, hogy a bűnbánó 
lélek hitét erősítse, a kétségbevonhatlan keresztyéni, 
egyetemes hitben, melyről szívvel s ajakkal vallást tesz-
nek. Es ennek valami rendkívül erősítő hatása van a 
lélekre 1 Épen midőn a bűnbánó lélek a szent asztalhoz 
készül járulni, hogy bűnei megbocsáttatásának remény-
sége felől bizonyos lehessen a szent jegyek vétele által : 
ime a megbánás, megalázkodás ez állapotában és hatása 
alatt hívja fel őt az Úrnak szolgája : Jer és tégy vallást 
Istened előtt a te hitedről 1 E mozzanat — hogy ugy 
mondjam — a legdrámaibb pillanat az úrvacsora kultu-
szában s hatását és eredményét tekintve — a legáldá-
sosabb. A keresztyénség közhite az én hitem is : Uram 
segéld gyenge hitemet 1 — Midőn ezelőtt három évvel 
a pancsovai ref. imaház ünnepélyes felavatásakor (mint 
ilyen alkalommal történni szokott) — a reform, egyház 
egyetemes tana úgyszólván kifejezést nyert a különféle 
liturgikus és homilétikai cselekvényekben : egy jelenvolt 
idegen laikus elbeszélte előttem, mily benyomást tett ő 
rá az ünnepély. Ugy az imádságok, mint a magyar 
ágendáskönyvek módjára tartott keresztelési ágenda hal-
latára arról győződött meg, hogy a ref. egyház tana 
átalában véve szabad, észszerű és bizonyos mérvben 
modern rationalisztikus színezetű ; és ez lelkét nem elé-
gíti ki. De midőn az urvcsora kiszolgáltatása előtt, az 
általam érintett módon, a különben is nagy hatású, fen-
költ urvacsorai ágenda folyamán hallá, az apostolicum 
elmondása által tett liitvallomdst: önkénytelenül megin-
dult lelkében s érezte, hogy a ref. egyház tana ortho-
dox keresztyéni alapon, az egyedüli kősziklán épült fel 
és teljesen képes kielégíteni bármely hinni vágyó lélek 
kívánságait 1 

Az apostolicum hallatára felmelegült, felbuzdult s 
egyházunk elveinek megnyeretett. És ez igen természe-
tes, egyúttal pedig tanulságos is. A rajtunk kívül állók 
— kivált ha szándékosság, félrevezettetés, vagy valósá-
gos tudatlanság is járul hozzá — azt tartják s vélik, 
hogy a ref. kultusz nem is keresztyéni. Egy kissé sza-
badabb ömlengésű imádság, egy többé kevésbé ékes 
szónoklat, öszhangzatos vagy egyszerű éneklés : — eb-
ből áll az istenimádás. Ez okból, de még főleg a lelkek 
épületére való tekintetből, okvetlenül hangsúlyoznunk 
kell — épen az úrvacsora kiszolgáltatásakor is — az 
egyetemes keresztyén közhitet, az apostolicum elmon-
dása által. 

Vázlatos tanulmányunk folyamán nem terjeszked-
hettünk ki az apostolicum nagy fontosságának tüzetes 
felmutatására; azonban a jelzett részletek is tájékozást 
nyújthatnak a felől, hogy nézeteink méltók a megfigye-
lésre. Természetesen nehézséget látszik okozni az eszme 
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keresztülvitelére nézve azon körülmény, hogy közhasz-
nálatban forgó ágendáinkban mind ennek nyoma sincs. 
Minélfogva valaki — a ki ezen dolog iránt idegenséggel, 
az apostolicum iránt pedig közönynyel viseltetik — újí-
tás behozásának vágyával gyanúsíthatná szerénységemet. 
Szerencsémre védelmül és fundamentom gyanánt szolgál 
a typikus ref. ágendák története, az egyházi gyakorlat, 
melyet hazai ref. gyülekezeteinkben is szórványosan ta-
lálunk, végül maga a dolog természete. Ezen számba 
vehető indokok alapján még remélhetném is, hogy az 
átalános jellegű magyar ref. ágenda célbavett szerkesz-
tésével tiszántúl megbízott férfiak, eme tárgyat figye-
lemre méltatandják s az apostolicum köztekintélyét an-
nak idejében megérdemlett módon egyetemlegesen ér-
vényre juttatni buzgólkodnak. Ezt az egyéni szabad fel-
fogás korlátozása nélkül kötelesség megtenni, a ref. egy-
ház érdeleiben, mely elvei, hittana, morálja, szóval : is-
teni iidvrendeltetése határozott jelleget követel, mely ösz-
hangban legyen jellemével. A dolog tehát még érdek-
lődést igényel és e fenntirt vázlatban az apostolicum 
közbecse távolról sincs még oly mérvben feltüntetve, 
hogy bárki is annak elévülhetlen hatású tartalmát bő-
vebben ne méltányolhatná. Ez kiválóan a symbolika és 
liturgika feladata. 

Midőn ezeket leirní s az ilyen komolyabb sarkala-
tos tételek iránt érdeklődők rokonszenves figyelmébe 
ajánlani szerencsés valék, folytonosan amaz ismeretes 
igék visszhangoztak lelkemben: Kagőla iriGTeverai €ig 
őr/.aiogvvrjp, GTOÍKXTI őé őfioloyeírai dg aiovrjgiav. Rom. 
X., io. 

Az ősrómai hitvallás rövidebb az általunk hasz-
nált apostolicumnál s annak legkorábbi tehát legrégibb 
alakja ez : 

Ihorevío 6ig Ssov navéga Ttavtoy.QCiTOQa. Kai elg 
XQ. Irjoovv (TOV) VIUV avxov TOV /.tovoyevrj, TOV '/.VQIOV fjf.uov, 
TOV yevvrjSévTa éx TivevnaTOg áyíov Kai 1\IaQiag Trjg itaq-
divov, TOV tni üoviíov üi^AROV OTCIVQÍÚ&EVTCC /.cd TACFÍVIA, 

TIJ TQITRJ fj/.léget avaorávva ev. (TÍOV) ve/.ocov, avaarávTa slg 
Tovg ovoavővg, y.aOmievov ?v öe^ia TOV Ttanodg, oSev lo-

T > V / Í
TR Y •> ~ « 

yeiai /.otvai LtovTag v.ai vevoovg. Kai eig nvevf-ia ayicov, 
áylctv e/.y.b^GÍav, cícfsoiv áuaoríiov, Gaq/.og (XVÚGTCIGIV. (Her-
zog Encycl. 2. kiad. I. p. 567). 

Ujsőve, 1885. dec. Erdős József. 

Luther W o r m s b a n . 
Egyháztörténelmi tanulmány. 

Önálló történelmi kutatás után. 
(Folytatás.) 

Az események Luther Wormsba érkeztéig. 
Miután Luthert senki sem szóval, a lipcsei vitában 

sem pedig írással, az ellene intézett számtalan vitairatok-
ban, megcáfolni nem tudta ; miután a vele tartott ki-
egyezési kísérletek sem vezettek célhoz, s ugy Cajetan 
tekintélyt-parancsoló mint Miltitz sima magaviselete vele 
szemben hatás nélkül maradtak, a római udvarra nézve 
nem maradt egyéb eszköz hátra, mint a melyet ő 
már előző időkben is mindig oly sikerrel használt, a 
kiátkozás. És csakugyan 1520 junius 15-ikén megjelent 
a kiátkozó bulla Luther ellen. Azonban csodalatos mó-
don nem lett meg a kívánt eredménye. A szász választó, 
Luther ura, követelte, hogy az ő féltett wittenbergi egyete-
mének hirneves professorát, előbb hallgassák ki s csak azu-
tán Ítéljék el ; addig tudni sem akart a bulláról. Hasonló-
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képen a többi hatóságok egész német birodalomban, még az 
egyházi fejedelmek is, vonakodtak a bul'a kihirdetésétől 
A pápai követ Girolamo Aleander, ki a német birodalom 
felé közeledő császár elébe német alföldre ment, a leg-
nagyobb erőfeszítéssel sem tudott attól egy, a bullát tá-
mogató császári rendeletet kieszközölni, mert a császár 
véleménye szerint egy ilyen rendelet a választó fejedel-
mek megegyezése nélkül érvénytelen lehetne, és mert 
más felől a császárnak tekintettel kellett lennie a szász 
választóra is, kinek ugyszólva koronáját köszönhette. 

A mi a császárt, 5-ik Károlyt, személyesen illeti, 
ő hű fia volt a katholikus egyháznak és igy kész szol-
gája a pápának, azonban őt első sorban mindig a poli-
tikai érdekek vezették. És ő nagyon ügyes politikusnak 
mutatta be most első ízben is magát, midőn egyrészről 
a pápa kívánságának engedett, megengedvén Luther ira-
tainak elégetését német alföldön s úgyszintén a mint 
német országba jött Kölnben és Mainzban; és másfelől a 
szász kurfürst azon kívánságának is eleget tett, hogy 
Luther ne Ítéltessék el kihallgatatlanul, midőn ahhoz 
1520 november 28-ikán Oppenheimból levelet intézett, 
hogy Luthert hozza magával a birodalmi gyűlésre.1) 

A szász választó, bölcs Friedrich, nem volt luthe-
ránus a későbbi értelemben, és nem is akart ilyennek 
feltűnni. O, egyes erkölcsi hibái dacára, mélyen érző val-
lásos kedély volt. Mint a kor jobbjai, ugy ő is látta a 
számtalan egyházi visszaéléseket és akart is reformot, de 
bizonyára a pápa tekintélyének, mint az egyház feje és 
egysége képviselőjének, csorbítása nélkül. Ebben egye-
zett ő a római udvar azon vak híveivel, kik miután Luther 
a pápaságot magát támadta meg, neki a legnagyobb el-
lenségei lettek, holott másképen reformot ők is akartak 
s eleinte Luther fellépését ők is méltányolták. A szász 
vá'asztónak azonban különös érdekei is hozták maguk-
kal, hogy Luthert pártolja. Először is Luther az ő 
féltett wittembergi egyetemének volt professora, kinek 
hírneve alatt az egyetem nagy virágzásnak indult és fél-
ni lehetett, hogyha ő eretnekittetik, az egyetem is eret-
nekség hírébe jut s lehanyatlik ; és aztán másodszor hí-
zelgett is neki, hogy ez az ember, kinek hírneve német-
ország minden zugát betöltötte, az ő tartományának 
szülötte. Ez okokból ő lehetőleg semlegesen tartva ma-
gát, hogy különösen a pápai pártnak semmi gyanúra ne 
adjon alkalmat, igyekezett, a hol lehetett, Luther ügyé-
nek használni. Most is, hogy még a szinét is elkerülje 
annak, mintha Luther az ő pártfogoltja volna, válaszolt 
a császárnak Alstet-ből 1520 dec. 20-ikán, alattvalói hó 
dolattal kérve azt, hogy őt ez alkalommal kegyelmesen 
kímélje meg azon megterheléstől, hogy ő Luthert ma-
gával Wormsba vigye, és ha ő azt elmulasztja ne vegye 
rosz néven.2) 

A szász kurfürst ezen levele azonban már felesle-
ges volt A császár épen ugyanazon nap, melyen a szász 
választó fejedelem neki mentegetődzőleg válaszolt, tehát 
1520 december 20 ikán egy második levelet irt a szász 
kurfürstnek, melyben kéri őt, hogy Luthert ne hozza 
magával. Az okadatolásmód, hogy miért ne ? nagyon 
figyelemre méltó, mert elárulja a habozó ide-oda kapko-
dást. Ugyanis először az van mondva, hogy ne hozza 
Luthert magával, mert ő a pápa által ki van átkozva s 
igy mindazon helyek, melyeken ő keresztül jön, inter-
dictum alá esnek; és azután a levél végén mégis az áll, 

1) A levél található Ernst Salamon Cyprián D. »Georgii Spala-
tini Annales Reformationis oder Jahrbücher von der Reformation Lu-
theri, aus dessen Autographo ans Licht gestellet.< 

2) A levél található Ernst Sal. Cyprián : »Georg ii Spalatini An-
nales stb.c 

hogyha a kurfürst magával is hozza Luthert, ne hozza 
be Wormsba, hanem hagyja Frankfurt am Mainban vagy 
valamelyik közeli mezővárosban.1) Luther meghívásának 
e visszavonása bizonyára teljesen a pápai követ, Girolamo 
Aleandernek a munkája, ki nem csak Chievres-vel, a 
a császár egykori nevelőjével és mostani tanácsosával, 
személyesen értekezett, Luther jövetele ellen, kivéve az 
esetet, ha előbb mindent visszavon, hanem a mellett a 
német államtanácsban is egy másfél óráig tartó beszédet 
tartott a Luther tévedéseiről,2) és több izben tiltakozott 
a világi hatóságnak e dologba elegyedése ellen, melyre 
nézve már az egyedül illetékes bíróság, a pápa kimondta 
ítéletét. Aleanderről különben megjegyezhetjük, hogy ő 
kiváló typusa volt egy jó pápai követnek ; világ- és ember-
ismerő, minden alkalmat felhasználni tudó, fáradhatlan, vi-
lágfi és egyszersmind a tudományokban otthon lévő tudós. 

Mellesleg megemlíthetjük itt, hogy Luther meghí-
vásának visszavonása általános elégedetlenséget szült a né-
met biodalomban, úgyhogy Aleander már 15 21 febr. 6-án 
irt levele mellett egy röpiratot és néhány rómaellenes 
cikket küldhetett Rómába. 

Luther Wormsba való meghívásának visszavonulá-
sával bevégződött a wormsi események előjátéka. A 
pápai követ, Aleander, véleménye szerint azonban ezzel 
az egész ügy be volt végezve. O már csak a Luther 
e leni császári rendelet kieszközlésén működött. A pápa, 
X. Leo, Rómából 1521 január 18-ikán levelet irt a csá-
szárhoz, melyben először is kijelentve, hogy neki, mint 
az Ur szőllője őrének, kötelessége azt a tövisektől tisz-
titni s ezért kárhoztatta a Luther eretnekségét is, meg-
dicséri a császár eddigi buzgalmát és kéri a további ha-
sonló irányú működést.3) Azonban a dolog nem ment 
olyan könnyen, mint a pápa és követe gondolták. A csá-
szár folytonosan ragaszkodott azon feltételéhez, hogy a 
császári rendeletnek az összes birodalmi rendek beleegye-
zésével kell kimennie, mert csak ugy lesz erdménye. 
A császár ezen hatarozott akarata idézte elő az esemé-
nyek további láncolatát. 

A wormsi birodalmi gyűlés ünnepélyes megnyitása 
1521 január 28-ikán történt. Hanem a megnyitás után a 
komoly tanácskozások helyett a különféle ünnepélyessé-
gek váltották fel szakadatlanul egymást. Január 28-tól 
február 13-ikáig nem volt egyetlen egy közgyűlés sem, 
mint a frankfurti követ, Philipp Fürstenberger, a frank-
furti tanácsnak írja. Azonban a római udvar és annak 
kötelességét érző követje, Aleander, nem aludt. Ezek 
teszik az első lépést az események tovább fejlesztésére. 
Február 10-ikén (1521) kapott Aleander Rómából egy-
néhány brevét, a császárhoz és egyes kitűnőbb szemé-
lyekhez, egy bullát Luther ellen (és 400 dukátot); és 
kinyerte az engedélyt egy beszéd tartására a rendek 
előtt,4) a mi meg is történt, minden akadály félrehári-
tásával. 1521 február 13-ikán. Mint Fürstenberger irja 
február 14-ikéről: »Tegnap, jóllehet lovagjátéknak kellett 
volna lenni, és a császár kendője már ki volt füg-

') A levél található Ersnt Salamon Cyprián D. : >Nützliche Ur-
kunden zur Erláuterung der ersten Reformationsgeschichte.« 489-dik ol-
dal s tov. 

2) Aleandernek e dec. közepéről (a napot biztosan nem lehet 
tudni) kelt levele található Dr. Pr. Theodor Br ieger : »Quellen und 
Forschungen zur Geschichte der Reformation. Aleander und Luther 
1521. Die vervolstándigten Aleander Depeschen nebst Unter?uchung iiber 
den Wormser Rtichstag.« Egyáltalában már most megjegyezhetjük, hogy 
Aleander leveleire nézve teljesen Briegernek e művét használtuk és az ő 
keltezéseit fogadtuk el. 

3) A levél található Kari Eduárd Förs temannn: »Neues Urkunden-
buch zur Geschichte der evangelischen Kirchenreformation.< 1. köt. 
27. oldal. 

4) Aleander levele febr. i2-ikéről ; T h . Br ieger : >Qaellen stb.« 
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gesztve, a kurfürstök és fürstök az udvarba a császári 
felség szállására hivattak. Ott a pápa követsége egy 
nagyon hosszú apostoli brevet és Luther ellen szigorú 
dorgálást szolgáltatott át és olvasott fel, a melyre a 
császári felségnek a kurfiirstök és fürstök a következő 
szombaton akarnak feleletet adni.« *) A tanácsteremben 
aztán heves jelenetek fejlődtek ki, ugy hogy még két 
hét múlva is folytonosan csak a Luther ügyével foglal-
koztak. Mint Fürstenberger február 20-ikáról irja : »Az 
elmúlt pénteken, ugy szintén hétfőn és kedden Martin 
Luther felett tanácskoztak. A szerzetes sok bajt csinál, 
egy rész szivesen a keresztre feszítenék őt ; félek alig 
fogja azt elkerülni, csak« —jegyzi meg a tudósító, célozva 
arra, hogy a mozgalom Luther halála által még nem 
lenne lecsillapítva, a mi a Luther ügyének ellenségeit is 
bizonyára leginkább gondolkozóba ejtette, »csak meg-
gondolandó, hol történjék az, ő fel fog harmad napra is 
mét támadni, Isten intéz minden dolgot legjobban.® Mint 
Aleander tudósít, a császár még február 13-ikán, midőn 
a pápai brevet felolvastatták, kinyilvánította annak értel-
mében a saját véleményét, és másnap tanácsosainak 
egyikét a gyülekezetbe küldötte, hogy az ott az ő aka-
ratát kifejezze, s még is oly hevesen tanácskoztak hét 
napon keresztül a fürstök a felett, hogy a szász és a 
brandenburgi kurfürst egymással szinte kéztusára kelt.") 

A heves vitát bizonyára a rendek elé tett császári 
rendelet okozta, mely (valószínűleg Aleander altal fogal-
mazva) a legerősebb kifejezésekben mondja ki Luther 
felett a birodalmi kiközösítést.3) A rendek többsége 
azonban e császári rendeletet elvetette (bizonyosan azon 
hét napi heves tanácskozás után, melyről Aleander em-
lékezik), valamint egy második császári rendeletet is, 
mely Luther összes könyveinek elégetését rendeli el,4) 
és határozottan követelte (a szász választó vezetése 
a'att), hogy Luthert először hallgassák ki.5) 

A szász választó azt akarta, hogy Luthert egy 
tudós emberekből álló bizottmány hallgassa ki, mert ez 
uton remélte a dolgot legkönnyebben kiegyenlíthetni, ugy 
hogy mindkét fél, mind a pápa, mind Luther, megkapja 
a maga elégtételét s ez által a béke helyre álljon. S 
egy ilyen gondolattól a pápa pártiak sem voltak idege-
nek. Látszik ez azon értekezésekből, melyeket a szász 
választó, kanzellárja Brück közvetítésével, a császári 
gyóntató atyával Glapioval tartatott. A császári gyón-
tató atya egyébként nagy elismeréssel nyilatkozott Lu-
therről s annak korább keletkezett iratait dicsérte, csak 
»az egyház babyloni fogságáról« irt munkában botrán-
kozott meg, melyben Luther a pápaságot nagyon heve-
sen támadta meg (bizonyosan dühében a kiátkozó bul-
láért, vélte Glapio jóakaratulag), s azon véleményt nyil-
vánította, hogyha Luther e munkát visszavonja, a dol-
got könnyen ki lehet egyenliteni.6) A luther párt azon-
ban a vita hevében tovább ment és határozottan kezdte 
követelni (hatalmasan segittetve az összes közép és fel-
sőbb nemesség által), hogy Luther Wormsba, a biro-
dalmi gyűlés színe elé idéztessék, jól lehet először csak 

') Az összes Lutherre vonatkozó Fürstenberger-féle tudósításokat 
kiadta Georg Eduárd Steitz: »Die Melanchtons und Luthersherbergen zu 
Frankfur t a. M.« Neujahrsblatt 1861. a. 47. oldaltól folytatólag. 

3) Aleander levele a pápai vicekancellárhoz 1521 febr. 27-ikén. 
T h . Brieger : »Quellen und Forschungen.< 

3) E császári rendelet található K. E. Förs temann »Neues Ur-
kundenbuch stb« 1, köt . 55-ik old. 

4) E második császári rendelet található ugyancsak Förs temann 
emiitett könyve X. köt. 58-ik oldal. 

5) A rendek válasza is ott I . köt. 58. oldal. 
6) A Brück és Glapio közötti értekezésekre szintén Förs temann 

»Neues Urk .c 1. köt . 

egyszerű kihallgatást kért és Frankfurtot jelölte ki arra. 
Általánosan márc. 2-kát tartják azon napnak, melyen a 
birodalmi gyűlés Luther Wormsba idézését határozattá 
emelte, és azt a császár elé terjesztette. És a császár, ki 
előbb oly nagy erőfeszítéssel törekedett a Luther elleni 
birodalmi kiközösítést keresztül vinni, már márc. 6-ikán 
aláirta a meghívót Luther számára. 

Sokan, még a legújabb történetírók közül is, a csá-
szár e tettéből az ő liberalismusára akarnak következ-
tetni, és arra hogy ő bizonyos nemű egyház reformra 
hajlandó lett volna. Azonban semmi nem állott távo-
labb 5-ik Károlytól, mint épen ez. O nem volt ugyan 
vallásos érzelem nélkül, de őt első sorban mindig a po-
litikai érdekek vezették. Pápa nélkül ő teljességgel nem 
tudta képzelni a dolgok rendjét. Különben is az állam-
hatalom mindig conservativ és gyanús szemmel néz min-
den újítást. A pápával szemben csak arra irányult a csá-
szár törekvése, hogy annak az ő pártjára való állását 
minden körülmények között biztosítsa. Ezért ő Luther-
nek a birodalmi gyűlésre való meghívásával csak nyo-
mást akart gyakorolni a pápára. Ot teljesen politikai in-
dító okok vezették Luther meghivására. Ugyanis Róbert 
von der Mark, Sedan ura és Bouillon hercege, 5-ik Ká-
rolynak egy fellázadt hűbérese, beütött Luxenburgba, és 
a császár és tanácsosai teljes joggal hitték, hogy e do-
logban hát megett tulajdonképen a francia király, i-ső 
Ferenc, (5-ik Károlynak vetélytársa a császári korona 
felett), lappang és féltek, hogy a pápa a franciákkal 
szövetkezik. A fennebbieket a szemfüles Aleander után 
állítjuk, ki ugyanis, mint kötelességét mindenek felett érző 
férfiú, minden alkalmat felhasznált a pápa ügyének elő-
mozdítására. Igy akkor is, midőn a császár márc. 7-kén 
a város előtt sétált, ő Chiévreshez, az első tanácsoshoz 
csatlakozott, hogy vele, mint irja, a Luther elleni csá-
szári rendeletről beszélhessen, s akkor ettől e nyilatko-
zatokat hallotta: »Tegyétek,« mondá neki Chiévres, 
»hogy a pápa teljesítse kötelességét és velünk tartson, 
akkor mi is megteszünk mindent, a mit ő szentsége 
akar* ; és azután: »Mondjátok, hogy a ti pápátok a mi 
dolgunkat ne zavarja, akkor ő is mindent megnyer, a 
mit csak tőlünk kívánhat, máskülönben akkora zavar lesz 
felidézve, hogy belefárad, a mig kibontakozik.* Talán 
okoskodik maga Aleander, >kérdezhetné valaki : mi köze 
van ennek a Luther ügyéhe/. ? Mert ezek bizonyos tu-
dósítások alapján meg vannak győződve, hogy a francia 
király ezen nyugtalanságokat éleszti ; mert ők előre lát-
nak egy nagyobb háborút, és aggódnak, hogy ő szent-
sége is azzal egyetért és részt vesz.í1) A császár tehát 
Luthernek a birodalmi gyűlésre való meghívásával csak 
sakkban akarta tartani a pápát. Különben is a császári 
udvarban keveset tartottak az egész Luther-féle ügyről. 
Chiévres biztosította Aleandert még a birodalmi gyűlés 
megkezdésekor, hogy az egész ügyet könnyen el lehet 
igazitni, s csak a tökéletesebb végrehajtás és engedel-
messég tekintetéből szükséges a fejedelmek beleegyezése 
a császári rendeletbe.2) 

(Folyt, köv.) Rákosi György. 

J) Aleander levele a pápai vicekancellárhoz 1521. már. 8-ikán 
Brieger, »Quellen und Forsch.« 

2) Aleander levele avicek, stb. 1521. márc. 4 . 
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B E L F Ö L D . 

Bod Péter „História Hungarorum Ecclesiastica" 
című mü kiadása tárgyában. 

Hirtelenében nem emlékszem, hogy mikor volt ugy 
engagirozva a magyar reform, egyház jó hirneve, mint 
most a fennt címzett mű sajtó alá bocsátási tervezetével. 
Ha csak hazánk határáig érő, igazán belügyünkről volna 
csak szó, hagyján ; de mintegy ujjal van ránk mutatva 
az egész világ előtt, hogy no lássuk! mit tud tenni sa-
ját történelme érdekében a magyar református egyház. 
És jaj nekünk, ha e mű most sajtó alá nem kerül! Is-
merem én jól szegénységünket, érzem terheinket s az eb-
ből eredő tehetetlenséget s ha csak magunk közt való 
ügy elintézéséről volna szó : azt mondanám — várjunk. 
De most már nem lehet várni. Elitéltetünk, életre nem 
érdemesnek tartatunk, ha elejtjük e mű kiadását. A vi-
lág szeme néz ránk, ezt pedig semmiben venni nem le-
het. . . Ily ügyben még a tehetetlenség mentsége sem 
találtatik felmentőnek. 

A kiadás költségeinek beszerzése, összegyűjtése al-
kalmával, azon kérdés tolul elénk, hogy nem jobban biz-
tosittatnék-e a kiadás költsége ha e mű magyarra for-
dítva adatnék ki ? mintha eredeti fogalmazványban lát 
napvilágot ? Én a^t hiszem nem, — mert a magyar pél-
dányok ára nem jött volna össze, mivel az drágább lett 
volna már csak ha egyébbel nem, fordítási dijjazással, 
igy azonban reménylhetőleg csak fele jut ránk, mert hi-
hető, hogy latin nyelvezete miatt a külföld is vevő lesz. 

Még igy is félek a magyarországi eredmény miatt. 
Ez vitt arra, hogy •— jobb hiányában — a kiadás lehe-
tősége céljából, az alábbi tervet ajánlás s megbirálás tár-
gyává közrebocsássam 

I. Legyenek vevők a tractusok vagy saját pénztá-
ruk erejével, vagy a kebelbeli lel-
készek segítségével 57 példány 

2. A superintendentiák könyvtárai . 5 
3- Tanintézeteink könyvtárai . 22 » 
4- A tanintézetekben levő ifjúsági ön-

képző körök könyvtárai . 15 
5- Conventi könyvtár 1 » 
6. Magánosok 200 » 
7- Tehetős egyházak 30 » 
8. Nem reformátusok és könyvtárak . 30 

Összesen: 360 példány 
E tervezet megbirálására s itt-ott talán elfogadasa 

tekintetéből az előfizetési idő rövid, ezt ki kellene terjesz-
teni junius i-ig, ameddig már a tractusok a tavaszi gyülés-
tartáson átestek. 

A tractualis gyűlések tárgysorozatába vagy az es-
peresek vegyék fel tárgyalandó ügydarabul, vagy önálló 
indítványként adja be egy lelkész s ha másként nem si-
kerülne : vesse szét a 18 forintot maga közt a lelkészi 
kar s fizesse be — vegye meg a tractus könyvtára szá-
mára. 

A könyvtárak számára való példányok megszerzése 
céljából — ha az intézet pénztára nem birná — rendez-
tessenek jótékony célú mulatságok. 

Az egyes egyházak, ha pénztáruk tehetsége korlá-
tolt, gyűjtés utján szerezzék meg. 

Nem tudom, hány példány nyomatása szükséges, 
hogy kiadható legyen : én 600-at gondolok s igy felé-
nél valamivel többet hiszek általunk megszerezhetőnek. 

S ha igy nem sikerülne ? egy-egy tetőcserepet von-
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junk el a segélyre szorult egyházaktól, egy-egy falat ke-
nyeret az éhezőktől — csak ebben az esztendőben — 
zálogba jutott becsületünket váltsa ki a domestika. 

Szabó Péter. 

Néhány szó tájékoztatás gyanánt Szabó Péter 
úrhoz intézve. 

Midőn a fentebb közlött, meleg hangú sorok Író-
jának a nagyfontosságú irodalmi vállalat felkarolása ér-
dekében közzétett cikkeért szives köszönetemmel adó-
zom, talán nem ve^zi rosz néven — mert hiszen önmaga 
hiv fel erre — ha az általa felhozott kérdésekre néhány 
szerény észrevételt tenni bátorkodom 

Hogy a szóban forgó vállalat erős próbára teszi 
sok tekintetben szükségben szenvedő hazai protestáns 
egyházunk tudományszeretetét s áldozatkészségét: ta-
gadhatatlan ; hogy ez alkalomból az egész protestáns vi-
lág szeme rajtunk csügg s várva-várják részünkről a 
szóban forgó mű kiadását célzó vezényszóra sokszorosan 
s örömmel adandó viszhangot: talán nagyon is termé-
szetes s méltán megkövetelhető; hogy pedig e tekintet-
ben bármily erőmegfeszitések árán is tennünk kell mi-
nél többet, mennél szivesebben: bizonyára legszentebb 
kötelességünk, már csak azért is, mivel nagyon ritkán 
nyujtatik honi protestáns egyházunknak oly kedvező al-
kalom, mint a jelenlegi, a mikor a tudomány e rég 
porladozó bajnokának hozandó megérdemlett elismerés 
mellett, egyszersmind a művelt külföld méltánylását ro-
konszenvét is az eddiginél talán nagyobb mértékben ki-
érdemelheti. Vajha mi lettünk volna ez ügyben a kez-
deményezők is! Igy az elismerés is osztatlanul lett volna 
a miénk, noha holland testvéreinkkel megosztani ez örö-
met talán az irántok érzett hála is méltán megkövetel-
heti ; annyival inkább, mert az ő kezdeményezésük nél-
kül aligha örökre el nem alszik ezen ügy megvalósítása is. 

Hanem mindamellett is bizony nagy okunk van félni 
a részünkről várható eredménytől. S igy a fenti sorok 
írójának a kiadás megvalósítását célzó tervezete nem 
mondható helyen kivül valónak, noha a kiadás előfölté-
teleinek közelebbi ismerete ezt némi részben feleslegessé 
teszi. Ugyanis mint korábbi valamelyik e tárgyban meg-
jelent cikkemben emiitettem, a kézirat kiadása bíztositva 
van ha 250 előfizetőt sikerül is szereznünk; magától ér-
tetődvén, hogy nagyobb számú előfizetők gyűjtése a 
munka árának némi leszállítását eredményezhetné. A 
Szabó Péter ur számítása azonban a kiadás előföltételé-
nek ezen ismerete mellett is mindenesetre méltán meg-
várható áldozatkészségre van alapítva, ámbár számításá-
ból evangelikus testvéreink, ha nem csalódom csaknem 
teljesen ki vannak hagyva, kikről p-dig erős meggyő-
ződésünk, hogy miként a múltban, egyházunk közös 
szabadságának megvédése érdekében mindenkor együtt 
küzdöttek velünk, s egyaránt hő lelkesedéssel hangozta-
tálc a protestantismus »excelsior« jelszavát, nem tö-
rődve a kisebb-nagyobb dogmaticai eltérésekkel, melyek 
legfellebb az elnevezést; illetőleg okoznak máig különb-
séget közöttünk : ugy e mindkettőnk történeti múltját, 
közös törekvéseinket, szenvedéseinket tárgyazó mű kiadá-
sát is hittestvéri szeretettel fogják felkarolni s segélyök-
kel lehetővé tenni, bizonyságául azon igaz tudomány s 
hittestvéri szeretetnek, melynek egymáshoz fűző lánc-
szemei századok szenvedéseinek tüzében forrasztattak össze. 

A másik, mire nézve tájékoztatnom kell igen tisz-
telt Szabó urat az előfizetési idő általa ajánlott meghosz-
szabbitását illeti. Hát biz az lehetetlen, mert e tekintet-
ben nem mi rendelkezünk, hanem a kiadó cég, mely az 

6* 
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egész művelt világnak szánt irodalmi vállalat ezen ügye 
felett egyedül határoz s nem lehet kívánnunk, hogy a mi 
kedvünkért 3—4 hónappal odább tolja azon határidőt, 
mely vállalata sikerülte vagy nem sikerülte felett hatá-
roz. De meg tekintetbe véve a mű kiadásának nagyfon-
tosságát, ugy hisszük, hogy a Szabó ur tervezetének 
azon része, mely a tractualis gyűlések netaláni határo-
zathozatalára van alapítva, ezek megtörténte előtt is 
elvégezhető az esperesek által, az egyházmegyei gyűlések 
utólagos helybenhagyásának biztos reményében. Ennyit 
a magasztos cél méltán megvárhat honi protest. egy-
házunktól, ha már a domesticához nem fordulhatunk. 

A Szabó ur többi, a kiadást elősegélő terveit ille-
tőleg csak hálás elismeréssel fogadhatjuk aprólékosságig 
menő tanácsait, mert ebből a legőszintébb ügybuzgalom, 
s a célért való legigazibb lelkesedés melege sugárzik felénk. 

Azért csak »fel a zászlóval magasra« ; a jó tanácsok 
mellett hadd beszéljen hát a tettekben nyilvánuló igazi 
ügybuzgalom is, mely ügybuzgalom, mint a hogy ezt 
örömtelt szívvel jelenthetjük már is oly fényes, jelenleg 
részletesen még el nem mondható s a morális támoga-
tás mellett különösen anyagi segélyezés tekintetében is 
annyira párját ritkító példákban jelentkezik, egyházunk-
nak nem csupán főpásztorai, hanem mindkét protestáns 
egyházunk világi fejeinek részéről is : hogy egyelőre is 
a legmegnyugtatóbb kilátásokkal, a legszebb reményünk-
kel nézünk a vállalat sikerülése elé s bátorítva kérdez-
hetjük Jézusunk szavaival ügyünket féltve őrző testvé-
reinktől : »Mit féltek ti kicsiny hitűek ?1« S mi remél-
jük, hogy ha a Szabó Péter ur őszinte tanácsainak csak 
egy néhányát fogadják is meg azok, kik e tekintetben 
tenni képesek, ugy nem kell féltenünk a világra szóló 
vállalatot, ugy megadjuk a múltnak is a megillető babért, 
s nem lesz szükség arra sem, hogy »zá'ogba jutott 
becsületünket kiváltsa a domestica!« 

Adja Isten, hogy ne csalódjunk 1 
Szalay Károly. 

Szász Károly püspök felhívása. 
Ugyancsak a Bod Péter féle történelem ügyében Szász 

Károly püspök ur közelebb az esperesekhez, s némi módo-
sítással a közép, és felsőbb iskolák igazgatóihoz a következő 
felhívást bocsátotta ki: 

Midőn nagy emlékű egyháztörténetirónk Bod Pé-
ter »História Hungarorum Ecclesiastica« című, mostaná-
ban felfedezett nagy munkája előfizetési felhívását . . . 
példányban megküldeni szerencsém van, tartózkodom 
attól, hogy Nagytiszteletű ur előtt akár ezen munka 
fontosságát, akár megjelenhetésének reánk magyar pro-
testánsokra nézve igazán becsület-kérdéssé váltát indo-
kolni vagy épen magyarázni akarjam. 

Megelégszem azzal, hogy elmondjam, mit várok e 
tekintetben egyházkerületünktől s mi az, a miért — egy-
házkerületünket ismerve, — a külföldi kiadók előtt — 
ugy szólván — szavatosságot vállalni mertem. 

Várom : 
1. azt, hogy mindenik egyházmegye saját levéltára 

számára ezen, csak nem minden egyes egyházra nézve 
történelmi, sőt levéltári okmányi fontossággal bíró mo-
numentális művet meg fogja szerezni; 

2. a hol egyházmegyei vagy lelkészi könyvtárral 
bíró körök vannak, ezek is, — továbbá 

3. egyházkerületi felső- és középiskoláink, 
4. népesebb és vagyonosabb egyházaink s végre 
5. becsesebb magán könyvtárral bíró világi fér-

fiaink, valamint lelkészeink és tanáraink is a páratlan 
becsű munkát könyvtáraik számára megrendelendik. 

Ez érdekben felkérem nagytiszteletű esperes urat, 
hogy az előfizetési telhivást egyházmegyéjében több 
irányban köröztetni, s egyes tekintélyesebb világi fér-
fiaiknak is megküldeni s az illetőknek a maga részéről is 
melegen ajánlani szíveskedjék. 

K Ü L F Ö L D . 

Prof. dr. J. H. Scholten theologiai fejlődése. 
Közl i : Nagy Zsig. k.-sz.-miklósi gymn. tanár. 1885. dec, 

(Folytatás.) 

Midőn én a keresztyénség igazságának szószólóját 
(ügyvédét) az ember vallási érzékében ta'áltam fel és 
mellőztem a történeti bizonyitásmódot, a mely az evan-
géliumok eredetisége és hitelreméltósága által igyekezett 
Jézusnak és az apostoloknak isteni tekintélyét támogatni: 
ebben a régibb theologusok a história ellen elkövetett 
jogtalanságot láttak. Mert hisz a keresztyénség históriai 
jelenség, és ha az, akkor azt nem lehet megismerni az 
ember belső érzéke által, hanem csak történeti uton, 
az Ujtestamentomból I A félreértés szembeszökő 1 Mert 
nem azt döntheti el az embernek belső érzéke, hogy 
mi a keresztyénség és hogy mit taní t : sem nem azt, 
hogy vájjon a Jézusról szóló tudósítások historiailag he-
lyesek-e ; hanem, hogy a historiailag constatált keresz-
tyénségnek, mint val lásnak, becse, nagy becse van: ezt, 
és csakis ezt biztam én az ember vallásos érzékének íté-
letére. Mi a keresztyénség, mint történeti jelenség, azt 
históriai kutatás- és vizsgálódásnak kell eldönteni. Ha e 
célból szükség volt a források kritikájára, ugy az én elő-
adásaim, melyeket Leidenben az Ujtestamentomi beve-
zetésből, itteni legelső tárgyamból — tartottam s később 
ihistor. kritikai bevezetésem az Újszövetség könyveibe«*), 
melyet azóta adtam ki, egyesülve Niermeyernek jeles 
cikkeivel s utóbb Kuenenünk »történeti itészeti vizsgáló-
dásai az ó-testamentomi könyvek keletkezése és összegyűj-
tése felöl**) bizonyságot tesznek arról, hogy Leidenben 
a bibliai könyvek keletkezése- és hitelreméltóságának tör-
téneti megvizsgálását nem' mellőzték, mint fölöslegest, 
habár abban a meggyőződésben éltünk is, hogy a ke-
resztyénségnek, mint vallásnak igazságát nem lehet tör-
téneti uton bebizonyítani. A históriai kritika gyakorlása, 
bármily hiányosak voltak légyen is vizsgálódásaim resul-
tatumai, még inkább meggyőzött arról, hogy az, a ki 
a keresztyénségnek igazságát történetileg bizonyított té-
nyekkelakarja megerősiteni, Lessinggel szólva : >az örökké-
valóságot egy pókháló szálra függeszti.« 

Ha már a keresztyénségnek, mint vallásnak meg 
ismerése csakis belső alapokon lehetséges, akkor az a 
kérdés merül föl, mi az emberben ezen megismerés or-
ganuma: az értelem, vagy az érzelem, vagy mind a 
kettő ? Ezzel a vallásért való küzdelem a bölcsészet me-
zejére csapott át. A harcz van Oosterzee és Opzoomer 
között kezdődött, előbbi Jacobi, Fries és De Wette nyo-
mán az érzelem, az utóbbi pedig az értelem jogai mel-
lett szállván sorompóba. Én is nemsokára az »Atya, Fiu, 
Szentlélek«-ről írott értekezésem után a vitába láttam 

*) »Kritische Inleiding tot de Schriften des Nieuwen Testaments.« 
**) »Historisch-Kritische onderzoek naar het ontstaan en ver-

zameling van de boeken des Ouda Testaments,* 
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magamat sodortatva, a mely vitát bármily fontos volt is 
• elvileg, a nyugodt és higgadt vi/sgálódás hátrányára 
nem egy félreértés jellemez. 

A helyett, hogy azt kérdezték volna : az érzelem, 
vagy az értelem-e biró a vallás terén, azt kérdezték, a 
mit senkinek sem jutott eszébe állítani, hogy dönthet-e 
az érzelem históriai tények fölött, például hogy »Han-
nibal átkelt az Alpokon.« Annak a kérdésnek eldön-
tése, hogy hát az érzelem, vagy az értelem-e, ez ál-
tal háttérbe szorult. Van Oosterzee néhány csatározás 
után lassanként visszavonult a supranaturalisticus biblia-
tekintély sáncai mögé és ettől kezdve megszűnt az én 
részemen állani. Minthogy ez a név előttem örökre be-
záródott, nem tudtam jobbat tenni, mint Jacobi tanácsa 
szerint, csak buzgón tovább bölcselkedni, philosophálni, 
a végből, hogy az értelem és érzelem, keresztyénség és 
bölcsészet kölcsönös viszonyára vonatkozó eszméimet mi-
nél világosabbakká tegyem. Erre alkalmam nyilt a theo-
logia naturalis és a vallás- és bölcsészet történetének 
tárgyalása által, melyek 1844 óta rám voltak bizva. A 
korábbi véleményt, hogy kétféle theologia van, u. m. 
természetes és kijelentett, elhagytam. Mert hiszen a mit 
természetes Istenismeretnek nevezének, azon alapult, a 
mit Isten a természetben és történetben kijelentett; és 
másfelől a keresztyénség nem a Jézusban nyilvánuló leg-
főbb emberi — s igy természetesnek kifejezése volt-e? 
Igy megszűnt minden harc a bölcsészet és keresztyénség 
között. Mert hiszen természet és történet keresztyénre 
és philosophusra nézve egyaránt az Istenismeret forrásai 
voltak; s megfordítva a Jézus megjelenésében a böl-
csész nem a legszebb lapot látta csatoltatni a kijelentés 
nagy könyvéhez, melyet Isten a természet- és történet-
ben felnyitott előttünk ? 1 Igy előkészülve nyilvánítottam 
a vallás és philosophia viszonyára vonatkozó akkori meg-
győződésemet 1847 február 7-én tartott rectori beszé-
demben, melyben a bölcsészet és theologia helyes ta-
nulmányozását mint olyan eszközt mutattam fel, mely-
lyel a kettő között levő ellentétet ki lehet egyen-
líteni. *) 

E közben azonban az orthodoxia »réveil« név alatt 
mindinkább-inkább kezdé fejét fölemelni. Mr. Groen van 
Pinsterer és társai, a grönningeni iskola heves ellenfelei 
mind hangosabban-hangosabban panaszkodtak a reformá-
tus érzületen ejtett sérelem miatt, s ügyük győzelmét 
az országos kormánytól és a legfőbb egyházi tekintély 
végzéséből várták. Csupán Da Costa nem tartá szüksé-
gesnek ezt a támaszt. Bármily fájdalmasok voltak légyen 
az ő szemében a theologiában felszinre bukkant tévelyek, 
hitte, hogy a jövő az övé, hogy a régi református egy-
házi hit biztosítva van, mert az az ő meggyőződése sze-
rint maga az igazság. 

De hát a »réveil« emberei csakugyan reformátusok 
voltak-e a szónak históriai jelentése szerint ? A régi 
praedestinatio-tan harcosai voltak-e ? azé a praedestina-
tióé, a melyet atyáink „cor ecclesiae"-nek neveztek, — 
és más hitcikkeké, melyeket régi confessiónk tanított? 
Nem ideje volt e már a vádlóknak bebizonyítani azt, 
hogy nem csupán mi, hanem ők magok is eltértek a 
régi egyházi tantól és igy nincs joguk, hogy keresztyén-
társaikat az egyházi tan álláspontjáról kárhoztassák! Ez 
a kérdés, kapcsolatban a tárgy nagy fontosságával indí-
tott engem arra, hogy »a református egyház elvei fe-
lett* már régebben megkezdett vizsgálódásaimat tanítvá-
nyaimmal tovább folytassam, és e vizsgálódások resulta-
tumát, első izben 1848-ban, a theologus világnak tudo-

*) »De rechte beoefening van wysbegeerte en godgeleerdheid 
het middel om den strijd van beiden te vereffenen.* 

mására hozzam. Minő elvekből indult ki a ref. egyház, 
és hű maradt-e dogmatikájában ezekhez az elvekhez ? Igy 
az egyházi tant saját elveinek zsinórmértéke szerint kritika 
alá vettem. Ez a mű egyenes hadüzenet nélkül tá-
madást intézett a hazai (t. i. hollandi) theologia minden 
irányzata ellen. A vKatholiek***) és Da Costa, van Oos-
terzee és Doedes, Remonstransok és Baptisták, Utreclit és 
Grönningen, sőt még de la Saussaye is, ez utóbbi azon-
ban a modern orthodoxia álláspontján, a modern világ-
nézlet iránt sok sympathiával, mindnyájan fegyvert fogtak, 
hogy y>pro aris et focis« harcoljanak. Nem is csoda! 
Mert a református elvek megismerésével egy oly theo-
logíát láttunk magunk előtt a mely, mert a XlX-ik szá-
zad szülöttje volt, éppen azért visszatetszett mindazok-
nak a kik akár Trident és Dordrecht elavult egyházi 
fogalmai akár még korábbi eltérő nézetek, mint az Aria-
nismus, az Arminiusféle szabadakarat vagy a felnőttek 
keresztsége mellett még mindig készek voltak fölvenni a 
kesztyűt. 

A vita lassanként nem annyira egyes tanok fe-
lett folyt, mint inkább az ó és uj világnézlet közötti 
küzdelemmé vált. A reformátió, a CartesiussdA fellépő uj 
philosophia és a Verulami Bacoval kezdődő természet-
tudomány megkezdték a középkorral való szakítást, azon-
ban ugylátszik miszerint a XIX. század feladatául van 
föntartva, hogy a középkor utolsó nyomait is, minden 
abstractiói és lidércalakjaival egyetemben örökre eltörülje. 

A református egyház elvei felett való vizsgálódás 
fontos discussiókra vezetett főleg az Istenfogalomnál. 

(Folyt, köv.) 

I R O D A L O M . 
Ráth Mór kiadásában e héten a következő becses 

és szépen kiállított művek jelentek meg : Páris Ameri-
kában, irta Laboulaye, franciából fordította Márkus Ist-
ván. Harmadik, olcsó kiadás. Ára 1 frt. — Arany Já-
nos összes munkái 34-ik és 35-ik füzete, melylyel Árany 
műveinek végleges teljes kiadása befejeztetett. E kettős 
füzet ára 80 kr. Arany összes munkáihoz 8 diszes be-
kötési tábla készült; minden tábla ára 80 kr. Miután 
mások által is készíttettek ily bekötési táblák, megren-
delések esetén kijelentendő, hogy »Ráth Mór-fé'e eredeti 
táblák* kívánlatnak. — Br. Eötvös József összes munkái-
nak végleges teljes kiadásából megjelent : Emlékbeszédek. 
2-ik bővített kiadás. Első füzet. Ára 50 kr. 

Ráth Mórnál legújabban a következő becses művek 
jelentek meg : Kazinczy Ferenc utazásai. Br. Eötvös Jó-
zsefnek Kazinczy fölött tartott emlékbeszédével bővitett 
kiadás. Ára 80 kr. — Huszonöt év Magyarország törté-
nelméből, 1823—1848. Irta Horváth Mihály. 3-ik javí-
tott kiadás. Első füzet. Ára 50 kr. Az egész mű husz 
füzetben fog megjelenni. — Római világ. Művelődéstör-
téneti rajzok a császárság fénykorából. Friedlaender, 
Jung, Bender és mások művei nyomán átdolgozta dr. Bo-
zóky Alajos. Nyolcadik kettős füzet, szebbnél-szebb 
metszvényekkel. Ára 1 frt 40 kr. 

Radácsi György s.-pataki theolog. tanár »Bibliai 
tanulmányok* című művére, melyre a mult év nyarán 
előfizetést hirdetett, de a jelentkező előfizetők csekély 
száma miatt a becses dolgozat nyomda alá adatása meg-
gátoltatott, újból előfizetést hirdet. Az előfizetési ár 1 frt, 
mely szerzőhöz küldendő. A hirdetett mű, melyben az 

**) Ily cimű folyóirat, A németalföldi róm. katholikusok legfőbb 
organuma, , J, N. Zs. 
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ó testamentom költői és prófétai irodalom e ^ e s vi-
tásabb termékeit igyekszik szerző megvilágosítani, na-
gyon is hézagot pótló műnek Ígérkezik hazai protest. 
egyházi irodalmunkban, melegen ajánljuk olvasóink 
figyelmébe. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Lapunk zártakor veszszük Szőlló'sy Antal makói 

ref. lelkész meleghangú sorait, melyben jelezi, hogy egy-
háza s önmaga részére a Bod Péter művének két pél-
dányára az előfizetési pénz első részletét útnak indította, 
egyszersmind felteszi a kérdést vájjon havi részletekben 
nem lehetne-e előfizetni? Midőn a vállalat iránti szives 
érdeklődéseért szives köszönetet mondunk s egyszers-
mind utaljuk t. Szalay ur lapunk jelen számában Szabó 
Péter úrhoz intézett tájékoztató soraira, melyben meg-
találja a feleletet saját szives kérdezősködésére is. — Az 
utolsó órában pedig Dömötör Bertalan tassi reform, lelkész 
sorai érkeztek hozzánk, melyekből örömmel olvastuk, 
hogy a tassi egyház is — melynek hívei között több 
tudományosan képzett egyén találtatik, egy példányra 
előfizet s igy püspökünk azon reménysége, hogy vagyo 
nosabb egyházaink közül is némelyek az előfizetők közé 
lépnek, már előlegesen teljesülést nyert. 

* Kérelem. Még az elmúlt év október és novem-
ber, hónapjaiban azon kérelemmel kerestem fel a nagyobb 
egyházak nagytiszteletű urait, hogy ha célszerűnek tar-
tanák fényes egyházaikban akár gyűjtő könyvvel, akár 
általam tartott istenitisztelettel egybekötött gyűjtés ren-
dezését a budai ref. templomra: határozatukról engem 
értesíteni szíveskedjenek. Kérésemre válasz még több 
helyről nem érkezett és mert utamat szeretném még a 
tavaszi munka beállta előtt elvégezni, másfelől pedig egy 
egységes uti tervet készíteni, melyről a nagy tisztele tű 
urakat előre értesíthetném, ismételve kérem a nagytisz-
teletű uraknak szives válaszát (segédlelkészi hivatal Buda, 
Tárnok utca 22). E kérelem átvételére a többi prot la-
pokat is kéri Simon Ferenc, budai ref. segédlelkész. 

* Házassági felmentvónyek. A protestánsok ré-
szére az 1885-ik évben kiadott házassági felmentvények-
ről egy kimutatás jelent meg. E szerint az ágostai hit-
vallásuaknak számarányukhoz képest — körülbelül három-
szor annyi házassági felmentvény adatott ki 1885-ben, 
mint a reform, vallásuaknak. Amazoknak 215, emezeknek 
171 adatott ki. Az ágostai evangélikusok részére kiadott 
házassági felmentvények kerületenkint igy oszlanak meg: 
Bányai kerület 92. Tiszai kerület 31. Dunáninneni kerü-
let 47. Dunántuli kerület 45. Az egyes kerületek népes-
ségi arányát tekintve nem mutatnak feltűnően eltérő 
eredményt a kiadott házassági felmentvények A refor-
mátusoknál 171 felmentvény közül 73 — tehát közel 
fele — a tiszántúli kerületben lakóknak adatott ki. A 
többi kerületekben igy oszoltak meg a kiadott felmentvé-
nyek : Tiszáninneni kerület 20. Dunántuli 28. Dunamel-
léki 43. Erdélyi 23. Az unitáriusok részére 4 felmentvény 
kéretett. Feltűnő még az adatokból, hogy különösen a 
folyamodó jegyesek közt leányok 14—15 esztendősök 
is voltak, meg egy pár 18 esztendős férfi is 

* Stalistikai adatok a b.-csabai ev. egyház köré-
ből: Az 1885. évben született finemű 659, nőnemű 705. 
Összesen : 1364. Meghalt finemű 448, nőnemű 390 .Ösz-
szesen : 838. Szaporodott az egyház 536 lélekkel. Esket-
tetett özvegy 56, nőtlen 185. Összesen: 241 pár. Con-
firmáltatott 384. Úrvacsoránál volt 13,559. Lélekszám az 

év végén: 26,363. Jegyzet az 188i-dik évben szaporodott 
az egyház 222, 1882-dik eszt. 315, 1883-dik eszt. 660. 
1884-dik eszt. 501, tehát az utolsó öt év alatt 2224 lé-
lekkel. — A kecskeméti reform, egyházban születtek : az 
1885-dik évben finemen levő 281, nőnemen levő 271. 
Az elébbi években más felekezetű lelkészek állal elkeresz-
teltekből visszairatott 32. Összesen 573. Meghaltak: fine-
men levő 215, nőnemen levő 202. Összesen 417. Házas-
ságra lépett s a ref. egyházban esküdött 122 pár, más 
egyházba esküdött vegyes házaspár 19. Összesen 141. 
Confirmáltak 171-en. Áttér t a ref. egyházból más egy-
házba 10, a ref. egyházba 11 személy. Az egyház nö-
vekedése e szerint 167. Lelkek száma az idei növekedés-
sel együtt 13,518. Az uri szent vacsorával éltek Kecs-
keméten s leány-egyházaiban 13,816 an. — A kolozsvári 
ref. egyházban 1885-ben született 520 gyermek: 265 fiu 
és 255'leány. Házasságra lépett 132 pár. Halott volt 
435: 223 a férfi nemen, és 212 a nőnemen. E szerint 
85-el több született, mint a mennyi meghalt-

* Adományok. Budán a »jótékony nőegylet« által 
a vasárnapi iskolába járó gyermekek részére állított ka-
rácsonyfára és a szegény gyermekek felruházására a kö-
vetkezők adakoztak: Tisza Kálmánné 5 frt, Tanárky 
Gedeonné 5 frt, Váry Szabó Antalné 5 frt, Borosnyay 
Os/kár 13 frt, Hamary Dániel 5 frt, dr. Kiss Áron 3 frt, 
Sorsich Ferenc 1 frt, Török Árpád 1 frt, Garzó Lajos 
1 frt, G. Gy. 1 frt, Szőts Albert 1 frt, Jüngling János 
1 frt, Losonczy György 1 frt, gr. Ráday 5 frt, Benkő tá-
bornok 3 frt, Nagy Gábor 2 frt. Egy pártolója a szegé-
nyeknek 1 frt. Tóth Lajos 1 frt, Fodor Dániel 1 forint, 
B. Máthé Domokos 5 frt, Nagy János 3 forint, Sándy 
Gyuláné 1 frt, Harmatzy Béláné 1 frt, Szentgyörgyi 
Imre 5 frt, Szász Róbert I frt, dr. Szénássy 2 frt, Tóth 
Sándorné 2 frt, Bartalos Etelka 1 frt, Csepely Sándor 
3 frt, dr. Göőz József 1 frt, dr. Balló József I frt. Egy 
katholikus 1 frt, Csathó Janka 1 frt, Gyomlay Gellértné 
2 frt, Szalay László I frt, dr. Gidofalvi István I forint, 
Vargha Gyuláné 2 frt, özv. Szalay Sándorné 2 frt, Jal-
soviczky Sándorné 1 frt, Hetessi Ilona 2 frt, Nagy Anna 
1 frt, Tóth Lajos 1 frt. Gyulay Kálmán 1 frt, Szabó 
Albert 4 frt, Váry Szabó Antal 2 frt, Szentgyörgyi La-
jos 1 frt, Losonczy György I frt, Ozmán és Gitta 1 frt, 
Katinszky Ernő 1 forint, Kasics Péter 3 forint, Szitányi 
Ödönné 5 frt, Laci 50 kr, Ulrich Ede I frt, Csajághy 
Béla 2 frt, Benárd Lajosné 1 frt, Szilassy Aladár 5 frt, 
dr. Kiss Károly 2 frt, özv. Fábiánné 1 frt, Barla József 
2 frt, Kacsó Edith és Fatim 2 frt, dr. Szuper Lajos 
1 frt, Szentgyörgyi 2 frt, Ujlaky Soma 2 frt, dr. Kocsis 
Alajos 2 írt, Soóthy János 1 frt, Török Ödön 40 kr, 
Kovács János 1 forint, S. F. 1 forint, Sörös Péter 1 frt, 
dr. Kovács 1 frt, N. N. 30 kr. Összesen: 135 frt 20 kr. 
Ezenkívül nagy mennyiségű gyümölcsöt, süteményt aján-
dékoztak : Tanárky Gedeonné elnök, Váry Szabó Ántalné 
alelnök, özv. Benárd Lajosné s Kasics Péterné úrnők. 
Koenig lelkész ur pedig 150 lapot és 150 olvasmányt 
volt szives ajándékozni A szives adakozóknak a nőegy-
let megbízásából és nevében legőszintébb köszönetét fe-
jezi ki Simon Ferenc, budai ref. segédlelkész. 

* Gyászünnepély Nagy-Enyeden. Nagy-Enyed vá-
ros közönsége, mint rendesen minden évben az idén is 
kegyeletes ünnepélylyel ülte meg a városnak 1849. Ja~ 
nuár 8-án s következő napjain történt földulatásának év-
fordulóját, mint a nagy-enyedi »Közérdek« irja : Reggel 
9 órakor a reformátusok templomában ünnepélyes isteni-
tisztelet volt, mely alkalommal dr. Bartók György mon-
dott alkalomszerű, szép imát. Estve a Bethlen-főiskola 
szárnyépületével átellenben levő sírkerttel, hol az akkor 
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szerencsétlenül járt polgárok összeszedett porai pihennek, 
kivilágították. Ki voltak világítva az emiitett főisko'a 
szárnyépületének ablakai is. Este hatodfél órakor a kö-
zönség nagy számmal lepte el a sirkert előtti tért, da-
cára a kedvzőtlen időnek. Az egyszerű, de lélekemelő 
ünnepély a főiskola és tűzoltó egyesület zenekara által 
Zaida János vezetése alatt szép gyászinduló eljátszásával 
vette kezdetét. Ezt követte Varga József zenetanár ve-
zetése alatt álló theol. dalkar által előadott alkalomszerű 
ének, melyet Varga József zenetanár az alkalomra maga 
készített. A szép és nagy precizóval előadott dal elhang-
zása után Kovács Gábor IV. éves theologus ifjú mon-
dott rövid, alkalomszerű beszédet. E beszéd nagy hatás-
sal volt a mintegy iooo főre menő közönségre. Ezután 
ismét az egyesült zenekar játszott és pedig az »Isten 
áld meg a magyart« kezdetű nemzeti hymnuszt adta elő. 
A gyászünnepélyt a Zaida János vezetése alatt álló 
nagy enyedi dalkar zárta be Mester Károlynak a »Ha-
zádnak rendületlenül« kezdetű nemzeti hymnusz szöve-
gére irt szép dalával. Ezzel az egyszerű, de megható 
gyászünnepély programmja véget érvén, a mélyen meg-
hatott közönség szétoszlott. 

* Fegyencek hálája . Várady Bálint jelenlegi má-
ria-nostrai fegyházi ref. lelkészt, illavai volt fegyenc hi-
vei volt lelki pásztoruk iránt való ragaszkodásuknak a 
kárácsonyi ünnepek alatt ritka jelét adták; ugyanis egy 
több fegyenc által aláirt meleghangú levél kíséretében 
megküldték az illavai ref. imaház diszes fakeretben vont 
fényképét e felirással: »Nagytiszteletű Várady Bálint ref. 
lelkész urnák, mint az illavai orsz. fegyintézeti imaház 
alapos berendezője, s a dalárda társulat létrehozójának, 
hiveiért buzgó s fáradhatatlan lelkipásztornak emlékül.« 

* Jelentés és kérelem. Csiky Lajos, debreceni 
hittanár jelenti, hogy »Imádságtan-euchetika« című műve 
f. hó 25-ig kikerül a sajtó alól, s kéri egyszersmind műve 
eddigi előfizetőit, hogy az előfizetési 85 krt a jelzett 
időig küldjék be hozzá. E hó végén küldvén szét mun-
káját, addig köszönettel elfogadja az ujabb előfizeté-
seket is 

* London jótékony intézetei. Londonból írják : Az 
évi kimutatásokból kitűnik, hogy Londonban 1014 jóté-
konysági intézet 4.466,556 font sterlinget vett be az 
1884—85-ik évben. E rendkiviil nagy összegből j u t : bib-
lia és könyvtársaságokra 288,782 font ; bel- és külföldi 
missziókra 1.580,360 font; templomépitésre 27,112 font; 
vakok- süketnémák, gyógyithatlanok és elmebetegek in-
tézetére 178,459 font; kórházakra 582,605 font ; oly in-
tézetekre, melyekben a gyógykezelés és orvosság díjta-
lanul szolgáltatik, valamint himlőoltási intézetekre 103,658 
font ; elaggott egyének nyugdíjintézetére 445,339 font ; 
általános segélyezési intézetre 312,291 font; kölcsönök 
és élelmi táplálékok engedélyezésére 10,255 font; men-
helyekre 135,170 font ; árvaházakra 145,198 font ; javitó 
intézetekre 80,932 font; nevelő-intézetekre 434,791 font; 
javitó-intézetekre 71,654 font ; és végűi védő intézetekre 
69,890 font. 

* Bismark a Krisztus-rend lovagjává neveztetett 
ki a mult év utolsó napján XlII-ik Leo pápa által. Eléggé 
érdekes uj évi ajándék »a fenséges Bismark Ottó her-
ceg* re nézve is — a mint őt a pápa nevezi — de 
egyszersmind ugy az egész katholikus mint protestáns 
világra nézve. A protestánsokra nézve azért, mert Bis-
mark az első protestáns, ki ezen rend lovagjául felvéte-
tett, a katholikusokra és kivált a jezsuiták pártjára nézve 
pedig azért, mert nem gondolák, hogy a német biro-
dalomban az utolsó évtized alatt folytatott cultur-harc ily 
kedélyesen végződjék. Ezen kitüntetés s a pápának ez al-

I kálómból Bismarkhoz intézett levele meggyőzte a világot 
a felől, hogy XIII Leo teljesen emancipálta magát a je-
zsuiták ultramontán befolyása alól és a helyett, hogy egy 
nagy vallás-háború tüzét akarná éleszteni, keresi a modus 
vivendít, igyekszik a kathol. egyházat s a pápaság in-
tézményét a modern műveltséggel s a modern államok-
kal kibékíteni. Ezen kitüntetésre a pápa azon körülményt 
használta fel, hogy a Carolina szigetek fe'ett Porosz-és Spa-
nyolország közt támadt versengés kiegyenlítésére Bismark 
javaslatára a pápa kéretett fel. 

* Gyászhirek. Ferencz József unitárius püspököt, a 
gyengéd nemes lelkű apát és családját a fájdalmaknak 
egyik legélesebbre ható nyila sebezte meg e hó 11-ikén, 
elhunyván két hétig tartott typhus után, életének leg-
szebb korában — 15-ik évében levő leánya Anna. A 
róla kiadott gyászjelentés oly igazán mondja : »A szép 
családi életnek zománca megtörött. Kihullott koronájá-
nak egyik drága gyöngye : a ritka kedves gyermek, gyön-
géd, jó testvér, tanintézetének dísze, tanárainak kedvence 
tanulótársainak és barátnőinek példányképe s minden jó 
léleknek gyönyörűsége, s nincs kéz, mely azt e földön 
helyre tudná tenni. Csak az örökkévalóság mezein talál-
juk meg ismét tisztán és fényesen, mint a hogy itt a 
porba lehullott. E hittel borulnak koporsójára szerettei, 
Istentől kérve és várva vigaszt szivök mély sebére.« Az 
erősen sújtott atya, anya, négy testvér és a hű rokonok 
fájdalmaban számosan osztoznak innen és túl a király-
hágón. Nyugodjék csendesen az elköltözött! — Bencze 
István ev. reform, lelkész január 9-én 63 éves korában 
Gyomán elhunyt. Béke poraira! — Rohosz Károly tót-
pelsőci (Zólyommegye) magyar érzelmű tanitó, ki Besz-
terczebányán és vidékén magyaros irányú népnevelői 
működése által magának kiváló érdemeket szerzett, ki 
25 éven át önfeláldozó buzgalommal teljesítette — 
évente 100—160 gyermek körül — tanítói intézetét, 
f. hó 7-ikén elhunyt, özvegyet s 3 kiskorú gyermeket 
hagyva hátra. Áldás poraira! 

A D A K O Z Á S O K . 
Az 1686-ban elpusztított, de 1885-ben feltámadt 

és újra megalakult budapest-budai ev. reform, egyház-
község temploma építésére következő adakozások történ-
t e k : Budapesten: A negyvenkettődik istenitiszt, persely -
pénz 3 frt 20 kr. Juxta könyvszerinti gyűjtés 64 forint 
20 kr. Tóth Lajos 3 forint. Otrokócsy Mária szül. Mo-
nori gyűjtése szegény asszonyok közt 25 frt 25 kr., mely-
hez Német Mari varrónő 5 frt, Endmann Júlia 2 frt ösz 
szeggel járult, a többi, több-kevesebb krral. Az 1885. év 
utolsó esti ist. tisz. a perselypénz 8 frt 46 kr. Kis Mar-
ján : Könyves János leik. s hivei 6 forint 45 kr. Szabad-
Szálláson : Tóth Gábor leik. hivei 30 frt. Asztélyen: Ba-
lajthy István leik. és Olasz András gondnok által 3 frt 
21 kr. Noszlopon : Perei Imre gondnok által a hivek ne-
hányja 2 frt 51 kr. Csepelen : Szűcs Endre által 2 forint 
5 kr. Öcsödön : Oláh Antal lelkész ur által az egyház 
20 frt. Nagy-Szalontáti: Szél Kálmán esp. ur által 60 frt 
30 kr. Tisza- Vallcon: Ágoston Sándor leik. 4 frt 55 kr. 
Örvend: Biró János 1. hivei 4 forint. Budapesten : Tóth 
Lajos m. e. k. vasúti fogaim, ivén gyűjtött Pohl Antal 
vasúti főmérnök: Hauszman Sándor 20 forint. Wieser Pál 
10 frt. Klopstok Lajos 3 frt. Weisenbacher 5 forint. Bau 
Uhlich 5 frt. M. Mandl 3 frt ty Berti 1 frt. Mich-
lovics Béla 1 frt. Légrády Laci 50 kr. Mandel 1 forint. 
N. N. 50 kr. Tisza-Földváron : Vári Szabó Sámuel leik. 
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ur s az egyház 13 frt 3 kr. Bó'nyön : Széki Aladár leik. 
5 frt. Homok-Szentgyörgyi ref. egyház 50 kr. Kózép-P.-
Bogdrd ref. egyház 3 frt. Déési takarékpénztár 2 frt. 
Nagy- Kcíllói reí. egyház 2 forint. Senyeháza, Dávidháza, 
Kotormány, Kerkás-Kápolna és Bajánháza 11 írt. Sajó-
Ivánkán : Sarady László s. 1. egyház I frt 70 kr. Bras-
sóból: az első erdélyi bank 10 forint. Tácz: Ifj. Kutassy 
Fer. leik. ur által 12 frt 25 kr. Mohácsról: Máté Józeef 
leik. és hivei 19 forint 70 kr. Budapesten : Lucenbacher 
Pál 5 frt. Ns.-Kisfalud: ev. ref. egyház 50 kr. Debrecen-
ből : Sápy és Komlóssy urak által a debreceni takarék 
pénztár 50 frt. Szathmár-Németiből: Fésűs András ur ál-
tal 5 frt. Nagy-Zerind: ref. egyház I frt Otvös-Kónyiból: 
Szilágyi Gábor 1. Lőczi István és Farkas György gond-
nokok által 7 frt 54 kr. Ba járól: Gál Péter egyházme-
gyei gondnok ur által 20 forint. Szegedről: Vályi Nagy 
Pál és még ketten 4 frt. Sár-Keresztesről: Demjén M. 
h. leik. által az egyház 11 frt. Tapolczafőről: Vikár Já-
nos 1. Major Péter g. á'tal a hivek 12 frt 30 kr. Pacsér-
ról: Éri Fer. r. 1. és Barsi Mihály h. 1. és a hivek 9 fo-
rint, Omoravicráról: Herceg Fer. ref. 1. és Tatay Lajos 
h. 1. és a hivek 68 frt 90 kr. Összesen : 562 frt 20 kr. 
A huszonharmadik közlésben kimutatott összeggel együtt 
3905 frt 43 kr. (Folytatjuk). Budapest 1886 január 4-én. 
— Dr. Hamary Dániel, pénztáros. 

HIRDETESEK. 

Az országos prot. árvaházra: Csepregi György 
uj f.-varsándi ev. leik. 1 frt 75 kr. (Ehhez járultak: az 
egyház 85 krral, a beküldő leik. ur 90 krral.) — Pap 
Imre h.-m.-vásárhelyi ref leik. az egyház részéről 13 frt 
73 kr. — Kármán József ujverbászi ref. leik. évi járuléka 
3 frt, mult évről is 3 frt. — Nagy Sándor ágyai ref. 
lelkész 4 frt. Szabó Gyula szalóczi ref. leik. az egyház-
hivek részéről I frt 50. Pap Gusztáv fülöpszállási reform, 
tanitó, növendékei részéről 2 frt. Feischnerné asszony árva-
anya az árvaházban elárusított árvaházi naptárak iO°/0-a 
fejében 2 forint 80 kr. Kardos J. szig.-szent-miklósi ref. 
tanitó, növendékei részéről I frt 1 kr ; Szalay Ferenc n.-szol-
noki ref. lelkész s esperes 2 frt. Vaday Éerenc török sz.-
miklósi ref. leik. a corifirmándusok részéről 2 frt. Gáncs 
Jenő sz.-fehérvári ev. leik. az ottani ev. nőegylet aján-
déka fejében 3 forint 78 kr. Vass Kálmán laczházai ref. 
leik. uj évi persely pénz 5 frt Vargha Gyula vönöczki 
ev. leik. 1 frt 30 kr. H tvani Pál kónyi ref. leik. 40 kr. 

Szerk. 

A besztercebányai ág. h. evang. algymnasiumhoz 
a latin és magyar nyelv tanítására helyettes tanár ke-
restetik. 

Javadalmazása: évi 750 forint fizetés és 100 forint 
lakáspénz. 

Kellőleg felszerelt és a besztercebányai ágost. h 
evang. egyházhoz intézett folyamodványok jolyó 1886 évi 
január hó 27-éig az alólirotthoz küldendők. 

Az állomás folyó évi február hó elején foglalandó el. 
Besztercebányán, 1886. évi január hó 8-án. 

Mockovcsák János T., 
2—2 főesperes-lelkész. 

A tiszántúli ev. ref. egyházkerület debreceni főis-
k o l á b a n a háznagyi hivatalra pályázat nyittatik. 

A megválasztandó háznagy teendői részletesen meg 
vannak szabva az egyházkerület által kiadott » Utasítás«-
ban, mely az akadémia igazgatóságánál megtekinthető. 
Általában kötelessége a háznagynak: a főiskola körében 
felmerülő irodai ügyek vitele; a hozzá utalt főiskolai 
jövedelmek kezelése; a főiskolai épületben a tisztaságra, 
csendre, rendre, a bentlakó ifjakra s a tápintézetre való 
felügyelet; a főiskola épületeinek s Debrecenben fekvő 
házainak gondozása és a teendő épitkezésekre való köz-
vetlen felügyelet. 

A megválasztandónál megkívántatik, hogy a) felső 
iskolai tanfolyamokat végzett és b) a főiskola viszonyai-
val ismeretes legyen. A sajátkezüleg irott kérvények csak 
ev. ref. vallású pályázóktól fogadtatnak el. 

Az évi rendes fizetés 1000 frt. Ha a választás csa-
l ád t ag i férfiura esik, ugy a főiskola épületében bentla-
kásra köteleztetik, e célból a háznagyi hivatali helyiség 
mellett levő szoba rendelkezésére bocsáttatik. A megvá-
lasztandó háznagynak IOOO forint cautiót kell letennie. 

A megválasztott, ki hivatalát f. évi február 15-ig 
köteles elfoglalni, egy próbaév eltelése után fog állán-

dósittatni. 
A pályázók felhivatnak, hogy életkorukat, c«aládi 

viszonyaikat, végzett tanulmányaikat igazoló okmányok-
kal s eddigi alkalmazásaikról szóló bizonyítványaikkal 
kellően felszerelt kérvényeiket f. évi január 25-ig a ti-
szántúli ev. ref. egyházkerület püspöki hivatalához adják, 
vagy küldjék be. 

Debrecen, 1886. január 8. 
Z E B é ^ r é s z B á l i n t , 

püspök. 

A bihari ev. ref. egyházmegyébe kebelezett nagy-
váradi ^másodosztályú egyik lelkészi állomásra. 

Évi fizetés: 
1-ször. Készpénzben 700 azaz hétszáz forint. 
2-szor. 8 azaz nyolc öl tűzi cserfa. 
3-szór. 2 azaz két hold szántóföld. 
4-szer. Palástdij fele részben. 
5-ször. Anyakönyvi kivonatok jövedelme minden 

második évben. 
6-szor. Tisztességes lakás, kerttel. 
Az évi jövedelem Összege 1144 frtra tehető. Pályá-

zati kérvények 1886. évi február 14-ig Szabó Károly es-
pereshez, Csökmőre (Biharmegye) küldendők. 

A megválasztandó lelkész állását 1886. ápril 24-én 
foglalja el. 

Debrecen, 1886. január 13. 
R é v é s z S á l i é r t , 

püspök. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Farkas József. 

Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos: D r , S a , l l a , = r i DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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PROTESTÁNS 

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. Kiniisy-ufca 29. sz. I. 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. postahivata 'nál ; helyben a kiadóhivatalban. 

H i r d e t é s e k dija : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

ktilön 30 kr. 

§jágF Teljes számii péld.át:nL37-o:k::k:a,lim-inn-dig' szolg'áll̂ .a t̂'u.n.ls:.-^® 

Építsünk három kunyhót. 
Hideg télben, hózivataros napokban, mikor 

az utas nem tudja elérheti-e célját, vagy fennakad, 
útját állja valamely torkolatot megtöltött hófuva-
tag, ha rá esteledik, s félelemtől izgatott szivvel, 
útat vesztve tévelyeg s keresgél valami szárnyé-
kot, valami menedékhelyet : mily nagy isten ál-
dása, ha a téli fagyos éjszaka gondolat-rémei kö-
zött, véletlenül egy kis nádkunyhóra akad, mely 
nem ád ugyan kényelmet, de megmenti életét. 

Ilyen kis kunyhókat, kezdettünk mi is épít-
getni elszórtan a különböző vidékeken, hogy a 
mi szegény útvesztett vándorainknak, özvegyeink-
nek és árváinknak, midőn majd kizáratva régi ott-
honukból, elhagyatva tévelyegnek a barátságtalan, 
a kietlen pusztaságokon, legyen hová menekül-
niük, a hol legalább életöket megmenthetik. 

Mi sorsuk volt addig, a míg ennyi menedék sem 
volt számukra? Szinte borzadok fölemelni a mult 
idők fátyolát. Hány élet elzüllött! hány lehetett a 
ki a koldus szegénység rongyaival fedve nem merte 
bevallani, hogy egykor oly tisztelet környezte őt is, 
mint most azt a tiszteletes asszonyt, a ki pirulna 
őt magával egyenrangúnak ismerni el! Mily sok 
szellemi erő csenevészhetett el a támasz nélkül 
maradt árvákban, kik nem léphetvén a pályára, 
melyre hivatásuk utalta, eltörpültek a kényszer-
munka rabigája alatt, melyet a mindennapi ke-
nyérért elégületlen lélekkel, keserűséggel telt sziv-
vel hordozniok kellett, — vagy nem birván meg-
barátkozni a hivatás ellenes életpályával, türel-
metlenül lerázták magukról a terhet, cél nélkül 
tévelyegtek alább-alább szállva, mígnem a tár-
sadalom söpredékéhez sülyedve, a szeméttel együtt 
takaríttattak el! Hány nemes szívű anya, sok ár-
váit takargatva a mérhetlen mélységű anyai sze-
retetnek paizsával, harcolt nagy csatákban az élet 
nyomorainak egész hadserege ellen, semmi egyéb 
fegyvere nem levén egy varrótűnél, melyet az anyai 

szeretet tartott fáradhatatlan mozgásban, nappal 
éhezve, éjjel virasztva dolgozott, s ha olykor vi-
rasztó munkái közben keze kimerülten ölébe ha-
nyatlott, s megjelentek lelkében az éjszaka rémei: 
a sötét gondolatok, helyzete, jövője, szükségei, 
insége felől, mindenekfelett pedig az ijesztő kér-
dés : elbirom-e ezt a munkát a mig gyermekeim 
felnőnek? Aggódó szive oda vonzotta azokhoz, 
fölkelt, egyenként megnézegette ágyaikban, a 
kikért emberfeletti erővel dolgozik. Alusznak 
mindnyájan csendesen, mind épek, egészségesek 
mind szeretnek Engem. E gondolattal az anyai 
boldogság mosolya elűzte homlokáról a csüggeteg-
ség sötét felhőit. Dolgozom érettetek kedves gyer-
mekeim, a mig Isten erőt ád és életemnek ked-
vez. — Ezt pedig mind látta és hallotta oda fenn 
az, a ki az özvegyek és árvák felett őrködik. 
Es az anya felvillanyozva, uj erővel fogott a mun-
kához. Gyenge fegyverével nagyobb diadalokat 
aratott, mint a legnagyobb hősök, világhírű fegy-
vereikkel. — De nem mindenkinek van ilyen 
ereje! Hány megrenditő élettörténetet tudnának 
elbeszélni a kórházak szegény osztályának falai, 
melyek az egykor elégedett, és boldog, de a kora 
elhagyatottság nyomora által hamar megtört szí-
vek sóhajait panaszszavait hallották, azon keblek 
panaszát, melyek egykor puha párnákon nyugod-
tak, s utolsó leheletöket a kórház szalmaágyán 
adták ki. 

Nem költött dolgok, hanem tények ezek 
lényegökben. De ne bántsuk tovább, takarjuk le 
a szemfedőt, hadd boritsa ezt a multat sötét 
éjszaka. Hasadni kezd már a hajnal, mely az 
özvegyeknek és árváknak hirdeti az örömhírt, 
hogy az istennek jóltevő, áldott napja az ő fejők 
felett is fölkél. 

Építsünk számunkra három gunyhót. En nem 
akarok belőle elengedni egyet sem. 

Imitt-amott találunk mi még apáinkról ránk 
maradt kunyhókat. Igaz, hogy szegényes rozzant 

7 



99 PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 90 

épitmények, melyeknek sövényfonadékai között 
be-besüvöltött a szél, bevert a hó, de mégis volt 
valami, a hová bevezethettük özvegyeinket és ár-
váinkat. Áztak, fáztak, dideregtek és éheztek ugyan, 
de jobb hiányában ez is jó volt. Ezeket tataroz-
gattuk, fonadékainak nyílásait becsapkodtuk, be-
vakoltuk, tetejöket kijavitgattuk, hogy a kiket be-
vezetünk kevesebbet szenvedjenek. 

Egyes helyeken igaz, alig állott már egy-két 
karó a régi elpusztult kunyhóból, mely karók csak 
a helyet mutatták, a hol egykor a kunyhó állott, 
vagy a hol építeni akarták, de csak egy-kettő verte 
le karóját. Abba maradt, nem kerekedett ki az egész 
kunyhó. De ez az egy-két karó is elég volt intő 
felkiáltó jelül az utókornak, hogy folytassa s 
kerekítse ki az egész kunyhót Nagy fáradsággal 
nagy küzdelemmel sikerült olyakat épitenünk, me-
lyek több oltalmat adnak az elhagyottaknak, jobb 
kenyeret a szűkölködőknek. 

Hagyjátok meg ezeket! Ne bontsátok meg a 
régi határt! Ne bántsátok az ősi kúrián emelt 
kunyhókat! Nemesi fundusok ezek, a melyekből 
apáinknak kegyelete szól hozzánk, buzdítva a to-
vább építésre. 

Valóban, nem látom azt a fontos okot, mely 
a meglevő gyámintézeteknek a tervbe vett orszá-
gos gyámintézetbe olvasztásit szükségessé tenné. 
Miért kellene eltörölni a földszínéről azon intéz-
ményeket, a melyeket az egyes családok : az egy-
házmegyék, nagy küzdelemmel, nagy áldozatokkal 
megalkottak, hogy menedéket tudjanak adni gyá-
mol nélkül maradt tagjaiknak ? ha csak a jus for-
tioris, vagy azon elvnél fogva nem, hogy a spe-
ciális érdek tartozik magát feláldozni az átaláno-
sabb érdeknek, hogy a nagyobb halnak joga van 
benyelni a kisebbet, ha megfoghatja. 

Ez a tervezet eszembe juttatja a prot. egy-
ház egyik jóakarójának azon, — jóindulatu bár, 
—- de bizarr eszméjét, hogy saját fundusán emeltet 
egy nagy épületet, a melybe a lelkészek özve-
gyeit és árváit elhelyezi, s ellátásukról gondosko-
dik. A tervezet is akar emelni egy nagy kaszárnyát, 
hogy bele telepítse az egyes családok kunyhói-
nak lakóit, kivegye kezeikből a fehérkenyeret, 
hogy uj lakóhelyükön adhassunk nekik profontot. 

Nem akarom én ignorálni a nemes célt, mely 
a szabályok tervezőjét vezérelte, amely abban áll: 
hogy az országos reformált egyház lelkészeinek és 
tanárainak özvegyei közül egy se maradjon segély 
és kenyér nélkül, de vallja be maga a tervező 
is, hogy a segélyezésnek a legkönnyebb módját 
választotta, amidőn elakarja venni azokét, akik-
nek van, hogy adhasson azoknak akiknek nincs. 

Ugy tekintem a közlött szabályokat, mint 
pusztán tervezetet, a melyet elfogadni, vagy el-
vetni szabadságunkban áll. Mert ama testületet,. 

melynek neve alatt e szabály-tervezet közrebo-
csáttatott, megsérteném azon föltevéssel, hogy 
szabályrendeleteket akarna octroyolni egy olyan 
testületre, a melyről tudja, hogy egyházi auto-
nomikus jogaira is felettébb érzékeny levén, még 
kevésbbé fogja eltűrni, hogy magánjogi termé-
szetű ügyei fölött kormányszéki rendeletekkel in-
tézkedjenek. 

El kell azonban ismernünk, hogy a tervező 
mégis annyi kíméletet tanúsít, amennyit az orvosok 
szoktak, midőn a keserű lapdacsot édes porral hintik 
be. Hangsúlyozza, hogy a most élőket nem fosztja 
meg gyámintézeteik jótéteményétől, csak utódaikat, 
gyermekeiket. Vájjon méltányos-e ez még, ak-
kor is, ha a most élők meghagyatnak jogaik-
ban ? Némely egyházmegyében nemcsak a lelké-
szek, de maguk a gyülekezetek is nagy áldoza-
tokkal járultak egyházmegyéjük gyámintézeti tőké-
jéhez, hogy kebelbeli lelkészeiknek özvegyeit és 
árváit a gyámintézet mindinkább emelkedő ösz-
szeggel segélyezhesse. Ezeknek hire, tudta, bele-
egyezése nélkül alapitványaikat sem most, sem a 
jövendőben tőlük elvenni nem lehet, nem szabad. 

Ennélfogva mindenekelőtt megkérdezendő az 
egyes egyházmegyék lelkészi kara, s a mely egy-
házmegyében a gyülekezetek is hozzájárultak 
bárminemű cím alatt, az alaptőke gyarapításához, 
— megkérdezendők az egyes gyülekezetek is, 
hajlandók-e a traktus gyámintézeti alapítványát 
a tervezett országos gyámintézetnek kiszolgáltatni. 

Addig hagyjuk békében, hadd álljanak fenn 
ezen első kunyhók. 

A másik kunyhó, melynek épitése tervben 
van : az ^Országos ref. lelkészi és tanári nyug-

. dijintézet.* 
Erről kevés mondani valóm van, mivel eb-

ben nem annyira mi lelkészek, mint inkább a ta-
nárok vannak érdekelve, s amennyiben lehet 
benne valami sértő, látszólag nem a lelkészeknek, 
hanem a tanároknak érdekeit sérti. 

Mindenekelőtt be kell vallanom hogy gyenge 
tehetségem, sehogy sem tudja megtalálni azt az 
érdekkapcsot, mely a két testületet tudniillik a 
tanári és lelkészi testületet, ez intézet megalapí-
tásánál szükségkép összeköti. S ha csakugyan 
van a kettő között érdekközösség, hajlandó lenne-e 
vájjon a tanártestület a maga tekintélyes vagyo-
nát beledobni egy Nirvanába, a semmibe, azon 
reményben, hogy egykor még lehet ott is valami. 
Ki biztositja arról, hogy onnan többet fog nyerni, 
mint saját nyugdijintézetétől, még akkor is, a mi-
kor majd a tenger sok lelkész mind igényt fog 
tartani az osztalékra. 

Tudjuk, hogy az államnál, s talán a reformá-
tus tanári nyugdíjintézeteknél is, a nyugdíj meny-

*isége a szolgálati évekhez van kötve. Ha meg-
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gondoljuk, hogy a tanárok 20—25 — 30 stb. évi 
működés után nyugdijképesek, — s ha jól tudom, 
van egy határidő, a melyet elérve okvetlenül nyu-
galomba kell lépniök,— feltehető: hogy 2 0 — 2 5 
év múlva a tanároknak egy nagy tömege fogja 
igénybe venni az intézet nyugdíj alapját. S mint-
hogy azokat, nem lehet mint az özvegyeket 100, 
és az árvákat 25 frttal kielégíteni, Önkényt kö-
vetkezik: hogy a nyugdíjintézetnek óriási alaptő-
kéjének kell lenni. Ezt jól tudta s érezte maga 
a tervező is. Mi módon akarja hát e tőkét előte-
remteni? Először is bevonja a lelkészeket s fizet-
tet velők jövedelmeikhez mérten 10, 8, 6, 4 irtot. 
Kérdem: mi köze van ehez a nyugdíjintézethez a 
lelkészeknek ? Hiszen a lelkészek nem lépnek 
nyugdijba. Állomásaikon, fizetéseikben maradnak 
halálukig. S ha tényleg nem szolgálhatnak is a 
szószékben, az administracio akkor is a kezökben 
marad, és szolgálják egyházukat a mig tehetik, 
vagy ha erre is képtelenekké lettek, administrá-
tor rendeltetik melléjök s fél fizetésöket azután is 
megtartják. Ha pedig önhibájukon kivül le kell 
mondaniok hivatalukról, gondoskodik róluk a gyám-
intézet. Vagy talán a nyugdíjintézet kedvéért egy-
házunk alkotmányát kívánja a tervező felforgatni? 
s mint a tanárokra, úgy a lelkészekre is alkal-
mazni akarja a szolgálati évekhez mért nyugdíja-
zást ; sőt egy meghatározott szolgálati év betöl-
tése után, hivatalukat letenni kötelesek lesznek, 
amikor mint nyugdijasok természetesen fizetéseiknek 
fele értékét nyerik ? S ha így van, ké rdem: azok 
az erdélyi lelkészek is ideértetnek, a kiknek fize-
tésök állítólag száz forint ? Mi lenne ezekből ? És 
gondolható-e, hogy a lelkészi kar ilynemű vál-
toztatásokat saját kárára megengedne ? 

De a lelkészek illetéktelen bevonása még nem 
látszik elégségesnek a szükséges tőke megszerzé-
séhez. Lefoglalja a tervező a maga nyugdíjintézete 
számára a kölcsönös ttízkárbiztositásból eredő hasz-
not is. A fogás tagadhatatlanul ügyes, mondhat-
juk Péterrel, hogy a halaknak sokasága miatt sza-
kadom a háló. Tudjuk, hogy jó kezekben az egy-
házi kölcsönös tűzkárbiztositás nagy jövedelmű 
és mindig növekedő kincsbánya. Óhajtanám ugyan 
lehetővé tenni, hogy a tanárok 30 évi szolgálat 
után teljes fizetéssel nyugdíjaztassanak, de még 
inkább óhajtanám, hogy özvegyeik és árváik a 
gyámintézetből ne 100 és 25, hanem elhalt fér-
jeiknek legalább fele fizetését nyerhetnék meg. 
Mert tagadhatatlan, hogy a protestáns lelkészi, 
tanári és tanítói családok aránylag legtöbb nemes 
erőt, intelligenciát szolgáltatnak a társadalomnak, 
mely tudat kötelességünkké teszi megadni az esz-
közöket az árváknak, hogy magukat a társada-
lom hasznos tagjaivá képezhessék. Erre azon-
ban a tervező nem reflektál, csak a nyugalomba 

vonult férfiakat akarja jobb javadalommal nyug-
díjazni. 

A ttízkárbiztositásból eredő hasznot az egy-
házak adják, természetesebb volna tehát a követ-
keztetés, hogy ez a lelkészi gyámintézet erősbi-
tésére forditassék, mint a tanári nyugdíjintézetre. 
Talán hát ez is egyik motívuma annak, hogy a lel-
készeknek is helyet ád a nyugdíjintézetben, ezzel 
a fátyollal akarván fedezni azon visszáságot, mely 
szerint az egyházaktól nyerendő haszonból, az 
egyház szolgáinak gyámintézete kizárassék. Nem 
irigyeljük ezt a tanároktól, hiszen ők is az egy-
ház érdekeit szolgálják, a mi gyermekeinket ne-
velik, tanítják, de ezt az intézkedést, az osztó 
igazsággal megegyezőnek nem tartjuk. 

A tervezet a tanári nyugdíjintézetet külön-
álló intézményül akarja továbbra is fentartani. 
Ezt kívánom én is, úgy hiszem a tanári kar is. 
Az pedig más kérdés, mit fog szólni a tanárikar 
ahoz, hogy tagjai nemcsak a nyugdíjintézet, ha-
nem a gyámintézet számára is megadóztassanak. 

A tanári nyugdijintézet a második kunyhó, 
melyet fenntartani s épitgetni kell. 

A harmadik az uj gyámintézet, melynek szük-
séges voltáról senki sem kételkedik, a ki tudja, 
hogy vannak lelkészek, a kik nem gondolhatnak 
nagy aggodalom nélkül kora haláluk esetén özve-
gyeik és árváik jövendő sorsára; a ki tudja, hogy 
vannak egyházmegyék, a melyek vagy egészen gyá-
moltalanok azaz : semminemű, vagy legfeljebb olyan 
gyámintézeteik vannak, a melyek csak szűk markú 
alamizsnát adhatnak, de Özvegyeiket és árvái-
kat nem gyámolithatják, az éhhaláltól meg nem 
menthetik. Úgy gondolom, hogy az ilyenek nem 
csekély számmal vannak. De ha kevesen volná-
nak is, azon kell lenni, hogy az uj intézetnek mi-
nél számosabb tagjai l egyenek; mert csak sok 
részvényes biztosithat kielégítő jutalékot. Ugy-e 
bár ezen okoskodás circulus vitiosus ? Fenntebb 
azt mondottam, hogy ne menjünk bele, most pe-
dig hogy az uj intézetet mégis felállitandónak vé-
lem, holott csak ugy lesz sikere, ha sokan lesznek 
benne. Kikből álljon hát az a sok? Én nem úgy 
vélem szaporítani a tagok számát, a mint tervezve 
van, s a mint egy másik szintén országos gyám-
és nyugdijintézet alapitásakor történt, hogy pisz-
tolyt szegezve az illetők mellének rájuk kiáltsunk: 
add nekem a pénzedet és senki másnak adni ne 
merészeld. Ilyen hatalom a mi kezünkben nincs 
is, de nem is tanácsos kiverni valakit kunyhójá-
ból, s erőszakkal palotába kényszeríteni, azon ké-
tes értékű biztatással, hogy ott jobb dolga lesz ; 
hanem bizonyitsuk be, hogy azoknak, a kik benn 
lesznek, jobb dolguk lesz, mint azoknak a kik nem 
ebben vannak. Legyen meggyőződve a tervező, 
hogy mihelyt belátják — a k i k még most bemenni 

7* 



PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 90 103 

és saját vagyonuka t feláldozni vonakodnak , — hogy 
ott j o b b jövő vár övéikre, nem kell parancsolni, 
kényszeríteni, maguk is sürgetve fogják kérni a 
bebocsát ta tás t . 

H a valamely tervet keresztül akarunk vinni, 
mindenekelőt t szükséges megnyerni a közönség 
kedvező véleményét, azaz : meggyőzni affelől, hogy 
a mit akarunk, az üdvös és hasznos. A kezünk 
alatt levő tervezet minden commentá r nélkül ki-
doba to t t a közönség közé, hogy r ágód jék ra j ta . 
Ú g y tetszik, mintha mos toha gye rmeke volna a 
szerzőnek, mivel a r ra sem tar t ja mél tónak, hogy 
szót emeljen mellette, s pár t fogás t kér jen számára, 
mintha ez a tervkészí tés valami kényszer munka 
lett volna, a melyhez magának sem volt kedve. 
Ugyan, hogy lenne hát másnak kedve hozzá! Nem 
ilyen tervet várok én onnan, a honnan ez e r e d ; 
hanem olyat, a melynek a fundamentomát is látha-
tom. Mutat ta volna meg, hogy mily a lapra építi 
terveit. Számokkal kellett volna kimutatni, hány lel-
kész és hány tanár van összesen, hány esik az első, 
hány a második, és a többi osztályokba ? Meny-
nyire lehet tenni az évenkint befolyó összeget ? 
Mennyi lehet, tiz évi á t lagban, hozzávetőleg a hi-
vatalfoglalás, vagy előléptetés ut ján évenként be-
fizetendő tőke-szaporulat ? Mit várhatunk a domes-
tikából? H á n y személyt kell évente segélyezni? 
Mennyire lehet tenni a kiosztandó összeget és 
igy mi fog jutni egy személyre? H a a kiosztandó 
hányad, szigorú és a lapos számítással is, kedve-
zőbb lesz, mint a mennyit a most fennálló gyám-
intézetek a d n a k : akkor a közönség kedvező vé-
leménye meg lesz nyerve s csak egy lépés kell 
még ahhoz, hogy az ige test té legyen azaz: a 
harmadik kunyhó is felépüljön. 

Papp Károly. 

I S K O L A Ü G Y . 

A protestáns i f jak érdekében. 
E nagy becsű lapok hasábjain huszonnyolc év alatt 

sok üdvös eszme fölhangzott a protestáns érdekek tá-
mogatása céljából. Néha nagy tekintélyben álló, sokszor 
azonban csak egyszerű indítványozók hívták fel az ér-
deklődők figyelmét bizonyos eszköz iránt, melyeknek 
hatásától áldásos eredményeket vártak, s átalánossá té-
teléhez a legbiztatóbb reményeket fűzték. És örvendezve 
kell kinyilvánítanunk, hogy a jelentékeny javaslatok, a 
lelkesedéssel irt felhívó közlemények közül a legtöbb 
ténynyé vált, s több-kevesebb idő után majd mindenik 
beváltotta az előlegezett bizodalmat. Az egyéni erők 
egyesülése lankadatlan köztevékenység által csodaszerű 
dolgokat vitt véghez. 

A protestáns szellemnek eme kimerülhetetlen vissza-
termő képességgel megáldott erejében bízva, intézem 
igénytelen szavaimat a mélyen tisztelt olvasókhoz, ki-
válóan pedig budapesti egyházaink nagyérdemű elöljá-

róihoz ifjainknak, kiknek kezében nyugszik a jövő, mél-
tányolandó érdekében! 

Tapasztalat késztet, hogy irjak. Tizenöt év óta 
kísérem már figyelemmel a protestáns szellemi munkás 
ifjak életét itt a fővárosban. Es ugy találtam, hogy főbb 
jellegeiben az mindig egyforma. Esetleges, többé-ke-
vésbbé felügyelet nélkül álló magára hagyott, sorsára 
bizott, sőt nem ritkán kínlódással teljes, s csupán a vé-
letlen által idomított élet. Elziillötté is válik nem egy ; 
mert hiszen senki által sem ellenőriztetik, s a protestáns 
érdekek szempontjaiból megfigyelés, istápolás és vezetés 
alá nem jut. 

Pedig évenkint tekintélyes számmal lesznek a pro-
testáns ifjak fővárosi lakosokká. Ide vonzza őket szelle-
mök kiképzése, avagy életpályáiknak egyébként való 
biztosítása Jönnek a haza különböző vidékeiről. Hoznak 
magokkal buzgalmat, jóakaratot, munkavágyat, ragasz-
kodást az élet, haza, egyház és hivatásuk iránt; vannak 
közöttük áldozatkész nagy vagyonú ifjak is, és mégis nem 
ritkán mindezekből kiforga'ja őket az a hatás, mely alá 
szerencsétlenségükre jutnak, s a mely a felsorolt nemes 
és előnyös tulajdonságokat megtámadja, sőt fokról-fokra 
csökkenti. 

Ifjaink fővárosi életét tehát szeretőbb figyelemben 
kellene részesítenünk s célosabbá változtatnunk! 

Vonatkoznak pedig szavaim azokra az ifjakra, kik 
egyetemünk szakosztályaira, vagy az állatorvosi, kereske-
delmi tanfolyamokra idesereglenek, avagy ügyvédi, bírói, 
stb. vizsgálatok tevése céljából, sokszor éveken át, időznek 
fővárosunkban. Mindezeket az ifjakat theologusainkkal 
együtt ifjúsági egyesületté kellene tömöritenünk; ily 
módon kapcsolatot létesítenünk azon egyének között, a 
kik egyébként vajmi ritka esetben érintkeznek egymással 
és azokkal, kikkel megismerkedniük , kiszámíthatatlan 
előnyükre szolgálhatna. 

De bármennyire óhajtom és szükségesnek vélem 
protestáns ifjaink célzatos tömörülését, távol van lelkem-
től minden túlzás. Idea gyanánt oly egyesületi élet lebeg 
szemeim előtt, melynek jellege nemcsak a legnemesebb 
buzgalom, hanem egyszersmind a legóvatosabb körülte-
kintés, s minden hazai meg nemzeti érdeknek illő figye-
lemben részesítése. Egyedül arra törekszik, hogy a pro-
testáns ifjak életét, míg körülményeik őket a fővároshoz 
kötik, erkölcsileg és anyagilag biztosabbá, szebbé, jobbá 
s szellemi ismeretek dolgában is gyümölcsözőbbé tegye. 
Felügyelő és vezető szerepet gyakorol. Bármely protes-
táns ifjúnak, ki fővárosunkban akar megállapodni, utasí-
tással szolgál, s mihelyt az ifjú fölérkezik, azonnal gon-
dozásai alá veszi. Törekszik őt szeretettel ellenőrizni s 
alkalmat nyújtani neki, hogy szellemi foglalkozása min-
den tekintetben célarányos, ideje helyes beosztása sze-
rint eltöltölt legyen. Idejében figyelmébe ajánlja mind-
azon eszközök megszerzését, a melyek őt nemcsak telje-
sen qualifikálitá képezik ; hanem egyszersmind abban a 
társadalmi körben, melyben majdan mozognia kell, s 
azon vidéken, hol letelepedni fog, szükséges társadalmi 
tényezővé avatják. — Mert hát elmondjam e, hogy fő-
városunkban a protestáns ifjak alig vesznek részt a tor-
nászaiban, csónakázó és más o'y egyesületekben, me-
lyeknek látogatása ingert keltene bennök, hogy idővel 
azon nélkülözhetetlen intézményeknek apostolai legyenek? 

Az istenitisztelet együttes gyakorlását szintén fel-
adatai közé sorozná a protest. ifjak egyesülete. Még pe-
dig az ifjúkort megillető tevékenységgel vennének azok-
ban részt. Hatalmas éneklőkart szervezve, melynek lé-
tesítéséhez kitűnő karnagyot bírnánk egyházaink egyik 
énekvezetőjében. 



106 PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
90 

S ha sikerülne oly éneklőkart teremtenünk, mely 
a fővárosi viszonyokkal teljesen összehangzanék, az eset-
ben mennyire megváltoznék az érdeklődés éneklőkarunk 
működéce iránt. Akár templomainkban lépnének föl, 
akár gyász- vagy örömünnepélyek alkalmával szerepel-
nének, mindannyiszor hírt, nevet és vonzalmat ébresz-
tenének a protestantizmus iránt. Fájdalom, hogy ez most 
ellenkezőleg van. S midőn jeleseinket temetjük (Arany, 
Lónyay stb.) a legmegrovóbb ítéleteket kelle hallanunk. 
Sőt sokszor kényszerítve vagyunk szinházbeli éneklőka-
rokra szorulni, a mi szintén nagy hátrányára szokott 
lenni tekintélyünknek. Nem vádként említem föl eme 
szomorú tényeket, meit tudom, hogy főiskoláinkban a 
hanganyag nem mindig alkalmas a fővárosi közönség 
igényeinek kielégítéséhez. De fölemlítem, mint oly érvet, 
mely egy maga elég arra, hogy igénytelen indítványom 
visszhangot keltsen a melegen érző, a nem közönyös 
protestáns lelkekben. 

Szóba hozhatnám itt a vidéki nagyobb iskolák ama 
rendkívüli előnyeit a mi fővárosi helyzetünk felett, hogy 
azokban az ifjak kiváló társas életet folytatnak. Zene-
le. rokat szerveznek, s rendezett ünnepélyeik megyeszerte 
figyelem tárgyai. Már a 30-as években hiresek voltak a 
nagy-enyedi, kolozsvári, maros-vásárhelyi, székely-udvar-
helyi ifjúsági körök, melyek ellen Esztei Ferdinánd fő-
herceg, az erdélyi országgyűlés királyi biztosa, udvari 
rendeletet adott ki, sürgetvén, hogy »szorosabb iskolai 
törvények hozassanak, az ifjakat féken tartsák, s annak 
semminemű társaság alakítását, gyűlések tartását stb. 
meg ne engedjék.« Más tekintetben is meglepő eredmé-
nyeket mutattak fel az ifjúsági egyesületek. 

Igaz, hogy fővárosi ifjaink között, az egyetem majd 
mindenik szakosztályán vannak egyesületek. Nem aka-
rom ezektől protestáns újainkat sem elidegeníteni; de 
ezek távolról sem elégítik ki ama szükségérzetet, melyet a í 
protestáns szellem bennünk támaszt, s nem támogathat-
ják ama célokat, melyeket a felekezetünkhöz olvasztó hő 
ragaszkodás elénkbe ír. 

A fővárosban időző nem theologus ifjakat jelenleg 
semminemű kedves emlék nem fűzi az ő felekezetökhöz. 
És ez nagy baj, vagy hátrány. Ezen kellene segítenünk 
egy jól szervezett s buzgalommal s bölcsen vezetett pro-
testáns ifjak egyesülete által. 

Természetes, hogy a gyakorlati élet feladata lenne 
ez egyesületet évről-évre tökéletesbiteni, s nem kétlem, 
hogy adományozások és hagyományozások által idővel 
oly alaptőkére is szert tenne, mely kiszámíthatatlan te-
vékenykedésre képesítené. Fölemlítem példaként, hogy 
az egyesületnek egyik szép fe'adata lenne : ugy a világi, 
mint az egyházi pályára készülő ifjakat lehetőleg ide-
vonzani, legalább a katonai önkéntesi idő eltöltésére, s 
ez időtartam alatt azután mindent elkövetni, hogy egy 
uj, szép világot tárjon fel az ifjú előtt. Ha néptanítóink 
részére is kitudnók az önkéntesi időt eszközölni, s azok 
azt főleg Budapesten töltenék el, nem gondolja-e a t. 
olvasó, mily haszonhajtó lenne az iskolaügyünkre és a 
protestantismus föllendülésére nézve?! 

Nekem minden tapasztalatom azt sugalja: igen. 
Ugyanazért egyszerű, de jócélu indítványozásom meg-
hallgatását tisztelettel kérem, s egyházam iránti buzgó 
áthatottsággal ajánlom mindazon jeleseinknek nagybecsű 
pártfogásába, a kik egyházi életünk savait képezik; a 
kikről az van megirva, hogy »ha ti megízetlenedtek, 
mivel sózzuk meg akkor az ételt ?« 

Budapest, 1886. január 14. 
Dr. Kerékgyártó Etek. 

Néhai Vandrák András tanári működése. 
Dr. Vécsey Tamás a m. kir. tudomány-egyetem 

r. tanára s akadémiai levelező tag, néhai Vandrák András 
eperjesi tanár felett a m. t. Akadémia 1885. dec. 21-ikí 
összes ülésén egy nagy becsű emlékbeszédet olvasott fel, 
melyből addig is, mig az Akadémia kiadványai között 
megjelennék s azt teljességében élvezhetné a magyar 
művelt közönség, sietünk töredéket közölni, és pedig 
nem a Nekrologok sorában, a hova tárgyánál fogva 
általánosságban inkább tartoznék, de a mely helyen mi 
már a boldogultról annak idejében különben is megem-
lékeztünk, hanem közöljük iskolaügyeink között, és pe-
dig mint olyat, mely teljes mértékben megérdemli az 
olvasó figyelmét. 

A nevelés- és oktatástan körébe vágó munkáknak 
mai napság nem vagyunk hiányában ; hogy egy jó ta-
nárnak mi a hivatása, mik a teendői s ezek miként telje-
sífendők: ezekre nézve ma már ad hazai irodalmunk 
elég sok bölcs és nem bölcs utmutatást. De a sok el-
méleti oktatásból ritkán meríthetünk annyi tanulságot, 
mint csak a töredékéből is ezen emlékbeszédnek. Vécsey 
itt Vandrák tanári működését, szellemét, jellemét, mo-
dorát ismerteti, de úgy, hogy kézzelfogható eszmény-
képét állítja elénk egy a hivatása magasztosságát meg-
értő s annak megfelelni kivánó tanárnak. Ki az itt köz-
lött vonásokat lelkébe maradandólag bevési, s azokat 
igyekszik tanári pályáján valósítani: legalább is szerzett 
annyi kincset, mint ha a tanárképző cursusnak felét átta-
nulmányozta volna. De halljuk magát az emlékbeszéd iróját. 

Vandrák legnagyobb súlyt fektetett a bölcsészeti 
erkölcstanra. Az ethika nem puszta kötelességtan s ri-
deg stoícimus, nem is csak erkölcsi aesthetika, hanem 
erélytan is, a rectum és honestumnak művészete, az er-
kölcsi jellem létesítője. Vandrák ethikájában az erkölcsi 
élet sötét oldalai háttérbe lépnek, a fényoldalak kivilág-
lanak, hogy inkább ezekkel foglalkozzék a növendék. Az 
előadás nemcsak értesítő, hanem fejtegető, s a hol kell 
ébresztő és buzdító, ugy hogy a közlött igazságokat a 
romlatlan sziv saját belsejében létezőknek s ébredezők-
nek találja, megszereti s élete vezérelveiül választja. A 
mi szívből jön, szívre talál. Leginkább az ethikaí órákon 
tapasztalta ezt Vandrák, több mint félszázadon keresztül, 
s nem egyszer mondá, hogy az ethikai órákat élete leg-
szebbjei, legtermékenyitőbbjei közé sorozza. Ugy adta át 
hallgatóinak ethikáját, mint tanári testamentumát s mint 
annak zálogát, hogy tanítványai iránt szeretettelviselte-
tett s hogy erkölcsi gyarapodásukat nem csak óhajtá, 
hanem elő is mozditá. Nem olvastam soha képzőbb tan-
könyvet, mint Vandrák erénytanát. Az erkölcsi jellem 
ideálja szinte elbűvölő. A becsületérzés kiképzése, az 
igazmondóság, hűség, a barátság, az őszinteség állandó 
becsű szakaszok a Vandrák ethikájában. 

Ethikájának codicillusai gyanánt tekintem ama be-
cses három értekezését, melyet az eperjesi collegium 
1877/8., 1878/9. és 1881/2-ik értesítőiben közölt. Fejte-
gette az erkölcsi világ lényegét és fontosságát a társa-
da'omban, kimutatta az aesthetikai világ lényegét s cul-
turalis fontosságát. Ezt a két értekezést kiegészíti: Az 
emberi tudat és hit világa bölcsészeti szempontból. A 
szakférfiak méltánylólag, az ifjak tanulsággal olvasták, s 
bár minél többen olvasnák az igazra, szépre és erkölcsi 
jóra vezérlő sorokat 

Legyen szabad érintenem azt, a mit Vandrák a 
hitoktatók számára írt. Bármely keresztyén felekezetű 
vallástanár szivére vehetné. 
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Napjainkban nálunk, ellentétben a mívelt nyugoti 
népekkel, a vallástalanság szinte divattá kezd válni. 
Avagy a vallásosság, kérdi helyesen Vandrák, a mi tár-
sas életünkben már nélkülözhető mívelődési tényező? A 
mint kárhoztatandó a türelmetlen vakbuzgóság és kép-
mutató szenteskedés : épp ugy a romboló dermesztő fa-
gyos közöny és a mindent kigúnyoló hitetlenség. A ke-
resztyénség nem dogma, hanem élet és pedig az evan-
géliumi szeretetben munkálkodó áldásos élet levén, a hit-
oktató a keresztyén vallást ne ismertesse ugy, mint va-
lami elméleti tant, hanem ugy, mint életet. A vallás in-
kább a sziv, mint az ész dolga. Ha a tanár Istenről szól, 
igyekezzék Istent nem csak mint örök végokot és min-
denhatóságot, hanem mint örök szeretetet s gondviselést 
tüntetni fel a gyermek lelke előtt, hogy itt a hit, re-
mény és szeretet érzelmei, ne pedig a babonás rettegés 
vagy hiszékeny bálványozás foglaljanak helyet a gyer-
meki szívben. Segítse a tanár a növendékeknél eleven 
meggyőződésre azt a hitigazságot, hogy az Isten or-
szágának részesévé lehet minden emberfaj, nyelv és fe-
lekezeti különbség nélkül, ha arra törekszik, az igazsá-
gosság követése és a szeretet gyakorlása által. 

Éljen a hitoktató lelkében az igazi hiterő és ke-
gyesség, legyen az ilyen életnek világító s melegítő ki-
sugárzása minden lecke, s a tanár vallásos lelkülete 
emelje a buzgóság szárnyaira minden romlatlan tanítvá-
nyát, szilárdítsa bennök a meggyőződést az ember ma-
gasabb rendeltetéséről s ápolja azt a rendíthetetlen hitet, 
mely véges természetünkre figyelmeztet a verőfényben, 
vigasztal a szomorúságban, bátorít a veszedelmekben s 
el nem hagy a halálos végső küzdelemben, míg szivünk 
dobogni meg nem szűnik. 

Más tantárgyakra nézve is olyan módszertani uta-
sitásokat közöl Vandrák, melyeket minden tanár szivére 
vehet. Nem elég csupán a lecke-tartás, a betanítandó 
tárgynak száraz elmondása vagy modoros elszavalása, 
hanem a tanár a maga érett ismereteit ültesse át a ta-
nítvány fogékony elméjébe. Nem elég továbbá az, ha a 
gymnasiumi tanár csupán csak oktató, legyen nevelő is, 
a szó legteljesebb értelmében. Tekintse a tantárgyakat 
nevelési eszköznek, melyből nemcsak az ész, hanem a 
szív is nyerjen gyarapodást s necsak tudási vágyat éb-
reszszen, hanem szívet nyerjen és nemesítsen. Párhuza-
mosan fejlődjék a szellem és a jellem. 

Igazat adok Vandrák módszertani nézetének, hogy 
nem a tananyagra, henem a tanulóra fektetendő a gym-
nasiumban fősuly. Bármilyen szaktudós legyen is a gym-
nasiumi tanár, csak ugy tölti be helyét, ha paedagogiai 
és didaktikai tapasztalatokkal bir és tapintatossággal tud 
eljárni. A gymnasiumi tanár eléggé visz előre, ha előre 
viszi tanítványait az ismeretekben és jó erkölcsökben. 
1 Ta az iskolán kivül még a tudományt is előbbre viszi : 
ez külön érdem, de ne kerestessék az iskolai kötelessé-
gek mulasztásával. 

Bölcseleti leckéin, fejtegető világos előadásaival 
élesztgeté hallgatói lelkében az igazságnak érzetét és a 
kedvet az igazság kutatásához. A nehezebb kérdések 
alapos tárgyalasai közben a lankadó figyelmet elmés 
ötletekkel, felvidámító észrevételekkel, alkalomszerű ado-
mákkal frissité fel, s egyik-másik kérdésnek szárazabb 
részleteit alkalmas kitérésekkel tette érdekesekké. Ethikai 
előadásai igen sok tanítványának jellemfejlődésére gya-
koroltak üdvös hatást. Hányan köszönik az ő megra-
gadó jellemfestéseinek, az igazság olyan fokú szeretetét, 
hogy még tréfából sem hazudnak, és a jognak olyan 
finom érzését, mely csekélynek látszó dolgokat is észre-
vesz. Próbáját láttam ennek, midőn Vandrák tanítványai 

tikkasztó nyári hőségben, szomjazva és megéhezve gya-
logoltak a poros országúton, távol az előttök és után-
nok levő városoktól. Olyan helyre értek a fáradt ifjak, 
a hol az országútra érett gyümölcscsel rakott fák vetet-
tek árnyékot. Leültek pihenni. Nem csak a fán levő, 
hanem az Országút árkába áthullott és őrizet nélkül he-
verő gyümölcshöz se nyúltak, egy szemhez se, mintha 
akkor léptek volna ki a stoikus római jogtudósnak hall-
gató terméből, megtanulva mi az interdictum de glande 
legenda.*) 

Változhatatlanul követendő didaktikai elvűi tűzte 
ki magának, mindjárt tanszékre lépésekor, hogy minden 
előadásra lelkiismeretesen előkészül, továbbá azt, hogy a 
közlendő anyagot jól átgondolva s szabadon, könyv nél-
kül adja elő. Hallgatói előtt állva vagy járkálva peripa-
tetice tartá leckéit, világos, félre nem érthető, könnyen 
felfogható kifejezéseket használt; a mennyire a tárgy 
engedte, szemléleti módszert követett. Cicero szép ora-
tióit rajzokkal kisérte. Tacitus helyrajzaihoz térképet vá-
zolt, a logikai igazságokat körökkel érzékité, a lélektant 
az életből és a történetből vett adatokkal tette megfog-
hatóbbá. Elő meggyőződésből folyékonyan és vonzólag 
magyarázott, figyelmet lebilincselőleg és a kedélyre jó-
tékonyan hatólag adott elő. Szerette az ifjak derült han-
gulatát, és ugy uralkodott hallgatósága felett, hogy en-
nek élénk részvéte kísérte fejtegetéseit. Az ifjak lelkét 
megnyerte a tantárgynak s ez által egész órán át ébren 
birta tartani az érdeklődést. Mester volt abban, hogy 
egy s ugyanazon időben több paedagogikus és didakti-
kus célt tudott megközeliteni, például gyakorlá az emlé-
kezet hűségét és az ítélet élességét, tért nyitott a kép-
zelet szárnyalásának és nemesité az ethikai érzületet. Az 
ész és sziv összhangzatos művelése lebegett előtte, a 
fogékony ifjúság mindkét irányban tapasztalta haladását. 

Az órák megtartásában pontos és lelkiismeretes 
vala. Az első órára hora sonante lépett be, a mi által 
az ifjakat is pontosságra szoktatta. Az óra se neki se 
tanítványainak nem vala hosszú. Látszott rajta, hogy a 
tanítás neki nem nyűg, hanem öröm, dem Glüchlichen 
schlagt keine Stunde, mondja a brémai felirat. 

Tanári hatásának egyik előmozdítója az vala, hogy 
szerette nemcsak tantárgyát, hanem tanítványait is, rész-
rehajlás nélkül, igazságosan, atyailag. A tanulók irányá-
ban mindig tapintatos volt. Gorombasággal, durva, pó-
rias szitkozódással, a mi némely iskolában még ma is 
hallható, sohase illete a tanulókat. Osztozott a tanulók 
örömében, melyet érezének a felett, hogy szépet és 
jót tanultak. A jó igyekezetet teljesen méltányolta, a 
gyengébbeket kímélte, a félénkeket bátorította. A tanár 
elébe csintalan sőt vásott gyermekek is kerülnek'. Ezek 
mindenike élesen megfigyelendő. Vandrák a hanyagokat 
serkentette, a rendetleneket intette, a tévelygőket ko-
molyan figyelmeztette, először négy szem közt, ha ez 
nem használt, megrótta a tanári kar színe előtt, végül 
büntette őket, de soha nem önkényesen, hanem az isko-
lai rendszabályok értelmében, és soha nem indulat köz-
ben, bosszankodva, hanem nyugodt megfontolás után, 
soha nem sértegető, becstelenitő, kigúnyoló vagy éppen 
felbőszítő heveskedéssel és a leckék zavarásával, hanem 
a becsületérzésre hivatkozó és javítani akaró apai komoly-
sággal és higgadtsággal. A leckék alatt mindent látott és 
hallott, a mi a padok felett és alatt történt. Ezek közül 
a mit kellett eszélyesen elnézett, tudta, hogy kinek elég-
séges az indirect figyelmeztetés vagy célzás, melyet csak 
az illető vehetett észre ; tudta, kinek elég egy pillantás, 

*) Dig. 43. 28. De glande legenda. Ulpianus. 
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vagy fejcsóválás, vagy pár szempillantásnyi félbeszakítása 
az előadásnak. Néha egy-egy megfelelő idézéssel a Rontó 
Pál-bó\ és Ludas Matyi-ból többet hatott, mint más egész 
mérges philippikával. A hibázót, míg nem kellett, néven 
nem nevezte. De minden visszaélést és rendbontást rög-
tön meg tudott szüntetni és a merészkedőket el tudta 
némítani, és sikerült ugy izolálni a rendetlenkedőt, hogy 
nem léptek vele solidaritásba a többiek. A fegyelmi 
esetek a Vandrdk óráin azért fordultak elő olyan felette 
ritkán, mert jó előre igyekezett megnyerni a tantárgy 
számára a tanítványok szivét, részvétét, figyelmét, és ez 
által sok, különben unatkozásból is eredhető bajnak elejét 
vette. Igyekezett a tanulót bevonni az okoskodások lán-
colatába, vagy felhívta őket, hogy a mondott előzmé-
nyekből a következtetéseket vonják le. Igyekezett szive-
ket nyerő, de a tanár tekintélyének nem ártó módokon 
megnyerni tanítványai bizodalmát s szeretetét; tudva-
akarva soha nem sértett senkit s óvakodott mindentől, 
a mi őt az ifjak előtt nevetség, gúny, vagy bosszú tár-
gyává tette volna. Leginkább hatott az ifjúságra az ál-
tal, hogy fel tudta ébreszteni a jobbak becsületérzetét, 
kötelességtudatát s egyébb nemes indulatát. Volt erre 
alkalom a lélek- és erkölcstanban, de talált megfelelő 
kiindulási pontot bármelyik tantárgynál is. Követve az 
érintett tapintatos eljárást, a 102 semester alatt nem 
volt az ifjakkal semmi izetlensége. 

Vandrdk a magasztos ideálok embere volt. Ideá-
listának nevezhető, a szónak legtisztább értelmében. 
Eszményi célokért lelkesült, működött, küzdött szóval, 
tettekkel ernyedetlenül, több mint félszázadon át, a ma-
gyar nevelés, oktatás javára. Eszményi szempontból nézte 
az életet, hirdette és cselekedte azt a mi szép, jó, igaz, 
rectum et honestum, a miért az embernek élni méltó. 
Nem csak tudományával, hanem tiszta jellemével is ha-
tott a nevelés-oktatás terén. Olyan tanár vala Vandrdk, 
mint a minőket a bölcs fejedelem Julianus Rómának 
óhajtott, midőn igy nyilatkozott: magistros studiorum, 
doctoresque, excellere oportet moribus primum, deinde 
facundia.*) 

T Á R C A . 
Luther W o r m s b a n . 

Egyháztörténelmi tanulmány. 

Önálló történelmi kutatás után. 
(Folytatás.) 

Helyen valónak látom itt a Luther számára kül-
dött császári meghívót egész terjedelmében közölni, a 
mint következik: >Tiszteletreméltó, kedves, istenfélő! 
mivel mi és a szent birodalom most itt összegyűlt ren-
dei feltettük és elhatároztuk, téged a te tanodért és az 
általad eddig kiadott könyvekért vizsgálat alá venni, 
az idejövetelre és visszamenetelre adjuk neked a mi és 
a birodalom szabad és teljes biztosító levelét és bizto-
sító kíséretét, i) melyet neked ezennel küldünk. Remél-
jük, hogy rögtön útra készülsz, ugy hogy 21 nap alatt 
e kíséretünkben bármiféle módon nálunk lész és semmi 
esetre otthon nem maradsz, sem semmi erőszaktól vagy 
jogtalanságtól nem félsz, mert mi szilárdul megfogunk 
téged mondott biztosító igéretünkben tartani és ma-

*) Cod. 10. 52. 7. Kelt Spalatóban. 362 évvel Kr. u. 
I) nostram et imperii l iberam, directam securitatem et con-

ductum. 

gunknak biztositni akarjuk a te jöveteledet. Ezért tel-
jesítsd a mi szilárd akaratunkat. Worms, 1521. már-
cius 6.« 

Aleander rendkívül felingerült, midőn a császárnak 
e meghívóját meglátta. Különösen a megszólítás >tisz-
teletreméltó, kedves, istenfélő!« nagyon bosszantotta őt. 
Semmiképen sem tudta felfogni, hogy illik ez egy eret-
nekre. Kérdőre is vonta azért a császár tanácsosait. 
Azok avval mentegették magokat, hogy csak a styl 
kedvéért van az ugy irva. »De«, panaszkodik Aleander 
március 15-ikén irt levelében, »további folyama is a 
levélnek oly alakban van tartva, hogy az ember tisz-
tán látja, hogy ezek a Luther jövetelét óhajtják.« 

Eleinte csak egy kűriért akartak Lutherhez kül-
deni, kinek március 11-ikén kellett volna elmennie, (azon 
nap, melyen végre a szász választó is kiadta Luther 
számára a biztosító levelet), de a mint a csatatérről mind 
nyugtalanítóbb hirek érkeztek, a mint a gyanú mind 
erősebb lett, hogy a pápa Francziaországgal tart, meg-
változtatták először a Luther számára rendelt kíséretet, 
másodszor a kurier helyett heroldot küldöttek, hogy ez 
által annál inkább biztositsák magoknak Luther jövete-
lét s igy annál erősebb csapást intézhessenek a pápa 
ellen. Aleander nem hiába panaszkodott a császár taná-
csosai ellen, hogy azok a vallásos dolgokat a világiak-
kal összeelegyítik, hogy magoknak minden lehető előnyt 
biztosítsanak.2) 

Wormsból a herold 1521. március 15-ikén indult 
el Lutherhez. Azonban erről Aleander csak akkor érte-
sült, midőn az már elhagyta a várost, mert ugy a he-
rold nevét, mint annak indulása napját gondosan eltit-
kolták előtte, félve, mint maga Aleander vélekedik, hogy 
a pápai követek, vagy megfogják a heroldot vesztegetni, 
hogy Luthert az utazástól visszaijeszsze, vagy pedig út-
közben rálesetnek. 

És most változik színterünk, a birodalmi gyűlés 
zajos jelenetei és a császári udvar cselszövényei közül 
egy egyszerű, de léleknagysága által előttünk még mai 
napság is világító csillag és eszménykép gyanánt ragyogó 
ember csendes munkakörébe vezet történetünk folyama. 

Luther e mozgalmas idő alatt is zavartalan lelki 
nyugalommal, mint a ki ügyének igazságáról teljes mér-

i tékben meg van győződve, végezte különféle lelkipász-
tori és professori teendőit. Mint jó pásztor, ki mind 
a halálig helyt áll a juhok mellett, ugy ő sem en-
gedte magát zavarba hozni a kivül ellene tomboló vi-
har által. 

Március 26-ikán, egy kedden, érkezett a császári 
herold Wittembergbe. Luther sietve tette utikészületeit, 
hogy Wormsba érkezhessék, mielőtt a biztosító kíséretre 
adott 21 nap letelnék. A wittembergi tanács gondos-
kodott számára szekérről is, fizette a fuvarbért. Á p -
rilis 2-ikán, húsvét keddjén aztán, megkezdte Luther 
a nagy utat Worms felé. 3) A protestáns egyház-
történet nem jogtalanul nevezte el Luthernek ez uta-
zását diadalutnak, mert csakugyan aiadalut volt az, nem-

*) »Opera Varii Argumenti etc.« 
2) Aleander levele a pápai vicekancellárhoz 1521. márc. 15-én. 
3) A herold Wit tembergbe érkeztére Luther asztali beszédje 

Lauterbachhoz: »Dr. M. Luth . sámtliche Werke* Frankf. a. M. und 
Eri. kiadás, ó i - ik kötet, a 74-ik oldaltól kezdve : »Dienstag in der 
Marterwochen,« Ugyan ezen asztali beszéd mondja, hogy Luther már a 
következő szerdán útnak indult, de ez nem lehetséges, mert ő március 
29-ikén még Wittembergből ir Langenak Erfur tba ; általában már a 
források megbirálásánál megjegyeztük, hogy az asztali beszédek időszá-
mítása nem nagyon fontos, habár egyébként azok az eseményeket hűn 
is adják elő. A mi a Luther Wormsból való elutazásának napját illeti, 
erre nézve, tudtunkkal, egykorú tudósítás nem maradt ránk. Egy álta-
lánosan elfogadott összevetés utján adjuk tehát azt. 
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csak azért, mert minden helyen, hol ő keresztül ment, 
a nép elébe tódult és őt üdvözölte, s a harangok zúg-
tak, hanem diadalut volt az azért is, és főkép azért, 
mert a Luther hatalmas lelke ez útban minden elébe 
tóduló akadályon, mely őt az ut tovább folytafásától 
visszarémitni akarta, diadalmaskodott. Es ez akadályok, 
melyek Luthert, visszaijeszteni akarták, meg ke'í valla-
nunk, elég nagyok és aggasztók voltak arra, hogy a 
legbátrabb és ügye igazságában teljesen bizó férfiút is 
gondolkozóba ejtsék. Először is, midőn Weimar felé ér-
kezett, jött vele szembe a rémhir, hogy ő és könyvei 
Wormsban el vannak kárhoztatva, és Erfurtnál már 
szembe találta a követeket, kiknek az ellene kiadott csá-
szári rendeletet minden városban ki kellett szegezniök ; 
és azután további útjában már személyesen olvashatta 
minden városban az ellene kiszegezett császári rendele-
tet. A dolgok ez állása magát a császári heroldot, 
Caspar Sturmot annyira gondolkozóba ejtette, hogy 
egész aggodalmasan kérdezte Luthertől, váljon még 
most is szándékszik-e útját tovább folytatni ? Maga 
Luther is ingadozott egy pillanatra; az általános emberi 
gyengeség erőt vett rajta is egy pillanatra, ugy hogy 
a mint ő maga bevallja »megijedtem és reszkedteiru, 
de aztán ismét elfogta őt azon magasztos lélekhangu'at, 
mely a pápa által való kiátkoztatása óta, mióta magát 
egyedül, de Isten velelétében érezte, az egész világgal 
szemben mint az Úr harcosa; és válaszolt a heroldnak: 
»Ha annyi ördög lenne Wormsban, mint cserép a ház-
fedeleken, mégis bemegyek.«*) Jóakaróinak, kik az útról 
leakarták őt beszélni, mert, mint mondák Wormsbsn sok 
cardinal és püspök van, és őtet is elégetik, mint egy-
kor Hust, igy felelt : »Es ha épen akkora tüzet csinálná-
nak is, mely Wittemberg és Worms közt az égig érne; 
miután hívtak, mégis elmegyek. Urnák nevében, és a 
Behemothnak az ő szájába, az ő nagy fogai közé lépek, 
és Krisztusról ott is vallomást teszek és azután engedem 
magát működni* 2) Eisenachban hirtelen betegség lepte meg 
Luthert, de ez sem tudta visszatartani őt. Eret vágatott 
magán és folytatta útját tovább. Április i f i k é n Frank-
furt am Mainba érkezve, irta Spalatinnak, ki neki jó ba-
rátja és a szász kurfürst titkárja volt: »Üdvöt. Jövünk 
Spalatinom, bár nem egy betegséggel akart engem a 
sátán megakadályozni. Mert az egész uton Eisenachtól 
kezdve beteg voltam és még most is beteg vagyok, 
eddig előttem ismeretlen módon. De észrevettem, hogy 
a Károly rendelete az én megijesztésemre lett közhírré 
téve. A milyen igazán Krisztus él, bemegyek Wormsba 
a pokol minden kapuinak és a levegő hatalmasságainak 
ellenére is.*3) 

Az utolsó akadályokat Oppenheímban, Worms 
közvetlen közelében kellett Luthernek legyőznie. Itt 
ugyanis a császár gyóntató atyja, ki ekkor épen követ-
ségben volt Fratiz von Sickingennél Ebernburgban, elébe 
küldé Martin Bucert, ki ekkor azon hatalmas főúr káp-
lánja volt, és kérette Luthert magához értekezésre. 
Azonban Luthernek már nem volt erre ideje. A szabad 
kíséretre engedett 21 nap, a herold Wittembergbe ér-
keztétől számítva, már csaknem teljesen lejárt. Neki 

A két asztali beszéd összevetése. Az Eisenachban, kevés nap-
pal halála előtt tartott asztali beszéd található : »Dr. M. Luth. samtli-
che Werke« Frank. a. M. und Eri. kiadás. 63-ik köt. a 366-ik oldalon 
kezdve. 

2) Ernst Salomon Cyprian D . : »Friederici Miconii História Re-
formationis v. J . Christi 1517 bis 1542. Aus des Autoris autographo 
mitgetheilet.< 

3) E levél található dr. Wilhelm Martin Leberecht de Wette : 
»Dr. Martin Luthers Briefe, Sendschreiben und Bedenken stb.« r. kö-
tet. Általában e művet használtuk Luther leveire nézve. 

sietnie kellett, hogy még idején Wormsba érhessen. 
Luther tehát kereken kinyilvánította Bucernek: »En to-
vább akarok utazni; ha a császár gyóntáló atyjának 
velem valami beszélni valója van; ugy nagyon könnyen 
megteheti ő azt Wormsban« 1 ') Ugyancsak Oppenheím-
ban kellett még egy utolsó baráti óvást is visszautasítania. 
Spalatin ugyanis eleibe küldött oda és figyelmeztette őt 
a Wormsban ráváró nagy veszélyekre. Luther azonban 
magas lelkesültségében csaknem ugyanazon szavakat 
irta Spalatinnak mint a melyeket a heroldnak mondott 
volt: »En be akarok menni Wormsba, ha szintén annyi 
ördög van benne, mint a mennyi cserép van.'2) Maga 
Luther előtt is későbbi éveiben azon magasztos lélek-
hangulat, mely rajta az egész utazás folyama alatt ural-
kodott, mintegy csodaként tünt fel, ugy hogy midőn 
az eseményeket elbeszélte barátinak Eisenachban, kevés-
sel halála előtt bámulva kiáltott fel: »Mert én rettenthet-
len voltam, senkitől sem féltem, csak Isten tud bizonyára 
valakit oly vakmerővé tenni. Nem tudom , váljon én 
most is oly jó kedvű lennék-e.« 3) 

Említésre méltó, hogy Luther a császári rendelet 
kiszegeztetését és azután a Glapio általi értekezletre hí-
vást Ebernburgba a mainzi érsek cselvetéseinek tekin-
tette, hogy őt azok által vagy visszaijeszsze az utazástól, 
vagy pedig az útban addig feltartsa, mig a biztosító 
kíséretre engedett 21 nap letelik, hogy igy Luther ne 
jelenhessen meg Wormsban s ennek következtében őt 
mint engedetlent egyszerűn kárhoztatni lehessen. Egyéb 
megerősítő források hiányában azonban e részben nem 
mondhatunk véleményt. 

Rendesen megszokták emlitni minden történeti 
munkában egyszersmind a Luther útitársainak a neveit 
is. Es nagyon helyesen, mert a történelemhez méltó 
feladat megörökíteni azon férfiak neveit, kik mintegy az 
egész világ előtt Luther mellett tüntettek akkor, midőn 
a legbizonytalanabb sorsnak ment eléje. Ezek voltak elő-
ször is Luthernek egy szerzetes társa, Johann Petzen-
steiner, mert a rend törvényeinek értelmében nem utaz-
hatott egyedül; azután Wittembergből Nicolaus Ams-
dorf és Péter Suaven, és hozzájok csatlakozott Erfurtban 
még Justus Jónás.4) > 

Még csak azt kell megemlítenem, hogy Luther ez 
utjaban is, követve az Úr tanácsát, hogy az égő gyer-
tyát nem kell a véka alá rejteni, mint Isten igéjének, 
az evangélíomi igazságnak hirdetője, prédikációkat tar-
tott Erfurtban, Gothában, Eisenachban. 5) Es ezzel Luther 
utazásának képét teljesen bevégeztük. Mielőtt azonban az ő 
Wormsba való bevonulását elbeszélnők, helyén valónak 
tartjuk a herold elküldése óta ott történteket elbeszélni. 

Mint láttuk a birodalmi rendek két Luther elleni 
császári rendeletet visszautasítottak volt és követelték, 
hogy ő a birodalmi gyűlésen kihallgattassék. Miután ezt 
megnyerték, valószínűleg csak azután egyeztek bele egy 
harmadik Luther elleni császári rendeletbe. E harmadik 

A halála előtt tartott asztali beszéd. 
2) Spalatini Annales : »Er wollte gin Wurmbs, wenn gleich so 

viel Teufel drynnen weren, als ommer Zeigel da weren.« 
3) A halála előtt Eisenachban tartott asztali beszéd. 
4) Spalatini Annales, és Veit Warbeck levele Johann zu Sach-

senliez 1521 ápr. 16., található Förstemann » Neues Urk.« 1. köt. 
68-ik old. Amsdorf akkor theologiai professor volt Wittembergben. 
Peter Suaven egy pomeraniai nemes volt Stolpeból, ki csak 1521-ben 
jött Wittembergbe, később a dán királyi hercegek nevelője aztán de-
kán Roskildeben és dán királyi tanácsos. Justus Jónás először jogot 
tanult Erfurtban, 1519-től fogva theologiát, a Wormsból való visszaté-
rés után prépost a minden szentek templomában és még ugyanazon 
évben (1521) szeptember 24-ike'n Licentiatus és okt. 14-ikén doktor 
theologiae. 

5) Veit Warbeck levele Johann zu Sachsenhez 1521 ápr. 16. 



114 PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
90 

császári rendelet a Luther könyveinek hatóságilag való 
lefoglalását rendeli el.1) Ez volt azon rendelet, melyet 
Luther utja folytatása közben szembetalált és a mely 
még a birodalmi heroldot is annyira gondolkozóba ej-
tette, hogy Luthertől megkérdezte, akarja-e tovább foly-
tatni az utat ? E császári rendelet már március hónap 
elején teljesen készen volt (a császár már március hónap 
io-ikén alá :rta azt), és még akkor nyomtatásban is ki-
jött. Azonban annak kihirdetése el lett halasztva, mert, 
mint emiitettük, a pápa a franciákkal való szövetkezés 
gyanújába jött a császár és tanácsosai előtt. Csak már-
cius 26-ikán lett e rendelet Wormsban nyilvánosan ki-
szegezve és 27-ikén kikiáltva, — és bizonyára csak 
azután, miután a császár biztos hirt kapott, hogy a pápa 
nem szövetkezett Francziaországgal. C«ak ekkor kapott 
Aleander is egy példányt e rendeletből, melyet a pá-
pának küldött el.2) 

(Folyt, köv.) Rákosi György 

B E L F Ö L D . 
Nagy horderejű kérdések. 

A krassó-vidéki lelkészi kör f. évi január 14-ikén 
értekezési tárgyai közé sorozván egyfelől a tiszán'úli egy-
házkerületben vita tárgyát képező konventi tagok válasz-
tásának kérdését, másfelől a lapokban már közzétett or-
szágos ref. egyházi kölcsönös tűzbiztosítás, lelkészi és ta-
nári nyugdíj — és gyámintézetek tervezetét: hosszas 
eszmecsere és a nagy fontosságú tervezeteknek minden ol-
dalról történt megvitatása után közakarattal következő 
megállapodásokra ju to t t : 

1. A konventi tagok választásának kérdésében: 
Az 1885. augusztus 24-ki egyházkerületi gyűlésre 

212. sz. a. beadott indítványban kifejezést nyert, abban 
tarthatatlan érvekkel támogatott, egyházunk presbyteri 
rendszerével ellentétes, és joggyakorlatának megszorítá-
sára vezető törekvéssel szemben ; 

a legnagyobb felelősséggel kormányzó és ítélő kon-
venti tagoknak a presbyteriumok közvetlen bizalmából 
merítendő erkölcsi önérzetét is alább szállító indítvány-
nak egészbeni mellőzésével; 

a zsinati törvények 53. §-a f ) pontjának egészen 
világos rendelkezése alapján; továbbá 

az egyházkerületi gyűlésnek a törvény ezen hiva-
tok utasításából eredt 1882. novemberi 341. számú hatá-
rozata szerint; 

a majdnem egészen uj hatáskörrel felruházott kon-
vent jogi intézkedéseinek terjedelmét tekintve ; végűi 

önkormányzó népképviseleti rendszerünk első tes-
tületeinek, az egyes presbyteriumoknak egyházi uj tör-
vényünk által is kifejezett és megerősített, — eddig is 
minden felsőbb egyházi tisztviselők választásánál gyako-
rolt jogos befolyást továbbra is megőrizni törekvő köte-
lességérzetből kifolyólag: 

lelkészi értekezletünk a konventi tagoknak az egyes 
prebyteriumok szavazása alapján leendő választásához 
egyező akarattal ragaszkodik. 

A midőn ezen véleményét az egyetemes lelkészi 
értekezletre beadandónak határozza, kéri azt a jövő egy-
házmegyei közgyűlésre inditványképen felterjeszteni; any-
nyival inkább, mert meggyőződése szerint feltételezve — 

4) Található Förs temann: »Neues Urk.c 1. kot 61 -ik old. 
8) Aleander levele 1521 március 2 9 - é a . 

de e tárgynál meg neon engedve — ha kétséges volna 
is a törvény szava: saját érdekében, vagy is a maga 
jogkörének meghatározásában, nem tarthatja az egyház-
kerületi gyűlést illetékesnek, hanem a kérdés vagy a ké-
sőbbi zsinat elbírálása alá hagyandó, vagy régi gyakor-
lat szerint addig is az egyes egyházmegyék véleménye-
zése alá lenne terjesztendő. 

2. Az országos ref. egyházi kölcsönös tűzbiztosítást 
illetőleg : 

Örömmel üdvözli lelkészí értekezletünk a konvent 
által tervbe vett egyetemes ref. egyházi kölcsönös tűz-
biztosítás intézményét, melynek alkalmazását körünknek 
egyik tagja már ezelőtt 8 évvel a debreceni protestáns 
lapban javaslatba hozta, és annak életbeléptetésével tel-
jes készséggel fog a közös cél megvalósítására közre-
működni. 

3. Az egyetemes lelkészí és tanári nyugdíjintézetre 
nézve: 

Bár nagy megnyugvással fogadja értekezleti körünk 
a lelkészí nyugdíjintézet felállításának eszméjét, de annak 
kiviteli kezdeményezésénél véleménye és meggyőződése 
szerint egyelőre elegendőnek tartaná a közalapnak a tör-
vény 217-dik §-a e) pontjában is kimondott évi segélyét, 
és a kölcsönös tűzbiztosításból származó nyereményt 
10 éven keresztül tőkésíteni, s a nyugdíjazást csak tíz 
év elteltével kezdeni meg, mert különösen a mai válsá-
gosnak mondható anyagi mostoha viszonyok között ugy 
a belépti, mint a rendes évi dijaknak — a gyámintézeti 
járulékkal együtt — kettős terhét a nagyobb részben 
szegénységgel küzdő lelkészi karra nézve elhordozhatat-
lannak tartja. 

4. Az egyetemes lelkészi és tanári gyámintézetre 
vonatkozólag: 

Lelkészi értekezletünk általánosságban elismerés-
sel veszi tudomásul azt, hogy a konvent egy országos 
ref. lelkészi gyámintézet megalakítását tervezi, és hírlapi 
közlés utján annak alapszabály-javaslatát immár közbirá-
lat tárgyává is tette. Nem akar azonban most az egyes 
szabályok bonczolgatásába ereszkedni, de a tervezet azon 
intézkedésének — hogy az egyes egyházmegyék lelkészi 
testületének jelenleg fennálló gyámintézeti pénztára az 
1885-ik évi segélyoszíalék háromszoros értékére felemel-
kedésekor, vagy valaha a jelen lelkészi nemzedék kiha-
lásakor, mint res nullius az egyetemes gyámpénztárba 
beolvasztassék, — határozottan ellene nyilatkozik; — a 
minthogy a közhangulatból vett tapasztalat szerint min-
den ily rendeltetési segélypénztárral biró más egyház-
megyék is a tervezet ezen részét már ellenszenvvel fo-
gadták. S mig egy újonnan felállítandó egyetemes gyám-
pénztár alakításához tehetségéhez képest szíves készség-
gel járul : addig évek hosszú során át a szegénység 
nyomasztó sulyja alatt, sokszor a legnagyobb önmeg-
tagadással összerakott filléreiből épített gyámpénztárát, 
valamint eddig ugy ezután is minden külső befolyás, fe-
lülvizsgálat vagy rendelkezéstől menten, mint más célra 
semmi körülmények között nem fordítható alapítványt, 
— örök időkre a mostani nagybányai egyházmegye lel-
készi testületének elidegeníthetetlen közös vagyona és se-
gélyforrása gyanánt indítványozza fenntartani. 

Az értekezlet megbízásából közli: 
Soltész János, 

ért. elnök. 
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K Ü L F Ö L D . 

Prof. dr. J. H. Scholten theologiai fejlődése. 
Közli : Nagy Zsig. k.-sz.-miklósi gymn. tanár. 1885. dec. 

(Folytatás.) 

A református egyház elvei felett való vizsgálódás 
fontos discussiókra vezetett főleg az Istenfogalom és a 
szabadakaratra vonatkozólag. A korábbi világnézlet, a 
mely Kant e'őtt, ugy a theologusok, mint a philosophu-
sok között — az egy Spinozát kivéve, — közkeletű volt, 
Istent merőben transcendensnek gondolta, s a világot Is-
ten által semmiből teremtettnek tartotta. Míg a vallás 
hajdanta megelégedett azzal, hogy mindenben, — ugy 
abban a mit a psychologia és a természeti törvények 
segélyével megért, mint a mit meg nem ért, — Isten 
közvetlen működését lássa : a keletkező tudomány csak-
hamar különbséget tett Isten és a természet között. Isten 
a teremtéskor megállapította a természet és erkölcsi vi-
lág törvényeit. A hol ez a törvény a phisika, história 
vagy psychologia terén felfedeztetett, ott nem ismerték 
el többé Istennek közvetlen működését. Itt a működő 
alany nem Isten, hanem a természet, nem Isten, hanem 
az erc ber volt, noha mindazonáltal azon törvények és erők 
szerint, a melyeket Isten az első teremtéskor a termé-
szetbe és az emberiségbe oltott. Csupán ott, a hol eze-
ket a törvényeket az anthropologia és physica terén még 
fel nem fedezték, csupán ott beszéltek még tovább is 
Isten közbenjöttéről és csodákról. Lehet e hát csodálnunk, 
hogy a mint szélesbedett a tudomány köre és a dolgok 
határozott fejlődése mind inkább-inkább megismertetett: 
Isten munkaköre mind kisebb lőn, hogy végre, — miután 
a deisták azt az egyetlen teremtésre korlátozták, mint-
hogy ez is fölöslegesnek látszék, — a naturalisták által 
egészen megszüntettessék. Míg tehát a vallás azt tanította, 
hogy Isten mindenben munkás, a tudomány azzal vé-
gezte, hogy Istent semmiben sem látja. 

íme az Isten és világ, szellem és anyag közötti du-
alismus vészes következménye. Miért nem inkább azt 
mondani: mit mi természetnek, történetnek és ezek tör-
vényének nevezünk, az Istennek folyton tartó, normális 
és harmonicus működése I Hiszen igy téve, a tudomány-
nak, mely törvények után kutat, joga nem szenvedne 
rövidülést, míg a vallásos ember nem csak hogy el nem 
veszti Istent, hanem őt mindenben, anyagban és szellem-
ben, a kettő összefüggésében, jóban és roszban, termé-
szetben és történetben dicsőíteni tanulja. Nem ez volt-e 
Zwinglinek is alapgondolata ? Nem erre célzott-e Kálvin 
is, a ki bár panaszkodott azokra, a kik mig a természe-
tet magasztalják, Istent megtagadják (»naturae elogiis 
Deum supprimunt«) még is mint saját meggyőződését 
mondta ki azt, hogy kegyes értelemben a természetet 
Istennek lehet nevezni (»pie posse naturam dici Deum.«) 
Nem igy szólott-e a vallásos szellem már Izrael népe 
között : » van-e rossz a városban, melyet nem az Úr te-
szen ?« És ha van pokol és a gonoszokra vár kárhozat, 
a mihez a föltétlen irástekintély akkori álláspontján 
semmi kétség sem fért, nem kell-e a vallásos embernek 
mind a kettőben Isten művét és akaratát tisztelni ? Ha 
Kálvin csak azt tartotta volna valóságnak, a mit a ter-
mészet és történet tanit, és nem lett volna annyira elfo-
gult az irás- és egyház hite i ránt : nem lehetne e őt, s 
talán több joggal mint Spinozát, az újkor prófétájának 
nevezni? Nem volt-e hát igazam, midőn az ő massiv 
Istenfogalmának előnyt adtam ellenfeleinek tana felett, 

a mely Isten végtelensége elé korlátokat állit, s az ő 
világkormányát a teremtmények tetszésétől teszi függővé? 

A mi a szabad akaratot illeti, a melynek sem Kál-
vin és Zwingli, sem Spinoza rendszerében nem volt he-
lye, itt is nem egy régi előítéletet kellett legyőzni, nem 
egy félreértést elhárítani. Olyan akarat, a mely semmi 
által nem idéztetett elő, a mely bármi névvel nevezhető 
indító ok nélkül jön létre, akarni, csak azért, mert az 
ember akaró lény : gondolható ilyen képzet. Megállhat 
az az emberiség előhaladása- és fejlődésével az igazság 
győzelmében való hittel? Avagy az ember mig erkölcsi-
leg nem fejlődött, hajthat-e végre erkölcsi tetteket; és 
viszont az erkölcsi ember, akarhat-e szenvedélyeinek su-
galmai szerint élni ? Gyűlölheti-e egy anya magzatát, és 
tekinthető-e egy Pál olyannak, a ki éppen ugy megcá-
folhatta volna Urát, mint a hogyan életét adta annak 
ügyéért!? Mind ez nem volna más csak az emberi ön-
kény játéka ? Ezeket kérdeztem philosophiai és dogma-
ticai előadásaim folyamán, s igy is irtam Hoebttranak a 
»szabadakaratról« irt ismert munkája által indíttatva, te-
kintettel a valláserkölcsi téren felszínen levő legfonto-abb 
kérdésekre. És minő kritikára adtam ez által némelyek-
nek alkalmatl? Mert erkölcsi szükségességről beszéltem, 
az embert egy fához tettem hasonlóvá; mert a bűnben 
is a természetnek és igy Istennek utát véltem látni, Is-
tent a gonosztevők legnagyobbjává tettem ; mi lenne ily 
eljárás mellett az erkölcsi fogalmakból, bűnbánat, vétek 
és felelősségből, s mi az imádságból, ha Istent működé-
sében saját természete korlátozza ? Hát nincs az ember-
nek erkölcsi szabadsága, nincs tehetsége arra, hogy szen-
vedélyét megfékezze? Bizonyára van, felelém én; de hát 
erkölcsi erővel bírni, annyi mint folyton önkényileg 
akarni, hát erkölcsi szabadság = önkény és az erkölcsi 
szükségesség alkalmazható fákra ? A legjobb kritika De 
Genestettől jött, ki engem egy pókhoz hasonlított; bár 
jobb szerettem volna, ha nem engem, hanem az igaz-
ságot hasonlítja a pókhoz, a melynek hálója engem 
fogva tart. 

Mig én a legfontosabb kérdéseket bölcsészeti szem-
pontból igyekeztem tárgyalni, Utrechtból egészen más 
irányból kezdett fúni a szél. Most nem a theologusok, 
hanem korábbi philosophus ellenfelem volt, a ki jelenlegi 
kritikai álláspontjáról kifogásokat emelt ellenem. Opzoo-
mer a ki 1846-ban az értelemnek a vallás terén való 
jogainak kelt védelmére, és a ki magát a Krause-iéle alta-
lam korábban nagyon félre ismert speculativ philosophia 
vezéréül mutatta be: lassanként elhagyta ezt a tant, s 
az a ki előbb az érzelem jogainak cáfolója volt, oly tan-
nak lőn hirdetője, a mely tan ugy tünteti fel a vallásos 
érzelmet, mint az Istenben való hitnek forrását. A tudo-
mány — hangzott most — a tapasztalásból indul ki. a 
természet terén semmit sem tud Istenről. A materialis-
táknak igazat adott abban, hogy a természettan teljesen 
materialisticus s azt állitá, hogy helytelen dolog volt a ter-
mészetben szellemről beszélni, bár ezt Oersted tekintélye tá-
mogatta is. De azért van-e joga valakinek a vallást meg-
tagadni ? Nincs, mert a külső tapasztalaton kivül van az 
ismeretnek még más forrása is, t. i. az ember a belső 
tapasztalás tárgya. A tudomány e belső tapasztalás foly-
tán tanítja, hogy az embernek szüksége van Istenre és 
hogy az ember vallásos. Ez ennélfogva tapas^talati'ag 
konstatált és megcáfolhatlan tény. A vallás létezik, ha 
nem is értelem, de igenis az érzelem számára ; s La-
lande ot a ki ugy nyilatkozott, hogy az égen sehol nem 
találja Istent, saját bensejébe utasítja és inti, hogy a 
vallásos érzelem jogait ne ismerje félre. 

(Folyt, köv.) 
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Az angol-amerikai bibliafordítás ügye. 
i . 

Igen figyelemreméltó jelenség a különböző protes-
táns egyházak töiténetében, hogy minél inkább át van 
hatva valamely nemzeti egyház a vallásos szellemtől ; 
minél élénkebb vallási tudata : annál többször és annál 
lelkiismeretesebben foglalkozik a bibliafordítás rendkívüli 
munkát igénylő, de annál nemesebb és magasztosabb 
ügyével, arra törekedvén, hogy az eredeti szentiratok-
nak minél tökéletesebb mássát hozza létre. E törekvés 
vonul át a vezér — német, angol, amerikai — protes-
táns egyházak belső történetének különösen ujabbkori 
szakán , midőn a szöveg-kritikai és exegetikai kuta-
tások mind több-több fényt derítenek, a szent-iratok ere-
deti szövegére. Németországon az ujabb korban egymást 
követték a Fr . Meyer; Stier, De Wette, H. A. W. Meyer, 
Weizsácker fordításai és a hivatalos revisiója a Luther-
féle uj testamentomnak (1876-ban). Angliában és Ame-
rikában pedig csak a jelen század folyama alatt több, 
mint 20 különböző fordítása jött létre részint az egész 
bibliának, részint s legnagyobb részben a biblia egyes 
könyveinek. Mindezen angol fordítások, melyek többé 
kevésbbé már a kritikai szöveg alapján jöttek létre — 
habár nyilvános használatra nem fogadtattak is el — elő-
készítették az anyagot ama kolossális munkához, mely 15 
évvel ezelőtt vette kezdetét, és a melyben a protestáns 
egyház jelen nemzedékének legkitűnőbb tudósai vettek 
részt, felekezeti és nemzetiségi különbség nélkül, innen 
és túl az atlantin. E nagy munka az újonnan revideált 
angol-biblia, az u. 11. »revised version«, mely teljesen a 
mult évben jelent meg és a melyet ez alkalommal ismer-
tetni fogok. Mielőtt azonban ezt tenném, hogy tanul-
mányom teljes legyen egyfelől, és hogy a most kezünk 
alatt lévő fordítást megérthessük másfelől, szükségesnek 
látom legalább egy futólagos áttekintését az angol biblia 
fordításoknak. 

* * * 

Az angol-faj tulajdonképen sohasem volt biblia 
nélkül, mióta Augustin 30 római Benedictinus barátjával 
megérkezett a Thanet szigetre és prédikálta az evangé-
liumot Ethelbert királynak (597) . Nemsokkal azután 
megkezdődtek a biblia-fordítások, melyek az angol nyelv 
és irodalom különböző epocháit jelzik. Caedmon »met-
ricai paraphrasisa* (68o), a »durhami-könyv« (az evan-
géliumok egyes részei), a »venerabilis Beda« fordítása 
(735) a különböző zsoltárosok az angol-szász epochát 
képviselik; Wycliffe és követőinek fordítása (1380) a 
norman-angolt; a 16-ik század különböző fordításai a 
modern-angolt; míg »a hivatalos-fordítás« (1611), mely 
máig használatban van, a lelassihus-angolt, jóllehet szavai 
közül igen sok elévült. 

Az angol-szász fordítások a szent Írásnak csak 
egyes részeit foglalták magukban és sohasem nyertek 
népszerűséget. Wycliffe fordítása a római egyház kár-
hoztatását vonta maga után — a teljes bibliának lévén 
fordítása, — és hamar eltűnt szem elől, mivel nem az 
eredetiből, hanem a vulgatából volt fordítva. 

Általában a reformációval kezdődnek meg a jobb 
biblia fordítások a kontinensi protestáns országokban, 
nem a mechanikai áttételt, hanem azon üde reproduc-
tiót illetőleg, mely egy második inspiratio alatt született. 
A 16-ik század az evangelium reproductiójának százada 
volt. Az akkori német, holland fordítások annyira meg-
ragadták ama népek lelkét, hogy igen nehezen helyet-
tesíthetők azon fordítások ujakkal, habár ezek felülmúl-
ják is azokat hűségben. 

Anglia lassan fogadta be a 16 ík század uj vilá-
gosságát és nem is jött létre itt a XVI ik században 
egy — a többiek felett kimagasló — biblia-fordítás. 
Voltak ugyan itt is elég jó fordítások a reformáció ko-
rában, mint a Tyndale Vilmos, Coverdale, Mathew Ta-
más, Taverner Richárd fordításai, továbbá a »nagy bib-
liai (Cranmer érsek előszavával, miért gyakran cranmer-
bibliának is neveztetik), a »genfi biblia* (angol szám-
űzöttek készítették 1560-ban) és »a püspökök bibliája* 
(1568): de azért egy valóban kiváló fordítás csak I-ső 
Jakab uralkodása alatt, tehát a XVII-ik században jöhetett 
létre. Ez az u. n. »hivatalos fordítás« volt »Jakab király 
forditása«, ama páratlan szép nyelvezetű angol-biblia, mely 
a bibliát tanulmányozók három nemzedékének érett gyü-
mölcse volt. 

Eredete a Hampton-udvari konferenciában kere-
sendő, mely 1604 januárjában tartatott. Midőn ugyanis 
I. Jakab, a Stuart Mária fia, Erzsébet királyné halála 
után a presbyterianus Skócia trónjáról áthelyeztetett az 
episcopalis Anglia trónjára, összehívta az előbb említett 
konferenciára a conservativ vagy conformista és a radi-
calis vagy puritán pártok vezéreit, hogy ítéljen a köztük 
lévő viszálykodások ügyében. Ekkor dr. Reynold oxfordi 
egyetemi tanár egyébb reformok között egy uj biblia-
fordítás létrehozását is proponálta. A királynak tetszett 
a propositio és megadta az engedélyt egy uj forditásra. 
Ez által tetszeni akart a puritánoknak és remélte, hogy 
panaszaiknak véget ve t ; a »genfi fordítás* használaton 
kivül tételével pedig, mely — állítólag — »áruló jegy-
zeteket tartalmaz*, kiengesztelte az egyházi férfiakat és 
eloszlatta gyanúikat. Ez volt a Hampton udvari konfe-
renciának egyedüli eredménye és I. Jakab dicstelen ural-
kodásának egyetlen kimagasló ténye. Valóban az Isten 
ujja látható abban, hogy épen — 4-ik Henrik szerint — 
»a keresztyén világ eme legbölcsebb bolondjának« ural-
kodása és pártfogása alatt jött létre ama monumentális 
mű! Az egyház-politikában ezen »no king, no bishop* 
mottóju fejedelem, ki a dissenterekkel igen röviden szokott 
elbánni, mondván : »csak akaszszátok fel, ez az egész* ; 
ez a pedáns és despota uralkodó mindezek dacára püs-
pökei és udvaroncai által oly bölcsnek tartatott, mint 
akár Salamon, és a biblia-forditók az előszóban ugy jel-
zik az ő megjelenését, mint »a teljes erejével felkelő 
napot* és »az egyház leggyöngédebb és legszeretőbb 
atyjának* nevezik. 

Hat hónappal a Hampton udvari konferencia után 
a király kinevezett 54 tudóst a fordítás eszközlésére, de 
a tényleges munkában csak 47-en vettek részt, 7-en 
vagy meghalván, vagy elállván a munka megkezdése 
előtt. A fordítók hat társaságra voltak felosztva, melyek 
közül kettő a londoni Westminsterben, kettő Oxfordban 
és kettő Camridgeben ülésezett. A szentíratok szintén 
hat részre voltak felosztva, a miért az egész fordítás az 
egyöntetűségben igen nagy hiányt szenvedett. A fordí-
tással 1008 nap alatt készültek el, használván a khald, 
héber, syr, görög, latin, spanyol (De Reynáét és De 
Valeráét), francia, (Olivetánét), olasz (Diodatiét), német 
(Lutherét) és svájci (Juda Jeóét) fordításokat. 

A »hivatalos fordítás« némelyek részéről hideg 
közönynyel, mások részéről heves ellenzéssel fogadtatott. 
Ama polemizáló korban a legtöbb ellenvetés a fordítás 
theologiája ellen tétetett. A katholikusok azzal vádolták, 
hogy meghamisítja a szentírást, kedvezni akarván a 
protestáns eretnekségnek ; az Arminiánusok a Kálvinis-
ták felé hajlást fedeztek fel benne; a puritánok kivoltak 
békülve theologiájával, de hibát találtak egyházpoliti-
kájában és rítusában azon alapon, mert megtartottak 

S* 
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ilyes szavakat: egyház, püspök, felszentelés stb. Sokan 
nem voltak megelégedve vele azért, mert ilyen szavakat 
vittek be a fordításba: > boszorkány*, »bűvészt, ked-
vezni akarván Jakab király boszorkányságba vetett hité-
nek. De lassanként az idő elnémította mindezen ellen-
vetéseket és a »hivatalos fordítás« elfogadtatott Britta-
nia és Amerika minden angolul beszélő protestáns fele-
kezete által nyilvános és magánhasználatra és használta-
tik több mint két és fél század óta. 

A »hivatalos fordítás* kétségkívül kiváló fordítás 
lehetett azon korban. Nyelvezete gyönyörű volt, a me-
lyet azonban a fordítók több helyen a hűség rovására 
érvényesítettek. Ama fordítás nyelvezete annyira meg-
kötötte az angol nyelvet, mint a Luther fordításának 
erőteljes nyelvezete a németet. De a szövegbe sok hiba 
csúszott be már a fordításnál; annál több fedeztetett fel 
a kritika által, a mint az ujabb időben egyes bibliai ma-
nusriptumok hozattak napfényre Lachmann, Tischendorf, 
Tregelles, Alford, Wescott, Hort és mások kritikai vizs-
gálódásai által. Továbbá Winer, Buttmann, Gesenius, Ewald 
héber szótárai és grammatikái; De Wette, Lücke, Bleek 
Meyer, Lange, Alford, Eadie, Ellicott, Lighefott és má-
sok philologiai commentárjai uj fényt deritettek a biblia 
eredeti szövegére. Másfelől meg ezen fordítás egyes sza-
vai és kifejezései kimentek használatból. 

Mindezeknél fogva szükségessé vált eme fordításnak 
egy revisiója, mely létre is jött »revised version* cím 
alatt a mult évben és a mely sok helyen egészen uj 
fényt vet a biblia szövegére. 

Edinburgh, 1886. január hó. 
(Folyt, köv.) Szots Gerö. 

- A ^ p r ó s é t g - o k . 

Közelebb botrányos vallási üldözés történt Kon-
stantinápolyban ; az az a tizenöt eltűntek ügye. Egy Feizi 
Zade nevű török ugyanis, — egykor tanár a Beschik-
tachi mecset iskolájában, — egy keresztyénné lett hon-
fiát vissza akarván téríteni az izlámra, elkezdte olvasgatni 
az evangéliumot, a minek az a következménye lett, hogy 
maga is áttért a keresztyén vallásra, s elvándorolt Kis-
Ázsiába. Itt aztán hirdette a keresztyén eszméket és 
csakhamar több követőre talált. Itt azonban nem érez-
vén magát biztonságban, családjával és néhány tanítvá-
nyával egy postahajón vissza akart menni Konstanti-
polyba; mikor azonban a Bosporusba ért, elfogatott, 
tizenöt társával elhurcoltatott, s azóta teljesen eltűntek. 
Mindössze is annyit tudnak róluk, hogy a scutári ka-
szárnyába vitettek; itt mindenüket elszedték; uniformisba 
bújtatták s különböző ezredekbe beosztották. A tanár 
nejéről s gyermekeiről, — kiket vele együtt letartóztat-
tak, — nincs semmi hír. — Az evangeliumi Alliance 
most az angol kormány közbelépését sürgeti. 

* * 
* 

A Mahdi sírja, Kharrum környékén, olyan mint 
egy második Mekka. A hivők, zarándokok egész serege 
indul ahhoz, ugy tekintve azt, mint a föld legszentebb 
helyét ; sőt a legrajongóbbak reménylik, hogy a Mahdi 
sírja felibe emelkedik az Izlam régi szent városának. 

Annyi bizonyos, hogy a Sudaniak fanatismusa tul 
élte a prófétát. Hiában hirdették némelyek, hogy a pró-
féta halálával megszűnt minden mozgalom ; ellenkezőleg 
követői elhatározták, hogy Egyiptomba mennek, s ott 
minden hűtleneket, — keresztyéneket musulmánokat egy-
aránt, — ki fognak irtani. 

* * * 

Természetesen, mert azt hiszik, hogy az ő Mahdi-
jok csalhatatlan. Ezt állítja a maga egyházáról sok jám-
bor katholikus is . . . és hiába hozza fel bárki is a leg-
nagyobb ellentéteket, melyek következetlenségeit, sőt 
magával egyenes ellenmondását bizonyitják, azért sze-
rintük az egyház csalhatatlan és az is volt öröktől fogva. 
Hát pe r sze . . . az is a csalhatatlanságból folyik, hogy 
d'Arc Johannát, a kit egy érsek elevenen megégettetett, 
most meg szentté akarják avatni. 

* * 
* 

Ritka eset történt Bomsdorfban. Midőn, ugyanis a 
lelkész felment a szószékbe, az egész kathedra óriási 
robajjal ledőlt. Szerencsére sem a hívekben, sem a lel-
készben nem esett nagy kár Ne busuljon, — vi-
gasztalá káplánja, — legalább egy kész predikátiója 
megmaradt a jövő vasárnapra. 

* * 
* 

Nálunk egy pár száz forintos adományt már »Arany-
könyvbe* irnak és nagylelkű adománynak kürtölnek 
azoknál is, kiknek évi jövedelmeik százezrekre rúgnak.. . 
Pedig hol van a mi áldozatkészségünk más nemzetekéhez, 
kivált az angolokéhoz képest 1 A swanseai kórház titká-
rához közelebb egy kis gyermek vitt egy levelet, melyre 
— mint mondá, — nem vár választ a küldője. A levél-
ben 12,500 franknyi adomány volt a kórház részére. A 
doveri egyháznak meg egyik tagja Pierce 175,000 frkot 
hagyományozott, stb. 

* * * 

Indiában még ma is divatja van a csillagjóslatnak, 
kivált a házasságoknál. A csillagok állása, fénye, ho-
málya, változata szerint párosítják össze az if jakat; a mely-
nél természetesen a sziv nem szerepelvén, van elég ke-
serűség, szívfájdalom, boldogtalan házasság. 

De hát nálunk mi kötheti a házasságot: hogy annyi 
boldogtalan házas élet található ? . . . 

* * 
* 

Szép indokolás. Az Egyesült-Államok közös isko-
láiban a tanitás minden reggel imádsággal és biblia ol-
vasással kezdődik. Ez nem tetszvén a katholikusoknak, 
egy folyamodványban kívánták a katholikus cultus be-
hozatalát az iskolákba, igazságtalanságnak tüntetvén 
fel, hogy a katholikus gyermek egy protestáns kultuson 
legyen jelen. A folyamodvány a következő indokolással 
adatott vissza : Az iskola kultusa, — mely áll imádko-
sásból és biblia-olvasásból — egy egyház kultusa sem ; 
se nem baptista, se nem presbyteri, se nem episkopalis ; 
épen ugy nem protestáns, mint nem katholikus. Ha te-
hát e kultus mellett egy katholikus kultust megenged-
nénk, ez annyi volna, mint a katholikus felekezetnek 
előnyt adni a többi felekezet felett, a mi pedig az igaz-
sággal. méltányossággal épen meg nem egyeztethető. 

* * 
* 

Fekete zsidók. Nem olyan Schwarcokat értek, kik 
nevöket nem akarják megmagyarositani, se nem olya-
nokat, kiket a speculatio schwarcokká tett . . . . ha-
nem szőröstől-bőröstől feketéket. Ezek a Falachasok 
Abyssiniában, kiknek számát 200 ezerre teszik, s kik fe 
ketebőrű zsidók. Ugy hiszik, hogy még a nagy szétszó-
ródás alkalmával költöztek ide. Nincs más szent könyvük 
mint az ó-testamentum, s minden zsidó ritust szigorúan 
megtartanak. 

* * * 

Eredeti szer a részegség ellen. A Jóremény foknál 
a fotográfiát használják a részegség ellen. Ugyan is a 
lakosoknak meg van tiltva, hogy bárkinek — a ki ré-
szegségért már kétszer büntetve volt — akár maguk 
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házánál, akár korcsmában inni adjanak. Hogy pedig 
senki se védekezhessék azzal, hogy ő nem tudta az il-
lető kétszeri büntetését, tehát minden olyat, a ki má-
sodszor büntetés alá jött, lefotografiroznak, s portraitját 
minden lakosnak megküldi a rendőrség. Igy aztán senki 
se mondhatja, hogy az illetőt nem ismeri. 

Iletesy Vidor, 
lelkész. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Révész Bálint püspök 70 é v e s ö r ö m ü n n e p e . A 

debreceni reform, főiskolának ritka szívélyes ünnepélye 
volt e hó i6-kán, mint a mely napon 70-ik évét töltötte 
be Révész Bál ni püspök; az a Révész Bálint, »ki — mint 
Gulyás Lajos egykori segédlelkésze most ref. lelkész s 
egyházmegyei tanácsbíró ez alkalomból irt soraiban mondja 
— még azokat is meghódította magas röptű szellemével, 
kik őt soha nem látták, s ki iránt mennyivel nagyobb 
azokban a ragaszkodás, szeretet és csodálattal párosult 
tisztelet, kik környezetében ha csak rövid ideig is élvén, 
szeretetteljes szivének boldogitó melegségét érezték* ; az 
a Révész, »kinek — mint Tóth Sámuel a »Debreceni 
protestáns lap« közelebb megjelent számának díszkeretű 
lapján írja — minden lépését nyiltság, a békesség és 
egyetértés szeretete kisérte ; ki 45 évet töltött el a nyil-
vános tanítói, tanári és lelkészi pályán nemes odaadás-
sal és belső hivatottsággal; kit maga az Úr tanitván 
imádkozni, oly sokak lelkét vezérelte a buzgóság forrá-
sához, ékesszólásának hatalmával és erejével; ki igazság-
szeretetével egyháza és hitfelekezete iránti tántorithatlan 
hűséggel intézi évtizedek óta a legnépesebb egyházke-
rület ügyeit és folyt be bölcsességével, ismert tapintatá-
val egyházunk ujabb szervezési nagy munkájára, s a ki 
mindenek felett szeretetének közvetlen melegségét is kí-
vánta s akarta éreztetni mindazokkal, kik hozzá közelebb 
állottak.* 

Az ünnepély különben csendesen, zajtalanul folyt 
le, az ünnepelt puritán jelleméhez illőleg. Az egész ün-
nepély ugy szólván családi jellegű volt. A főiskola dísz-
termében, a mondott napon összesereglett a tanári kar, 
az ifjúság, az ünnepeltnek számos tisztelője, barátja. Elő-
ször Thót Ferenc a tanári kar nestora s Révésznek kor-
tanuló- majd tanártársa üdvözölte a tanárikar s tanuló 
ifjúság nevében a szerető és tisztelő barát meleg hang-
ján ; majd Csilcy Lajos akadémiai igazgató-tanár fejezte 
ki bib'iailag kenetes s fentkölt szellemű beszédében a fő-
iskola tanárkarainak őszinte tiszteletét az ünnepelt, mint 
egyházi iró és püspök iránt. Ezután szó'ott Illyés Endre 
senior, végűi Szabolcsba Mihály IV éves theologus lendü-
letes s egy pár strófájában kivált valóban ihletett hangon 
írt ódája olvastatott fel. 

A főiskola ezen ünnepélyében, ha személyesen nem 
is, de gondolatban és érzelemben jelen voltunk avagy 
utólagosan megjelenünk sok ezeren; az ott elhangzott 
méltányló szavai az érdemnek sok ezer tisztelő gondo-
latait tolmácsolták és az ott nyilvánított jó kívánatok sok 
ezerek leikeiből visszhangzanakl !*) 

* Kitüntetés. Ő felsége Szonyu István eddei refor-
mátus tanítónak, a tanítói pályán töltött félszázados mű-
ködése elismeréseül, a koronás ezüst érdemkeresztet ado-
mányozta. 

*) Az ez alkalommal elmondott beszédek s illetőleg költemény 
egy külön, igen diszesen kiállított füzetben is megjelentek. 

* Királyi adomány. Ő felsége a sárbogárdi ref. 
egyháznak, iskolaépitési célra, magánpénztárából 100 fo-
rintot engedélyezett. 

* A pápai ev. ref. egyházmegye tanácsbirájává 
nagy szótöbbséggel Zarka Dénes ur választatott meg. 

* Dr. Csíky Kálmán a budapesti reform, gymná-
siumnak egy évtizeden át buzgó, erélyes tanára köze-
lebb a budapesti műegyetemhez rendes tanárrá nevez-
tetvén ki, a gymnásiumnál eddigelé elfoglalt állásáról e 
hó 17-ikén lemondott. A tanügyi bizottság, addig is, 
míg az egyháztanácsnak ezen lemondást bejelentené, 
egyfelől sajnálkozását fejezte ki a nevezettnek távozása, 
de másrészt örömét volt tanárának előmenetele, az érdem 
jutalmazása felett. Az ekként megüresedett latinirodalmi 
tanszék teendőinek egy részét a tanügyi bizottság, az 
egyháztanács jóváhagyása reményében Szalay Károlyra 
lapunk ismeretes munkatársára bízta, más részét a tanári 
kar egyes tagjai vették át. 

* Tekintetes h e g y m e g i Szendy Antal ur, a nagy -
bányai ág. h. evang. egyház érdemdús felügyelője, f. hó 
17-én, — az egyház ez évi első gyűlésének emlékezetére 
— 100 frtot adományozott a gyülekezetnek. Adjon a 
gondviselő Isten sok ilyen áldozatkész felügyelőt gyüle-
kezeteinknek 1 

* A nagy-szalontai ev. ref. presbyterium a napok-
ban, azon kellemetes meglepetésben részesült, — hogy 
helybeli ref. lelkész és esperes nt. Szél Kálmán úrtól — 
az 1885-dik év december 2-ika emlékeül, — 2 darab 
250—250 frtos, összesen 500 frtról szóló takarékpénztári 
betéti könyvecskét nyert alapítványul Az egyik 250 fo-
rintos alapítvány évi kamata, a nagy-szalontai ev. ref. 
elemi iskolába járó, egy- vagy két növendék jutalmazá-
sára ; — a másik 250 frtos alapítvány évi kamata pedig 
— a nagy-szalontai gymnásiumban tanuló, egy vagy két 
növendék ösztöndijára fordítandó. Ez a nemes tett ma-
gában hordja ugyan jutalmát, — de megérdemli, hogy 
nyilvánosságra hozassék, — valamint megérdemli az ala-
pítványt tevő is, — ki 1860. december 2-án választat-
ván Sza'ontán lelkészszé, az 1885-ik év december 2-ikán 
lelkészségének 25-ik évfordulóját érte meg, — hogy neki 
hosszú életet — és közhasznú munkásságára áldást kér-
jünk. — Kozma Zsigmond ev. ref. s. lelkész. 

* Érdekes történelmi visszapil lantás. Vilmos csá-
szár 25 éves jubileuma, a többek közt a római német 
nagykövetség kápolnájában is megünnepeltetett. Január 
18-a, a mely napon ezelőtt 185 évvel I. Frigyes magát 
Poroszország királyává koronázta, emlékünkbe hozza a 
római curiának ezen fontos eseménynyel szemben elfog-
lalt álláspontját. XI. Kelemen pápa 1701. ápríl 18-iki 
allocutióján a bibornokok előtt a többek közt a követ-
kezőket mondta : »Értesültünk róla, hogy Frigyes bran-
denburgi őrgróf, egy vakmerő' és eddig a keresztyének 
közt csaknem hallatlan szentségtörés által »porosz király* 
nevet s méltóságot adott magának; megvetvén Isten 
egyházát s büntetésreméltólag megcsorbitván azon jogot, 
mely e tartományban a német (lovag) rendet illeti. Fri-
gyes e tette által szemérmetlen módon azok közé sorozta 
magát, kiket az isteni szó ekép ítél e l : »Uralkodtak, de 
nem általam, fejedelemmé tették magukat, de én nem 
tudtam arról semmit. Hogy az ily tett mennyire sérti 
az apostoli széket s mennyire ellentmond a szent káno-
noknak, melyek azt rendelik, hogy az eretnek fejede-
lemnek le kell mondani hatalmáról, nem hogy még 
ujabb tisztségre emeltetnék, ennek bővebb kifejtése nem 
szükséges a ti (bibornokok) kiváló kegyességtek s ismert 
buzgóságtok mellett. De akarjuk, hogy ne maradjatok 
bizonytalanságban afelől, hogy mi e szégyenletes tényt 



66 
PROTESTÁNS EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP. 14 2 

nem takargatjuk, sőt inkább, hogy a kellő lépéseket, 
amennyire lehet, megtegyük, hivatalunk kötelességeinek 
megfelelőleg, a katholikus uralkodókhoz intézett leveleink-
ben ezen vakmerő és istentelen merényletet nyilvánosan 
elkárhoztattuk.« Bárkiben is furcsa gondolatok támadhat-
nak, ha e szavakat a Berlin és Róma közt legújabban 
történt eseményekkel kapcsolatban veszi fontolóra. Csak 
egyetlen dolgot akarunk megjegyezni a vatikáni politiká-
nak ezen túlságos kitörésére, hogy t. i. a pápa által 
idézett »isteni szó« szent Bernkardtól ered, ki azt nem 
csekélyebb egyéniségek, mint épen az uralomravágyó római 
pápák ellen hangoztatta. (R. K.) 

* A párbér. A kir. kúria polgári osztálya folyó hó 
22-én Szabó Miklós elnöklete alatt tartott teljes ülésben, 
a mult év dec. 4-iki plenumból kiküldött szövegező bi-
zottság referense Balásy Antal adta elő a párbérkérdésre 
nézve megállapított következő döntvényszöveget, mely 
elfogadtatott. 

1. Ha a kath. lelkész részéről igényelt párbér iránti 
ügyekben panaszlott fél a kötelezettségi alap jogosultsá-
gát vonja kétségbe, illetőleg midőn az a kérdés dön-
tendő el, ha váljon a párbér ingatlan birtokhoz kötött 
dologi terhet, vagy személyes viszonyokon alapuló köte-
lezettséget képez-e ? a felmerült vitás kérdés elbírálására 
a bíróságok vagy pedig a közigazgatási hatóságok van-
nak-e hivatva ? 

Határozat. Ha a kath. lelkész részéről párbérszol-
gáltatása iránt folyamatba tett ügyekben panaszlott fél 
a kötelezettségi alap jogosultságát támadja meg, illetőleg 
midőn az a kérdés vált vitássá, ha vájjon a párbér-
szolgáltatás ingatlan birtokhoz kötött dologi teher vagy 
pedig személyes viszonyokon alapuló kötelezettség ter-
mészetével bír-e ? az ügy eldöntése a polgári bíróságok 
hatáskörébe tartozik. 

2. Dologi tehernek tekintendő-e a párbér minden 
oly esetben, midőn a »canonica visitatio« értelmében 
annak szolgáltatása házak vagy telkek szerint történik? 

Határozat. Az magában véve, hogy egyes helye-
ken a visitatio canonica feljegyzései szerint a párbér 
minden ház vagy telek után szolgáltatik ki, még nem 
képez elegendő alapot arra, hogy a kérdéses helyeken 
a párbér ingatlanokon nyugvó dologi tehernek tekin-
tessék. 

* Az egyház történészeknek: Huszár Pál refor-
mátori pályáját eddig 1555-ön kezdhettük csak, most én 
— az eddig i68?-ikinek tartott, de általam 1676-ra iga-
zított Énekesben a 268. 1. a »Járuljunk mi* és »Könyö-
rögjünk* énekeinél, e felírást találtam: »Huszár Pál 
1550.* Bizton kezdhető tehát élete 5 évvel előbb. Ho l? . . 
Lippa, Temesvár, Világosvár körüli Gyűd, 1886. jan. 15. 
— Kálmán Farkas.*) 

* A Bod Péter »Hist. Hung. Ecclesiastica« című 
művére örömmel jelezhetjük, miszerint nagyobb mérvben 
megindultak az előfizetések. Épen e napokban küldte be 
főtisztelendő Papp Gábor dunántúli ev. ref. püspök ur is 
a nevére küldendő példány előfizetési árát 18 o. é. fo-
rintot, melyet midőn köszönettel elfogadunk, reméljük is 
miszerint e ténye a tudomány szerető püspök urnák csu-
pán jelzése gyanánt szolgál azon nagyobb körű pártfo-
gásnak, melylyel mindent elkövetend püspök ur a munka 
iránt való érdeklődésnek minél szélesebb körben való 
eszközlésére. Ugyancsak ezzel egyidejűleg vettük Szi-
lassy Aladár budapesti ügyvéd ur előfizetési megren-
delését. 

Lapunk zártakor vettük a Révész Kálmán Berlinből 

*) Vegyék át a többi egyházi lapok is! 

irott meleghangú sorait is, melyben olyformán nyilatko-
zik, hogy ha már bele mentünk, illetőleg bele menesztet-
tünk a nagy vállalatba, már most igazán mindent el kell 
követnünk hogy lehetőleg fényesen sikerüljön az; s erre 
nézve a midőn ő is legszívesebben felajánlja segédkezé-
sét egyszersmind a mű egy példányára elő is fizet. Fel 
ajánlott szolgálatkészsége- s érdeklődéseért fogadja elis-
merésünket 1 

* Értesítés. Az »Egyházi és Iskolai Lap« olvasó 
közönsége a közelebbi tiz év alatt olyan ismeretségbe 
jött általam a Renaissance című francia lappal, hogy 
szinte kötelességemnek tartom értesíteni az olvasó közön-
séget, hogy ezt a jó ismeretséget meg kell szakítani, 
mivel a Renaissance a mult év végével megszűnt. Ez a 
lap nekem oly sok élvezetet és ismeretet nyújtott a fa-
lusi élet elvonultságában, hogy szinte mélyen fájlalom 
annak megszűnését. — Hetesy Vidor, ref. lelkész. 

* A budapesti német egyház kebelében 1885 ben 
született 287 gyermek, még pedig 146 fiu 141 leány, 
konfirmáltatott 35, kihirdettetett 200 pár , eskettetett 
138, meghalt 239, ezekből 132 fi, 107 nő, az Úr vacso-
rájához járult 1328, áttért 26, kitért 3, keresztelkedett 
8 zsidó. 

* Gyászhirek. Zabari Szontágh Imre, Gömörmegye 
legrégibb táblabiráinak egyike, a rozsnyói ág. ev. főgym-
nasiumnak és a gömöri ág. ev. esperességnek, éveken 
keresztül lelkes és érdemekben gazdag felügyelője, a rozs-
nyói takarékpénztárnak hosszabb ideig elnöke, a rozsnyói 
társas életben minden közérdekű jótékony célú vállalatnak 
lelkes előmozdítója, a rozsnyói magyar olvasó társaság a 
társalgási egylet első alapitóinak egyike, Rozsnyó váro-
sának messze vidéken köztiszteletben és közszeretetben 
álló polgára e hó 19-én 89 éves korában Rozsnyón el-
hunyt. A családi gyászjelentés igy hangzik: Szontágh 
Borbála és József fájdalomteljes szívvel jelentik felejthe-
tetlen édesatyjoknak zabari Szontágh Imrének élte 89-dik 
évében, tüdőlobban, ma délután történt gyászos elhuny-
tát. A hült tetemek Rozsnyón folyó hó 21-én d. u. 
3 órakor fognak az ág. hitv. ev. szertartás szerint örök nyu-
galomra tétetni. Rozsnyó, 1886-ik január 19. Áldás és 
béke hamvaira! — Id. Rafanidesz Károly, a nagy-kür-
tösi (nógrádm.) egyháznak köztiszteletben részesült lel-
késze életének 72. évében egy heti betegeskedés után 
f. hó 8-án elhunyt, 10-én eltemettetett. — Buzágh Já-
nos, alsó-sajói (Gömörm.) ev. lelkész f. é. január 9-én 
befejezte földi pályáját ; hült tetemei ugyan e hó 11 én 
nagy részvét mellett takaríttattak el. Áldás emlékükre ! 

* Hibaigazítás. Lapunk 3. számú 74. hasábján a 
Derzsi név helyett Bozzai olvasandó! 

„The Gresham" é le tb iz tos í tó- társaság Londonban. 
E társaság 1885. évi nov. 17-én tartotta rendes évi köz-
gyűlését, melyben előterjesztették az 1885. junius 30-án 
lejárt 37-ik üzleti évről szóló jelentést. E jelentés föltételei 
a következők : A lefolyt üzleti év eredménye igen kedvező, 
vol t ; benyújtottak 7394 biztosítási ajánlatot több mint 
66.393,200 frankra, melyek közül a társaság 6138 aján-
latot több mint 53.422,475 frankkal elfogadott s a meg-
felelő kötvényeket kiállította. A díjbevétel, levonván a 
viszontbiztosításért fizetett összeget, 14.185,366-47 frankra 
rúgott, mely összegben az első évnek 1.952,450^42 frank 
biztosítási díja is benfoglaltatik. A kamatszámla három 
millió 740,702-30 frankot tett s a díjbevételekhez csa-
tolva, a társaság évi bevételét 17.926,06877 frankra 
emelte. A társaság a lefolyt üzleti évben életbiztosítási 
kötvényekre 66 39,52781 frankot fizetett ki a társaság. 
A kiliázasitási és vegyes biztosítási ügyletekből eredő és 
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lejárt követelések összege 2.919,24073 frankra rúgott. Köt-
vények visszavételére 1.157,927*19 frankot fordított a 
társaság. A biztosítási alap, melylyel a társaság a szerző-
désekben kikötött feltételek teljesítését biztosítja, három 
millió 944,971-26 frankkal emelkedett. Az aktívák az 
üzleti év végén 89.282,500-94 frankot tettek. E mérleg 
felállításánál vételáron bejegyzett értékén értéktöbblete 
nem vétetett tekintetbe, mivel ezek az értékek nem rea-
lizáltattak, s igy azonnali nyereség forrásául nem tekint-
hetők. Ennek az értéktöbbletnek azonban nagy jelentő-
sége van ; ment konszolidálja ama garanciákat, melyeket 
a társulat nyújt. Tőkebefektetések: 1.935,056'15 frank 
a brit kormány értékpapírjaiban, 1.942,687-40 az indiai 
és gyarmatkormány értékpapírjaiban, 13.841,232-29 frank 
más államok értékpapírjaiban 1.725.198-02 frank vasúti 
részvényekben, elsőbbségekben és garantált értékpapírok-
ban 29.870,022-60 frank vasúti és más kölcsönkötvények-
ben, 14.620,450 frank házakban, melyek közt a társa-
ság bécsi és budapesti házai vannak, 12.722,801-15 frank 
jelzálogokban ér 14.407,095 93 frank különböző biztosíté-
kokban. 

N E C R O L O G . 
Komárom városának egyik jeles szülötte felett zen-

gett a gyászének e hó 16-án Ekecsen — Komárom me-
gyében —- hol a megboldogult majdnem 30 évig hir-
dette az Úrnak szent igéjét az itteni ref. felekezetű ke-
resztyéneknek. 

Nagytiszt. Farkas Benő ev. ref. lelkész s egyház-
megyei tanácsbiró nincs többé az élők között! Született 
Komáromban — 1826-ban iparos szülőktől, iskoláit az. 
ottani népiskolában s az akkor még virágzó ref. algym-
násiumban kezdette meg, majd a tudomány életadó ereje 
után sovárogva, Debrecenbe sietett, hogy ott a bölcsé-
szeti tudományágakban magát kiképezze. Debrecenben 
töltött idejéről kedvesen emlékszik vissza azon időszakra, 
melyben, mint nagybotos huzamosb ideig szerepelt a ta-
nulókból alakult tűzoltó ifjúság díszes koszorújában. 

Végezvén a theologiai tanszakot, magyar alföldünk 
egyik jeles városa Békés elöljárósága hívta meg népis-
kolája első tanítójául, s itt érte őt a szabadságharc első 
szikrája, mely mint villámerő hatot t reá, s lelkészével 
együtt rác és oláh felkelők ellen küzdött, karddal kezé-
ben — mint honvéd hadnagy a hon védelmezésére. 

A forradalom lezajlása után, vissza lépett ismét a 
tudomány szelid harcmezejére, hogy kimívelt lelkével ott 
használjon a haza javára. Komáromba jött tehát, s ott 
mint gymnásiumi tanár működött, s innen lépett a lel-
készí pályára, — mint segédlelkész Hetényen huzamosb 
ideig a mély tudományu Végh Mihály lelkész s esperes 
mellett segédkezett, hol az 1867-iki végzetes tűzvész min-
denét, minden addig szerzett tudományos s helyre pótol-
hatatlan iratgyüjteményét megsemmisité. E romlás után 
jutott rendes lelkészi állomására, az ekecsi lelkészi hi-
vatal szószékére, hol egész haláláig oly kitartóan oly hí-
ven és sikeresen működött. 

Rövid volt a pálya melyet megfutott, de annál 
nyomasztóbb a gond és teher, mely a szegénységgel 
küzdő egyházban vállaira nehezült. De ennek dacára a 
sors csapásai által is sokszor sulytott csekély népességű 
egyházban ritka sikerrel fáradozott ; s munkásságának 
tartós nyomai maradtak fennt a súlyos anyagi gondok-
kal s szegénységgel küzdött egyházban. Emeltetett díszes 
szép iskolát s tanítói lakot, cseréppel fedetve több, mint 

3000 írt értékben, a romlásnak indult lelkészlakot ala-
csony rozzant állapotából kiemeltette, lakályos lakszobák-
kal ellátva újból fedeleztette. Nem hagyá nyugodni soha 
szorgalma, tiszta lelkülete, rendszerető haladó iránya, 
mely az egyháznak anyagi s szellemi előhaladását tűzte 
maga elibe. Közelebb, midőn a sok gonddal járó épít-
kezéseket bevégezte s már némi pihenésre számithatott 
volna, a véletlen uj akadályt gördített eleibe. Az egyház 
egyik harangja meghasadt, ujat kellett öntetni, s az erre 
szükségelt 400 frtot elő kellett teremteni semmiből. Azaz 
nem semmiből, a hívek buzgóságából. Addig fáradozott, 
mig a pénzt elő nem teremtette s az uj harangot m - g 
nem öntette, nem is sejtve, hogy annak érc hangja ily 
hamar zengjen búcsu-hangot gyászos ravatala felett. 

S im mikor nem is vélte, a sírba rogyott hirtelen, 
munkája közepett, s midőn a felette szónokló Kiss Pál 
csicsói lelkész ur előadá a teendőket, melyeket egy prot. 
lelkésznek múlhatatlanul teljesíteni kell, hangról-hangra 
nyomról-nyomra mind teljesité ő azokat, teljesité mind 
azt, a mi csak a gyenge emberi erőtől kitellett. Mint 
rendszerető, pontos munkás, példány tekintélyű lelkész-
társától búcsúzott el tőle a sírnál tiszt. Tó th Kálmán gel-
léri lelkész ur s pályatársa, kit nem rég ezelőtt épen ő 
iktatott be hivatalába, cserébe talán azért, hogy ő a bol-
dogultat a sírig kikísérje; zokogva fogott vele kezet áldó-
lag a sírnál, sok-sok hivatali s pályatársa, barátja, tisz-
telője s az egész gyülekezet! 

Legyen is áldva sírja, s könnyű a föld hamvain I 
szívből óhajtom én is, ki bölcs vezérlete alatt 26 év óta 
mint népiskolai tanítója láttam szemeim előtt elhaladó 
csendes és sikeres munkálkodásában. 

Siró, kesergő családot maga után nem hagyott, sze-
retett nője Végh Krisztina 1881-ben szállt előre el azon 
sirba, hová most maga mellé várta ; gyászos elhunytát 
egyetlen testvére Farkas Terézia özv. Somodi János volt 
ekecsi körjegyző özvegye siratja. 

Farlcas Ferenc, 
tanitó. 

K o v á c s J á n o s . 
1812—1886. 

A máramaros-ugocsai ref. egyházmegye egyik jele-
sét, a fertősalmási gyülekezet pedig tisztelet- és szeretet-
ben álló derék lelkészét vesztette el Kovács Jánosban 
folyó hó 2-án. 

Született a boldogult Szatmármegye Patóháza köz-
ségében az 1812-ik évben. Az éles eszű gyermek korán 
kitűnt társai köziil, jómódú szülei Máramaros Szigetre 
vitték iskolába, hol mindég a gradus elején foglalt he-
lyet, s tanárai szeretetére érdemesité magát. A gymna-
siumot elvégezvén, a szelid lelkületéhez leginkább illő 
papi tudományok elsajátítása végett a sárospataki főis-
kolába ment. Tanulmányainak végeztével, a jó emlé-
kezetben levő ifjú a classicai nyelvek tanítása végett 
a szigeti iskolához hivatott. Majd több helyen, mint 
lelkész működvén, az 1845-dik év elején Fertős-Al-
más hívta meg lelkészül, mely állomását ugyanazon 
év ápril 28-án el is foglalta. A jó módú, egyszerű, de 
értelmes nép szeretetét megnyervén, virágzó állapotára 
emelte egyházát. Évek folyama alatt a templomot dí-
szes bádogtoronynyal láttatta el, szép papi, tanítói lako-
kat és iskolát emeltetett a buzgó egyháztagok és előjá-
rók segélyével. Négy évtizednél tovább volt lelkész 
F.-Almáson, de e hosszú idő alatt egyetlen percre sem 
rendült meg híveinek egykor benne helyezett bizalma. 
O bölcs mérsékletével, szelídségével a heveskedőket min-
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dig lefegyverezte. Rendszerető, pontos volt mind papi 
hivatalában, mind gazdálkodásában ; ez utóbbiban pél-
dánykép volt hívei előtt. 

Az 1843-ik évben lépett házasságra Jászay István 
volt huszti lelkész árva hajadon leányával Klárával. Há-
zasságukat megáldotta Isten gyermekekkel. Mint gondos 
szülék, gyermekeik kiképzésére fordították minden ere-
jöket. De az öröm és bánat az ő életökben is iker-test-
vér volt. — Mig Lajos fiók a tiszántúli egyházkerület 
debr. főiskolájának jeles tanára s népiskolai irodalmunk 
kitűnő munkása örömet; másik két végzett, pályaküszö-
bén álló fiók halála a legnagyobb fájdalmat hagyta szí-
vökben. Lajoson kivül még két gyermek maradt. Sán-
dor birtokos és Anna a hosszumezői ref. lelkész hitvese. 

Áldott lelkű nejétől, a »falu védangyalától« a 
végzet 1870-ben szakította el, azóta bánatos szívét oly-
kor-olykor kedves unokái viditák fel. 

E hó 2-án alig egy heti, karácsonyi úrvacsora osz-
tás alkalmával meghűlésből keletkezett betegség követ-
keztében meghalt az egyháza és gyermekei boldogságát 
munkáló, utolsó percéig az Úr szolgálatában álló öreg 
lelkész. 

Temetésén folyó hó 3-án paptársai, helybeli és szom-
szédbeíiek, felekezeti különbség nélkül nagy számban 
jelentek meg. A templomban Csernák István tartott 
megható gyászbeszédet, oratiót a halmi segédlelkész a 
sirnál Székely Károly tanitó tartott siri-beszédet. Nyu-
godjanak porai békében 1 

Király Gyula, 
újvárosi ref. segédlelkész. 

HIRDETÉSEK. É | l § 
P A l i t A Z ^ T . 

A tiszántúli ev. ref. egyházkerületben a nagy-sza-
lontai egyházmegyéhez tartozó sonlcolyosi egyház lelké-
szi állomására. 

Jövedelme : 384 frt 96 kr, mely 70 frt készpénz-
ből, a jelenleg 54 házaspártól fizetendő buza, tengeri, 
tűzifa, széna és készpénz értékéből 249 frt 96 kr., három 
kat. hold szántóföldből: 45 frt és palástdijból — 20 frt — 
áll, ugy hogy ezen egyház a 4-ik osztályba sorozott. 

A kellően felszerelt pályázati kérvények folyó évi 
február 28-ig N.-Szalontára az ev. ref. esperesi hivatal-
hoz küldendők. 

Debrecen, 1886. január 2 1. 

Z E S é T r é s z ; B á l i n t , 
püspök. 

A márm. ug. ev. ref. egyházmegyében levő f.-al-
mási ev. ref. egyház lelkészi állomására, melynek évi jö-
vedelme terményekben és szolgálmányokban tisztességes 
lakással, az 1883-ik évi március hóban, Verbőcön tartott 
egyházmegyei gyűlés megállapítása szerint: 600 frt. 

A pályázni kívánók kellőleg felszerelt kérvényeiket 
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: H>r. B a l l a g - i 2>v£óx. 

folyó évi február 15-ig a márm. ug. ev. ref. esperesi hi-
vatalhoz Tamás-Váraljára u. p. Batarcs küldjék be. 

Debrecen, 1886. január 20. 

R é v é s z S á l i n t , 

püspök. 

z f ' . A . Z - J ^ T - A - Z ; 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben, a fe'ső-
zempléni egyházmegyéhez tartozó szőllosJcei lelkész-tanitó-
ságra, miután az első pályázat eredményre nem vezete t, 
ismét pályázat nyittatik. 

Ezen állomáshoz kötött javadalom földtermények-
ből, szemes életből, stólából és tanításpénzből 597 frt 
75 kr. Köteles a lelkész, a 3. fiók-egyházból iskolába 
járó növendékeket, iskolai tanításban, s vallásos oktatás-
ban is részesíteni. 

A pályázni kívánók, pályázati kérvényüket febr. 
20-ig adják be nt. Kálniczky János esperes úrhoz Lege-
nye-Mihályiban. 

Miskolc, 1886. január 17-én. 
2 ^ - u . n B e r t a l a n , püspök. 

Az e l s ő m a g y a r í p a r b a n k 
t. cz. részvényesei 

e z e n n e l a z 1 8 8 6 . f e b r . 3 - á n , 4 ó r a k o r d é l u t á n a b a n k h e l y i s é g e i b e n 

ta r tandó 

tisztelettel meghívatnak. 

ITapirend: 
1. Az igazgatóság jelentése. 
2. A mérleg és zárszámadás, valamint a felügyelő-

bizottság jelentésének bemutatása. 
3. A zárszámadások megvizsgálása. A mérleg meg-

állapítása és határozathozatal a tiszta nyeremény mire 
fordítása felett. 

4. 2 igazgató és 16 választmányi tag megválasztása. 
5. 3 rendes és 2 póttag megválasztása a felügyelő-

bizottságba, 
6. A felügyelőbizottság illetékeinek megállapítása. 
Azon részvényes urak, kik ezen közgyűlésen részt-

venni óhajtanak, felkéretnek részvényeiket az alapszabá-
lyok 121. § *) értelmében f. évi január 26-iktól f. évi 
január 31-ig bezárólag délelőtt 9—12 óráig a banknál 
letéteményezni. 

Budapest, 1886. január 14-én. 
Az igazgatóság:. 

*) 121-dik §. A rendes közgyűlés egybehivása annak megtartása 
előtti két héttel történik a magyar hivatalos közlöny utján. — Minden 
részvényes, ki a közgyűlésen résztvenni óhajt , tartozik a nevére szóló 
részvényeket há rom nappal a közgyűlés előtt az igazgatóságnál letéte-
ményezni. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Farkas József. 
DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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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-uica 29. sz. I. 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. 

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. 

ÍJW Teljes számii péld.á,n.3ro:k:l£a,l mixid-ig* szolg*áilih-Sitvinl̂ -

Ifjabb VAY M I K L Ó S báró 
n i n c s t ö b b é . 

Mint a tiszta égből lesújtó villám, oly hirtelen lepte meg hazai nagy közönségünket, 
különösebben reformált egyházunkat, a magyar művészvilágot, és kit legelőbb kellett volna 
említenünk szent Sionunk agg őrét, a nagynevű és érdemű ősz édes atyát a hír, hogy az 
őt rajongásig szerető fia, a sárospataki főiskola algondnoka, az alsó-zempléni egyházmegye 
gondnoka, a múzsáknak leggyöngébb korától fogva eljegyzett szobrász-művész, a közked-
vességű főnemes f. hó 28-án szivszélhüdésben kimúlt. 

Elhal a szó ajkainkon s a sajgó fájdalom csak a bölcs Példabeszéd e szavait 
juttatja eszünkbe: ^Ne dicsekedjél a holnapi napról: mert nem tudod, mit hoz a nap 
te r e á d / 

A boldogult 26-án még a fővárosban volt, szokott helyén, édes atyja körében 
a legjobb életkedvvel vidoran, másnap Golopra utazott, és 28-án reggel halva találták azt, 
kit születésekor a múzsa csókolt homlokon s jegyezte el ihletett papjának, s a kit most 
Istennek hívó lelke csókolt meg, hogy ama szellemvilágba szólítsa, hová vágyódott, hol 
megtalálja azt az eszményt, mely után műveiben törekedett. 

A protestáns egyház és iskola oly munkás tagját vesztette ifjabb Vay Miklósban, 
kinél az egyházi és közművelődési ügyek iránti meleg érdeklődés családi hagyomány volt, 
s ezért áldásos működése abbeli tisztségei körében, mint magától érthető egyszerű köte-
lességteljesítés feltűnést nem keltett. Annál szokatlanabb, épen nem mindennapi tünemény 
volt a főúr vésővel, kalapácscsal kezében a műteremben. 

A nagy és fényes nevű apa oldalán nyitva állott volna előtte a politika magasra 
vivő pályája, a nagy világ fénye, dicsősége ; de ő sem erre, sem a főúri körök kedvtelé-
seire nem vágyott; az ő világa az eszmények birodalma volt, s az égből nyert tűzzel a hideg 
márványba és a kemény ércbe óhajtott életet lehelni, hogy alkotásaival öröklő .eszméket 
hirdessen s tettekre hevítse az utódokat; ama szellemek országában élt, kikkel érintkezni 
óhajtott mysticismusra hajló lelke, s ki tudja, talán itt már nem is érezte jól magát?! 

Ő megpihent és a kit athletai testalkata, termékeny alkotó szelleme és ennek folytán 
mindég vidám derült kedélye még hosszú, hosszú életre jogosított volna fel, nincs többé 
az élők közt, megmérhetlen keservére atyjának, egyházunk agg vezérének, kinek a boldo-
gult életöröme, támasza volt. 

A minden vigasztalások Istene adjon a megkeseredett atyának erőt a nehéz csapás 
elviselésére, és enyhítse fájdalmát a tudat, hogy sok jóknak nagy bánatára húnyt el az 
ő halottja. A megboldogultnak pedig legyen könnyű a hant, mely eltakarja, mely fölött 
ezrek megemlékezése fog virasztani. BSbl lSigi M ó r . 

9 



132 

Izgatás a domestica ellen. 
Somogynak Baranyával határos részeiből, 

az u. n. belső-somogyi reform, egyházmegyéből 
kellemetlen érzést keltő tudósítások érkeztek hoz-
zánk a legközelebbi napokban. > A jó somogyiak * 
— mint egyik tudósítónk nevezi a különben val-
lásos, egyházias jellemű protestáns népét Somogy-
nak, a jó somogyiak erős actiót készülnek kifej-
teni az országos egyházi közalap megszüntetése 
céljából. Egyik népesebb gyülekezet körlevelet 
bocsát ki 40 más testvér egyházközséghez, fel-
hívja ezek presbyteriumait, hogy tartsanak gyű-
lést, ebből küldjenek követeket az általuk kitű-
zött helyen tartandó nagy gyűlésbe, a melyből 
azután egy hatalmas petitiót készülnek intézni 
O Felségéhez, mint a magyar református egyház 
legfőbb fejéhez, a közalap megszüntetése iránt. S 
mikor e sorokat írjuk (29-ikén) a gyűlés talán 
már összeült és tanácskozik. 

Honnét e megdöbbentő jelenség? Abban 
egyetért mind a három tudósítónk, hogy a nép 
nem magától teszi ezt, hanem lelketlen bujtoga-
tok műve, kik ily mellékutakon igyekeznek ma-
guknak talán egy kis anyagi hasznot szerezni, 
vagy a nép kegyét megnyerni. Hogy kik ezen 
bujtogatok ? azt egyik levelezőnk sem írja, s ugy 
látszik, hogy egész bizton ők sem tudják, valami 
ignota quantitások. Egy nagy tanulságot azonban 
meríthetünk belőle mindnyájan : Álljunk résen! Ma 
egy-egy vándor anabaptista, majd egy-egy fanati-
kus nazarénus próféta tesz kísérletet a régi gyepű 
megrontására, népünk megszéditésére, majd — 
mint a példa mutatja — más oldalról igyekeznek 
egyházunkban szakadást támasztani. 

A sátán eléggé alkalmas fegyverrel fordult 
egyházunk nyugalma ellen. 5 N e fizessünk !* Az 
ily jelszóval ellátott lobogók mindenkor népsze-
rűek voltak ; legtöbbször könnyen lehetett alá hí-
veket toborzani. Hogy a jelen alkalommal mi sikere 
lesz a felhívásnak, nem tudjuk ; mert hiszen épen 
most, kellene a nevezett gyűlésnek megtartatni; 
bízunk azonban népünk józanságában, bízunk a 
J ó somogyiaknak* vallásos s egyházias jellemük-
ben, hogy nem engedik magukat nagyobb mér-
tékben téves útra vezettetni; hiszszük hogy a hed-
rahelyi és kis-bajomi egyháztanácsoknak ezen fel-
hívásra adott s lapunk más rovatában olvasható 
válaszaik, nem fognak visszhang nélkül maradni, 
s a többi felhivott egyház is ily valódi protestáns 
szellemben fog nyilatkozni. 

De hát ha csalódnánk, s a nem fizetésre hí-
vogató csábitó szavak híveink közül többeket 
megejtenének, quid tunc ? Egyik levelezőnk az eset-
ben bízik az esperes ismeretes erélyében. Mi ré-
szünkről ezen mozgalommal szemben nem az es-

peresi, hanem egyedül a lelkipásztori erélyt vél-
jük célszerűen alkalmazandónak. Őrködjünk lelki-
ismeretesen híveink felett, oktassuk, tanítsuk azo-
kat, ébreszszük, fokozzuk bennök a vallásos ér-
zelmet, az ősi egyházhoz való ragaszkodás érze-
tét, a protestáns buzgóságot, áldozatkészséget, a 
jelen esetben e mellett magyarázzuk meg újból 
és újból a közalap természetét, hivatását, áldását, 
vagy is forgassuk minél gyakrabban, minél lelki-
ismeretesebben azokat a fegyvereket, melyek az 
alább közlendő hedrahelyi és kis-bajomi presby-
teri válaszokból oly szépen csillognak elő: és ekkor 
megtettük mindazt, a mit tennünk kell és ten-
nünk lehet. 

Ha ezeknek nincs hatásuk, ha a mozgalmat 
indítók menni akarnak a megkezdett ferde úton, 
nagyon céltévesztett eljárásnak tartanok őket nem 
tudom miféle brachiális eszközökkel feltartóztatni. 
Sőt ha azon vidéken netán az a nézet gyöke-
redzett meg a nép lelkében, hogy O Felségéhez 
való folyamodással felforgathatják egyházunknak 
ezen áldásos intézményét, a domestikát, inkább 
támogatni, hogy sem akadályozni kellene ezen 
lépésükben, ez lesz a legjobb orvosszer. Ám men-
menjenek, hadd győződjenek meg gondolkodásuk 
s terveik fonák voltáról, és arról, hogy a legfel-
sőbb helyen is szentesitett egyházi törvény előtt 
meg kell hajolniok, ha buzgóságból nem, hát 
kényszerűségből, s hogy azt a parányi áldozatot, 
mely tőlük a közalapra kívántatik, ha önkényt 
nem akarják meghozni, meg kell hozniok a poli-
tikai hatóság kényszerítő hatása alatt. 

Farkas József. 

Az egészségtan tanitása prot. iskoláinkban. 
Az 1885-ik évben 4703. sz. a. a belügyminisz-

térium, egyetértve a közoktatásügyi minisztérium -
mai, egy leiratot intézett a városi hatóságokhoz, 
melyben felszólítja azokat, hogy ha lehet még az 
I884 /5 . iskolai évben hozza be a hatósága alatt 
álló népiskolákba és polgári iskolákba ^az élet-
mentés és egészségtan* tanítását; a jövő iskolai 
évre, az az i 885 /6-ra osztassa be azt mint ren-
des tantárgyat. Egyszersmind ajánlja a miniszter 
dr. Széli Lajos ^Életmentés és egészségtan* című 
tankönyvét és ^Vezérkönyv az életmentés és 
egészségtanhoz* nagyobb és terjedelmesebb mun-
káját a tanítók számára. Mindkettő pályanyer-
tes mű. 

E leirat, illetőleg rendelet értelmében több 
állami és községi népiskolában és polg. iskolában 
már az 1884/5- iskolai év utolsó felében megkez-
detett az életmentés és egészségtan tanitása; a 
folyó iskolai évre pedig mint rendes tantárgy tanít-
tatik az olvasással együtt a felsőbb osztályokban. 
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Ez intézkedésnek megvan mindenesetre a maga 
jó és hasznos oldala, egyfelől azért is, mert óra-
szaporulatot nem okoz, mivel az olvasási órán, 
mint olvasási gyakorlat kezeltetik és a beszéd és 
értelemgyakorlat alapján magyaráztatik meg az 
elolvasott darab tartalma; másfelől azért is, mert 
a tanuló a lakásról, ruházatról, tisztaságról, táp-
lálkozásról, az érzék-szervekről stb. fejlettségi fo-
kához és értelmi képességéhez képest nyer valami 
tájékozottságot. 

Azonban nem ajánlható eléggé a gondos 
felügyelet és az illető tanitók ellenőrizése, hogy 
miképen kezelik e tárgyat, mert ők mint képez-
dét végzettek e tantárgyat épen nem tanulták, 
miután a tanitóképezdék tantárgyai közé az em-
bertan, testtan és egészségtan a vallás és közok-
tatásügyi minisztériumnak 188 i-dik évi aug. hó 
26-kán 20,364. sz. a. kelt rendeletével kiadott 
tanitóképezdei tantervében foglaltatik csak benne; 
a mi tanítóink pedig legnagyobb része 1881 előtt 
képesítetett. Én leghelyesebbnek tartanám azt, 
hogy évenként a nyári szünidőben póttanfolyam 
tartatnék az életmentés- és egészségtanból a pol-
gári és népiskolai tanitók számára, felhivatván a 
hatóságok, hogy erre elküldjék az illető tanító-
kat, igy minden további aggodalomnak eleje vé-
tetnék. Ugyanezt tette és teszi úgyis az állam a 
tornatanitással, méhészettel, selyemhernyó tenyész-
téssel stb. Azt hiszem ez is megérdemelne egy 
kis áldozatot!? 

Mondanom sem kell talán, hogy a dr. Széli 
Lajos könyve oly iskolák és tanulók számára van 
irva, melyek az egészség minden követelményei-
nek megfelelnek és a kik ugy ruházatra, lakásra, 
mint táplálkozásra is a legkedvezőbb körülmé-
nyek között vannak. Arra a könyv nem gondol, 
hogy különösen a mi felekezeti népiskoláink közt 
vannak olyanok — és pedig nem kevés — a hol 
egy földes, sötét és nedves teremben 80-an 100-an 
vannak összezsúfolva fiuk és leányok 6—12 vagy 
14 évesek is. Ez tűrhetetlen állapot! Óhajtandó 
volna, hogy a tanfelügyelők a legnagyobb erély-
lyel oda hatnának, hogy az ily sem paedagogiai-
lag sem egészségtanilag sem morális szempont-
ból nem tűrhető állapotoknak valahára vége le-
gyen. 

A mint jelzém, ez uj tantárgy már majd egy 
éve, hogy a községi és állami népiskolákban ta-
níttatik, hogy azonban a mi egyházi felsőbb ha-
tóságunk ebben a tekintetben valami lépést már 
tett volna: arról nincs tudomásom; pedig nem 
ártana, ha különösen nagyobb gondot fordítana 
arra, hogy felekezeti iskola-helyiségeink legalább 
a közegészségügy követelményeinek megfeleljenek. 

Hát középiskoláinkban hogyan vagyunk az 
egészségtan tanításával? 

Trefort Ágost miniszter ur a mult év aug. 
20-án kibocsátott 20,018 számú rendeletében ki-
mondja, hogy az egészségtan a középiskolákban 
mint külön tantárgy tanittassék, és pedig orvos-
tanár által, mint a ki az ifjúság egészségének 
védelmére és fejlesztésére a legalkalmasabb. En-
nek megvalósithatása végett gyakorló és minő-
sitő cursust rendszeresített Budapesten és Ko-
lozsvártt, melynek céjla, hogy szakértőket képez-
zen, illetőleg begyakoroljon és minősitsen az 
egészségtannak a középiskolákban való tanítására. 

A budapesti egyetemen e cursus vezetésével 
dr. Fodor József egyetemi tanár bízatott meg, ki 
a mult év szept. hó 24-én a cursust, melyre 30 
orvos vétetett fel egy igen szép alkalmi beszéd-
del meg is nyitotta, illetőleg megkezdette. 

Dr. Fodor beszédében elmondja, hogy ho-
gyan és mennyit kell az egészségtanból tanítani 
a középiskolákban, erősen bizonyítgatva, hogy 
arra egyedül csak orvos-tanár alkalmas és ké-
pes ; végül köszönetet mond a jeles miniszternek, 
a ki emez ujitás által száz és több orvos részére 
nyit meg uj pályát az önfenntartásra. 

Továbbá, hogy Magyarország közoktatásügyi 
minisztere minden eszközt megragad, hogy az 
egészségügyi felvilágosodást — a közegészség-
ügy fejlődésének ezen nélkülözhetlen eszközét — 
terjeszsze. 

A gondolat mindenesetre nagyon szép; a 
közoktatásügyi miniszter urnák ez irányú tevé-
kenységéért is múlhatatlanul elismeréssel és kö-
szönettel tartozunk, de ennek keresztülvitelében, 
illetőleg a megvalósításában, sem a miniszteri 
rendelettel, sem dr. Fodor úrral mindenben nem 
érthetünk egyet. 

Hozzá szólt már e kérdéshez az állami kö-
zépiskolai tanárok közül Paszlavszhj tanártársam 
a középiskolai tanáregyesület közlönyének novem-
ber havi számában; és a ^Sárospataki Lapok* 
1885. 50. 51. és 52. számában Búza Jéinos barcitom. 

Paszlavszky az orvos-tanárok alkalmazását 
épen nem tartja célra vezetőnek, ő azt még na-
gyon korainak tartja, szerinte először a városok 
egészség-ügyeit kell rendbe hozni s azzal együtt 
az iskoláét is felkarolni és csak akkor életbelép-
tetni az iskola-orvosok intézményét. Szerinte ha-
tározottan célt érünk, ha az anthropologiát újra 
beveszszük a középiskolába, ennek a tanításában 
azonban ne a liygiene, hanem az emberi test szer-
kezetének és élettörvényeinek ismerete legyen az alap-
gondolat s csak a szervek működéséhez csatoltas-
sanak az egészségtani tudnivalók; ezt pedig ta-
nítsa az intézet természetrajzi tanára. Paszlavszky 
ezen nézetét dr. Fodor igyekszik a tanáregyl. 
közi. decemberi számában megcáfolni és bebizo-
nyítani, hogy igen is orvos-tanárok által kell a 
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középiskolákban az egészségtant tanítani és az 
iskola-orvosi intézményt azonnal életbeléptetni. 

Búza J. az egészségtan tanításának szüksé-
gességét szintén elismeri a középiskolában, de 
erre elég képzettnek tartja a természetrajzi ta-
nárt ; e véleményét meggyőző paedagogiai okok 
felhozásával be is igazolja ; az iskola-orvosi in-
tézményt ő is helyesnek és már most életbelép-
tetendőnek tartja. Tájékozásul közli a sárospataki 
ref. főisk. kormányzati szabályaiból az iskola or-
vosára vonatkozó fejezetet; ezután így végzi : 
y Szükségesnek láttam ezt közölni azért, hogy ki-
tűnjék, miszerint a sokat gucsmolt és kicsinyelt 
ev. ref. iskolák között van olyan, a mely már 
egy félszázaddal ezelőtt megtette azt, a min a 
mintául állított iskolák legfőbb vezetői is még 
csak most kezdenek gondolkozni. . . * 

Én csak azon csodálkozom legjobban, hogy ha 
a miniszter ur oly fontos dolgot csinál e kérdésből 
és rendeletében oly erősen hangsúlyozza a tan-
tárgy tanításának fontosságát, miért engedte meg 
1883-ban, hogy ^a közoktatási tanács<<: az a köz-
oktatási tanács, mely hivatva van az iskolai tan-
tervek kovácsolására, egyszerűen elejtse az anthro-
pologia tanítását a VlI-ik osztályból. Hiszen, ha az 
nem adott is oly ismeretanyagot a tanulónak, 
mint ez uj kísérlet ígéri, legalább mégis kaptak 
volna valamit és igy az i88 3 / 4 és i884/5-ben ta-
nult ifjak nem léptek volna minden élettani isme-
ret nélkül a nagy világba, pedig ugyanez törté-
nik az ez éviekkel is ; mert hogy a VI. osztályban 
az állatbonctan és állatrendszertan mellett még 
^az emberi élet fizikáját4 is feldolgozzuk, az tel-
jes lehetetlen. Legjobb lett volna azt ugy hagyni 
a mint volt és fokozatosan vinni keresztül a mos-
tani kísérletet, ugy hogy az ne okozzon kárt a 
tanulóknak. Ezen azonban már túl vagyunk. Lás-
suk inkább az uj intézményt! . . 

Mi, kik vidéken működünk mint tanárok, és 
több községben, több iskolában van alkalmunk 
megfordulni, érintkezünk a társadalom minden 
rendű és rangú egyénével, ismerjük a családi vi-
szonyokat, látjuk a társadalom egyes botrányos 
eseteit, elég fogalmat szerezhetünk a gyerekek 
testi és szellemi állapotáról és azok végtelen kü-
lönbféleségéről, tanácskozásunk tárgyát képezi sok 
oly eset, mely egyedül a család, illetőleg a csa-
ládi élet hozzájárulásával volna csak helyesen el-
intézhető ; mi tudjuk jól mennyi a hiány, mennyi 
kívánni valót hagy fenn a közegészségi állapot 
mind testi, mind szellemi tekintetben. Szomorú 
tapasztalatok igazolják, hogy sok tanuló a Vl-dik 
VII ik 

osztályban mellbetegessé lesz, elhal ; a má-
siknak eddigi ép teste eltorzul valamely kinövés 
vagy a gerincoszlop meggörbülése miatt; ismét 
másik, ki eddig jeles tanuló vala, elveszíti szel-

lemi fogékonyságát és a legnagyobb szorgalom-
mal sem képes a feladott pensumot nemcsak kel-
lően feldolgozni, hanem félig-meddig sem tudja 
elvégezni. Lehet, hogy ha az illetők ugy családi, 
mint az iskolai életben az egészségügy minden 
kedvező feltételeiben részesültek volna: ugy tes-
tileg, mint szellemileg ép erőteljes egyénekké fej-
lődhettek volna? Talán? 

Ezek és más ezekhez hasonló okokból kiin-
dulva, csak örülhetünk azon, hogy közoktatás-
ügyi miniszterünk oly szép eszmét indított meg 
és azt a gyakorlati életbe is igyekszik minél 
előbb átültetni. De hogy mikor lesz ez igéből a 
mi iskoláinkra test; azt a kétes jövő sötét fá-
tyola boritja. Mert mik a hygiene követelményei? 

A középiskolai hygiene-tanitás alap-fejezeteit 
képezi, a mint azt dr. Fodor egyetemi tanár az 
orvos-tanárok cursusának megnyitása alkalmával 
elmondotta: >Az egészség és a betegség egyes 
és a társadalom szempontjából; a táplálkozás és 
élelmezés, a lakás és ruházkodás, a foglalkozás 
és életmód befolyása az életre és egészségre; a 
rögtön támadó különböző életveszedelmek ellen 
mi módon védelmezhető az élet, vagy is az éelt-
mentés. E mellett a miniszteri rendelet értelmében 
a hygiene-tanárok fundamentális feladatai az ifjú-
ság egészségének oltalmazása. 

Milyen az iskola környezete, maga az iskola 
épület, annak falazata, a falak nedvessége, tisztá-
talansága, az iskola különböző helyiségei ? Minő 
a fűtés, a szellőzés, világítás, a tisztogatás? az 
iskola berendezési tárgyai, padjai, táblái, az iskola-
könyvek s egyébb tanuló eszközök ? Mindezek 
megfelelnek-e az egészségügy minden követelmé-
nyeinek ? Van-e az iskolának jó jivóvize* ? Az is-
kola orvosa kell, hogy megvizsgálja az újonnan 
felvett tanuló testi egészségi állapotát, és azt 
évről-évre figyelemmel kisérje. 

Az iskola orvosa megvizsgálja ama lakáso-
kat, melyekben a tanulók bérben laknak, kosztol-
nak, az egészségtelenekből az iskolai hatóság 
által a tanulókat elrendeli ; ellenőrzi a tanítás 
módját, figyel az esetleg előforduló túlterhelésre, 
ellenőrzi a tornázást, s a tornázok egészségét. 
Ha ennél több nem volna, már maga ez is oly 
kötelesség-halmaz, melynek nem tudni, hogy egy 
ember hogyan felelhet meg? Hát még a külön-
böző betegségek figyelemmel kisérése, azok elhá-
rításáról való gondoskodás, az ezekről szerkesz-
tett temérdek jelentés stb. stb. Ezekért igazán 
meg kell fizetni az iskola orvosát. 

Igaz ugyan, hogy ezekből a fejezetekből csak 
azok és annyi veendő fel, a melyek és a meny-
nyi az adott körülmények közt feldolgozható. 

Mit tesz a hygiene-tanár, ha vizsgálata al-
kalmával arról győződik meg, hogy a tanulók 
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l a k á s a n e m e g é s z s é g e s ? T e g y ü k fel, h o g y a ta -
nulók a n y a g i he lyze te n e m enged i , h o g y d r á g á b b 
és e g é s z s é g e s e b b l akás t v e g y e n e k , ki f o g azok 
l akásá ró l g o n d o s k o d n i ? P e d i g a vidéki i skolák 
k é t h a r m a d r é szében l e g a l á b b is ily a k a d á l y o k b a 
f o g ü tközni . H á t h a az a t anu ló helybeli , a szülei-
vel lakik e g y kis fö ldes n e d v e s v i s k ó b a n , l a k n a k 
he ten , nyolcan , p e d i g h á n y a n v a n n a k i l yenek! Mi 
itt az o r v o s t e e n d ő j e ? . . N a g y o n szépek a fen-
nebbi k í v á n a l m a k és ó h a j t a n d ó is volna azok fo-
g a n a t o s í t á s a ; d e ki g o n d o s k o d i k a r ró l , h o g y az 
a s zegény e m b e r e g é s z s é g e s l akás t ép í thessen , azt 
ke l lően fűtse , szel lőztesse és t anu ló fiát az egész-
s é g k ö v e t e l m é n y e szerint ruházza ? 

H a az ilyen e s e t e k t ő l e l t ek in tünk is, m e r t 
s zegény csa lád mind ig vol t és mind ig lesz, ta-
lá lkozunk j ó m ó d ú c s a l á d o k k a l is, k ik t a k a r é k o s -
sági s z e m p o n t b ó l , és m e r t m á r m e g s z o k t á k , da -
cá ra a n n a k , h o g y t ö b b l akhe ly i s égök is van, m e g -
húzzák m a g u k a t e g y k i s ebb l a k á s b a , m e l y b e ősz-
től t avasz ig s e m m i fris l e v e g ő t n e m b o c s á t a n a k 
azér t , h o g y a m e l e g ki ne szök jék , p e d i g szellőz-
t e t h e t n é n e k is, l a k h a t n á n a k k é t he ly i s égben is, 
úgy d e a visit s z o b á t , mint m á r u j a b b a n kezdik 
nevezni , bep iszkoln i n e m s z a b a d . D e h á n y ilyen 
e s e t e t l ehe tne f e l hozn i ! A z é r t igazat a d o k Pasz-
l a v s z k y n a k , ki azt m o n d j a a miniszteri r e n d e l e t r e : 
^ ü d v ö s az oly á l l a m o k b a n , m e l y n e k vá rosa i r é g 
túl v a n n a k az e g é s z s é g t a n k ö v e t e l m é n y e i n e k m e g -
h o n o s u l á s á n ; d e h i á b a v a l ó o t t , hol a v á r o s o k 
e g é s z s é g t a n i r e n d e z é s é r ő l m é g a g o n d o l a t is alig 
f o g a m z o t t m e g . € 

(Vége köv.) Szalcáts István. 

J o g - á l l a m b a n ! 

E t. lap 1883. é. f. 15. sz. »Eskü<t címen egy 
nagy fát iparkodtam megmozgatni, sajnálkozásomat fe-
jezvén ki a felett, hogy a világi törvénykezés minden 
bitangnak oda itéli az esküt, s hogy ezzel a legszentebb 
dologgal minő visszaéléseket követnek, s általában hova 
sülyesztették le! E cikkemre két helyeslő levelet kap-
tam. Egyiket egy zempléni lelkésztárstól, ki leirta, hogy a 
járásbíróság hogyan végezte az esketést szivar szó mel-
lett; másikat egy pestmegyei lelkésztárs irá, hogy mi-
csoda humoristikus jelenet volt egy kir. járásbíróságnál, 
mikor a járásbiró a magyarul alig néhány szót tudó svá-
bot magyar nyelven esketé, s mennyit nevetének a sze-
gény sváb szó kiejtésén! 

Nem régiben nagy örömmel olvasám, hogy az il-
lető helyen lépéseket tettek, az eskü régi tekintélyének 
visszaállítása iránt! Nagyon jól van! 

Ez alkalommal a mai jog-állam egy másik ferde 
hajtásának lenyesését akarom megkezdeni, ez az úgyne-
vezett hamis bizonyítványokkal való joq- vagy engedély-
szerzés, a minőket tapasztalni nekünk falusi lelkipászto-
roknak, sok szomorú alkalmunk van e farsangi napokban. 

Hogy azonban teljesen érthető legyek, élő példát 
mondok: 

A védkötelezettségről szóló törvény, bizonyos ese-

tekben megengedi, hogy a fiu, 18-ik éve betöltése után 
nősülhessen. Én itt nem keresem, hogy egy 18 éves 
gyereknek való-e már a házasság?1 denique: ősi szokás 
volt ez már nálunk, tehát a törvény is adott vagy nyújtott 
rá módot, iszonyú megnehezített eszközök és szégyenle-
tes, erkölcstelen okmányok támogatása mellett! 

Mint tudjuk az ily házasságoknál fő-fő szerepet 
visz a járás-orvos bizonyítványa, mely által hitelesen ta-
nusíttatik, hogy a családban levő nő munka-képtelen ! 
De hátha több nő is van a családban ? az mindegy, 
*az is munkaképtelenné tétetik« a járás-orvos bizonyít-
ványa által, jár érte némely megyében 6, némelyben 
3 f r t ! Ezek a bizonyítványok — IOO közül 70 esetben 
— hamisak! a mennyiben a legegészségesebb s erőtelje-
sebb nők, menyecskék is, koldus-nyomorékokúi állíttatnak 
elő, hisz a magas minisztériumtól senki se jő le felül-
vizsgálatra ! Igy hát a mi népünk — dacára a mi örö-
kös intéseink- s tanításainknak, — e nemben is ugy is-
meri az országos törvényt, hogy a mit az meg is enged 
neki, ahoz, legnagyobb részben pénzen vett hamis bizo 
nyitvány alapján ju that ! De hát hisz mintegy maga a tör-
vény mutat neki alkalmat, hogy szóljon! 

Egy szomszéd falusi élelmes és jó módú embernek 
van két fia : István és Ferenc. Neje 37 éves derék, élet-
erős, munkás, szorgalmas asszony volt ezelőtt három 
évvel, midőn István — betöltvén a 18 évet — felsőbb 
engedélylyel megházasodott. Természetesen ez csak ugy 
mehetett, hogy az anya (a levéltáramban levő orvosi 
bizonyítványban) Isten nyomorékjául lett feltüntetve. No-
hát jól van! Azonban : 

Ferenc is betölté a mult évben a 18-ikat, s egy 
szomszéd falusi özvegyasszonyhoz óhajtották vó'iil adni ; 
tehát : megfolyamodták, az anya — a most is erős, 40 
éves derék nő — most még koldusabbnak, István fele-
sége a 19 éves gyönyörű Juli, a ki olyan szép leány 
volt, s ki most is egy két éves aranyos kis leánykát tar-
togat a karján, a legszebb s legegészségesebb menyecs-
kék egyike, s kiváló jó kedvvel táncolt a Ferenc lako-
dalmán, — mondom ez a Juli, oly göthös, munkaképtelen 
nyomorékul volt feltüntetve, hogy én agyon ütném azt 
a doktort, a ki én rólam vagy a gyerekemről ilyen 
gyalázatosságot merne irni! Persze a minisztériumtól 
senki se jött ide a mult őszön, s nem látta azt, hogy 
Ferenc anyja 14 kapásnak egy maga hozza az ebédet a 
fején, s az István felesége a Juli egész nap dalolva, 
enyelegve kapált a többiekkel, s időnként ápolá gyö-
nyörű kis lányát! Persze, a minisztériumtól senki se jő 
ide megvizsgálni, hogy mit csinál az a két nyomorult 
nő abban a szép falusi gazdaságban már most, miután Fe-
renc más faluban lakik a napánál s él boldogan szép kis 
feleségével! 

És ezek, és sok mások a mai jogállamban igy 
mennek, mert a törvény értelmében máskép nem lehet! 

Consules! Patres conscripti! nem tudnátok olyan 
törvényt hozni, mely az ilyen erkölcsrontó, erszényla-
pitó üzelmeket megszüntetné? És ti! Sión őrei! Atyák! 
Főpapjai az egyházaknak! nem tudnátok oda hatni, 
hogy a magas kormány erkölcsileg kényszeritessék az 
erkölcs-rontó törvénynek mielőbb leendő megváltozta-
tására ?! 

Vigil. 
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T Á R C A . 

„Descendit ad inferos." 
Észrevételek Erdős J. ur >Az ap. hitv. története főbb vonásokban* 

című cikkére. 

Erdős József ur e lapok folyó évi 2-dik számában 
»Az apostoli hitvallás története® című cikkében Krisz-
tusnak poklokra szállásáról szólva, az ág. hitv. ev. egyház 
ide vonatkozó tanát tévesnek és habozónak állitja. En 
teljes tisztelettel adózom cikkiró ur szabad vizsgálódási 
jogának, bármelyik egyház tanaival szemben gyako-
rolja is azt, de ugy hiszem ő sem ért félre ha én is 
ugyanazon jog alkalmazásával fogadom az ő nézetét. 

Az csakugyan be van bizonyítva, hogy e kifejezés : 
»szállá alá poklokra« a legrégibb egyházi atyáknál egyenlő 
jelentőségű volt ezen szóval: >eltemetteték.« Igazolja ezt 
azon tény is, hogy egymással gyakran felcserélve hasz-
náltattak ; ugy, hogy p. o. mig több régi symbolumban 
sepultus est, másokban descendit ad inferos áll. Rufinus 
szerint az apostoli hitvallásban is eredetileg csak elteme-
tésről volt szó. A 4-ik században azonban — első nyoma 
Marcionnál — melléje tétetik a pokolra szállás is, s ez 
most az előbbitől eltérő értelmezést nyert. Ugy fogták 
fel ugyanis a hittudósok, mint Krisztusnak egy határo-
zott céllal egybekapcsolt ténykedését. Némelyek, mint 
Alexandriai Kelemen is az evangeliom hirdetését látták 
benne az elkárhozottak üdvére, Chrysostom pedig egy 
bizonyságot a halottak feltámasztása mellett. Leszállott a 
Hadesbe, hogy — Athanasius, Eusebius szerint az Orcus-
ban talált lelkeket mind, Cyrill s Augustin szerint, hogy 
csak az ő születése előtt elhalt kegyeseknek lelkeit sza-
badítja ki onnét. 

A prot. egyházak több dogmával együtt átvették 
a kath. egyháztól az apóst, hitvallást is. Az ős egyház 
felfogását kutató irányukkal legjobban megegyezett volna 
a poklokra szállást — ugy mint az eredetileg történt, — 
egyértelműnek venni az eltemetéssel és igy egyszerűen 
elhagyni. Ezzel semmi esetre sem vétettek volna a biblia 
tekintélye és tana ellen, megtartották azonban s egymás-
tól függetlenül és eltérőleg magyarázták. A reformátu-
sok ugy fogták fel mint képet, mely Jésusnak a kibeszél-
hetlen lelki gyötrelmekbe elmerülését jelezi. A lutherá-
nusok a Form. concordiaeban azon nézetnek adtak ki-
fejezést, hogy Krisztus mint Isten és ember leszállott az 
alvilágba és ott a sátánt meggyőzte, de kijelentették egy-
szersmind hogy e győzelem utja, módja rejtély, melyet 
véges elménk meg nem oldhat. 

Hogy melyik felfogás felel meg az objectiv igaz-
ságnak, azt annál nehezebb eldönteni, minthogy sem a 
szentírásban — 5. Pét. 3. r. 19—20. versei homályosak 
s csak erőltetve vonhatók ide — útbaigazító világos 
helyek nincsenek, sem máshonnét döntő bizonyítékot 
nem hozhatunk. A ki közülünk akár a helv. akár az 
ágost. hitv. ev. egyház nézetét tévesnek, vakságra veze-
tőnek nyilvánítja, az követeli ugyan a teljes igazság csal-
hatlan tekintélyét, de hogy azt birja is, bebizonyitni nem 
képes 

A Form. conc. továbbá, midőn beismeri, hogy a 
poklokra szállás s az ott vívott diadal processusát teljesen 
megvilágitni nem képes, őszinteségével nem elégiti ki 
ugyan tudnivágyunkat, de nyilatkozata tévesnek ekkor 
sem mondható s nem érdemli meg a habozás vádját. 
Kiváló kath. theologusok már régebben kimondták, hogy 
e kérdést a jelzett symb. könyv, miután megfejtésére a 

biblia egyenes útbaigazítást nem ad, fenhagyja mint 
dogmatikus problémát, melynek megoldására kísérletet 
tehet bárki is. 

Sokrates bevallja, hogy — a dolgok lényegére 
nézve ném tud semmit, és e vallomás nem ejt jó hír-
nevén csorbát. Udvözitőnk visszautasítja a tanítványok 
tudnivágyát, midőn ezek az ő jövendő terveiről kérde-
zősködnek. Ap. csel. 1 r. 7. v. . . »Nem a ti dolgotok 
tudni az időket és alkalmakat, melyeket az atya saját 
hatalma szerint megállapított.« Hasonlókép midőn eljö-
veteléről szól, nyíltan elismeri, hogy. . . . »arról a nap-
ról és óráról senki sem tud semmit, se a mennyei an 
gyalok, se a fiu,' hanem csak az atya.* (Márk. 13 r. 32 v.) 
íme egy transcendens irányú kérdésben maga Jézus 
teszi a vallomást, hogy ennek megoldása az ő tudása 
körén túl esik, és nem jut eszébe egyikünknek sem 
nyilatkozatát tévesnek, habozónak nyilvánitni. 

Vajha hívei se tévesztették volna példáját soha 
szem elől; ne törekedtek volna embertársaikra igen sok-
szor reá erőszakolni azon meggyőződést, hogy ők a túl-
világról is tadnak oly dolgokat, melyeket csak hinni 
lehet, de tudni nem. Akkor nem üldözte volna egyik 
egyház-felekezet sem a más nézetüeket, mint — szerinte 
— feltétlenül az ő részén álló s kétséget nem tűrő igaz-
ság ellenségeit, és a keresztyénség megkímélve maradt 
volna ama vér patakoktól, melyeket keblében a vallási 
fanatismus nyitott. A r. kath. egyház követeli a maga, 
illetőleg látható feje részére a csalhatatlanságot, ezzel 
az igazság kizárólagos birtokosának vallja magát és igy 
minden az övétől eltérő vallási nézetet tévesnek, hazug-
nak hirdet. Ezen álláspontnak corollariuma egy kitűnő 
kath. irónak azon hires nyilatkozata: »Hazudik a ki azt 
állitja, hogy a kath. egyház türelmes. Ez a legtürelmet-
lenebb egyház; sőt maga a türelmetlenség, mert maga 
az igazság.« 

A prot. egyházakban is az alakulás idején még fel 
feltűnik az absolut igazság követelése s ennek nyomán az 
üldözésre kész türelmetlenség. Luther míg azt véli, hogy 
az Úrvacsora értelmezésénél az ő tana tökéletes kifejezője 
az igazságnak, a más nézetüeket rajongóknak, tévelygőknek 
tekinti, s visszautasítja Zwingli testvérjobbját. Calvin mig 
egy részről tökéletesen bebizonyitottnak tudja a szenthárom-
ság tanát, másrészről az eltérő véleményüekre kimondja: 
jure gladii coercendos esse haereticos, s halálra küldi az ő 
nézetét nem osztó Servétet. Majd azonban a protestantismus 
mind jobban háttérbe szorítja a c«alatkozhatlanság hitét, 
és a felvilágosodás terjesztésével uralomra juttatja azon 
meggyőződést, hogy i t t : »csak rész szerint vagyon ben-
nünk az ismeret, itt csak tükör és homályos beszéd ál-
tal látunk, és nincs jogunk elitélni azt a félt, a melyik 
nem tudja azt, a mit mi sem tudunk. Ragaszkodhatunk 
a magunk hitéhez lelkesen, a nélkül, hogy a más néze-
ten levőket gúnyolnunk vagy üldöznünk kellene. Es 
ezen irány egyik legszebb jellemvonása a protestantis-
musnak korunkban, mert a Krisztus evangeliomában gyö-
keredző nagy elveknek: a lelki szabadságnak, testvéri-
ségnek útegyengetője. 

Erdős J. ur azon állítására : »Később a luth. egy-
házban azon tanirány lett uralkodóvá, mely szerint Krisz-
tus mint Isten és ember, lélek és megdicsőült test szerint 
leszállott a pokolba,« — megjegyzendő, hogy az nem ké-
sőbbi, hanem magában a Form. concordiaeban levő meg-
határozás. Ott mondatik k i : quod tota persona, deus et 
homo post sepulturam ad inferos transcenderít. Utóbb 
merültek fel igen is többféle nézetek e tanra nézve a hit-
tudósok körében s ezek között azon irány is, mely a 
pokolraszállást Jézusnak csak emberi természetére szo-
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ritja.1) Baumgarten szerint a descensus ad inferos Jé-
zusnál nem más, mint a testtől megvált léleknek termé-
szetes állapota,2) Az ujabb theologusok közül Martensen 
azt tanítja, hogy a descensus ad inferos alatt nem a 
poklokra, hanem általában a meghaltak országába le-
szállást kell érteni. Ezen felfogásnak aztán a következő 
jelentőségét tulajdonítja. »A leszállás a holtak országába 
azt fejezi ki, hogy Krisztusra és az ő országára nézve a 
különbség az itt és ott között nem bír maradandó ér-
vénynyel és ezen szempontból számítjuk e dogmát az ő 
felmagasztalásáról szóló tanhoz. Semmi természeti aka-
dály, semmi tér és időbeli korlát nem akadályozhatja 
Krisztust abban, hogy megtalálja az utat a lelkekhez. 
Miután az ő országa a holtak országához is eljutott . . . 
igy a különbség élők és holtak, korábban vagy későb-
ben szülöttek, a tudatlanság és az ismeret ideje között 
csak elenyésző jelentőségű.*3) 

Ezen meghatározás szépen rajzolja azon hatalom-
nak s szeretetnek, mely a Krisztusban jelentetett ki, min-
denüvé elhatását s győzedelmét a földön lakó emberek 
és a túlvilágon levő lelkek között. Igy mintegy folyomá-
nyául is tekinthető ezen szent írási helynek : Phil. 2 r. 
io v. »Jézus nevében minden térd meghajoljon, mennyeiek-
nek, földieknek és föld alatt valóknak térdük.* 

Mindez azonban csak egyéni vélemény s épen nem 
elégítheti ki teljesen tudni vágyunkat. De nem elégítheti 
ki, mint az ev. egyháznak, ugy semmi más egyháznak ide 
vonatkozó dogmája sem. Az ap. hitv. szerint Jézus. . . . 
»Kinzatélc, meghala és eltemettették. Szállá alá poklokra.* 
Hogy milyen működést gondoljunk a poklokra szállásban, 
vagy hogyan értsük ebben halála és eltemetése után 
lelkének a végetlen kínokba elmerülését, erre nézve le-
het hypothesiseket felállítani s ezeknek igen szép jelen-
tőséget adni, de tudni nem lehet a léleknek halál utáni 
állapotjárói semmit. Jól mondja Macaulay, hogy a túl-
világgal foglalkozó kérdéseknek az emberi elme három 
évezred alatt sem fedezte fel kielégítő megfejtését. »A 
sok tudomány közölt, melyben a fekete lábu indiánt fe 
lyül muljuk, egyetlen egy sem vet legkissebb fényt sem 
a lélek állapotára a természeti élet kialvása után.*4) 

Az igazság tiszta ismeretét a transcendens világról 
az Isten magának tartotta fenn. Nekünk meg kell eléged-
nünk a hittel s az igazságot kereső vágygyal. És ez na-
gyon jól van igy. A tudás vágya egy fáradhatlan ösztön 
a haladásra, tökéletesbülésre. A mint e vágy teljesen ki 
lesz elégítve, a haladás megszűnt. 

Hogy az ap. hitvallásban melyik kifejezés veendő 
szószerinti, melyik jelképíes értelemben, e kérdésben 
mindkét hitv. evangel. egyház önállólag határozott. A 
helv. h. ev. egyház jelképnek tekinti a pokolra szállást, 
de szószerint veszi »az Istennek jobbjára ülést* a meny-
nyiben ezalatt bizonyos meghatárzott helyet ért. Az ág. 
h. ev. egyház pedig elfogadja a »descendit ad inferos* nak 
szószerinti értelmét s az Isten jobbját magyarázza jel-
képiesen, midőn ezt ugy fogja fel, mint a mindenütt 
jelenvalóságot, az Istennek eget földet betöltő, minden-
ható erejét. A Conf. Helv. II. c. i i . ugyanis igy szól: 
»In carne sua credimus adscendisse Dominum nostrum 
supra omnes coelos adspectabiles in coelum supremum, 
sedem videlicet Dei et beatorum, ad dextram Dei pat-
ris, quae etsi et gloriae majestatisque consortium aequale 
signiűcet, accipitur tamen et pro certo loco.« A Form. 
conc. pedig erre nézve így tanít, p. 6oo: »Dextera Dei 

») Beck. Dogm. Gesch. 187. 1. 
2) Ev. Glaubensl. II . k. 328. 1. 
3) Dr. H . Martensen : Die christl. Dogm. 295. 1. 
*) Macaulai: A pápaság. 

ubique est, ad eam autem Christus ratione humanitatis 
suae vere collocatus est, ideoque praesens gubernat om-
nia. . . Non est certus aliquis et circumscriptus in coelo 
locus, . . sed nihil aliud est nisi omnipotens Dei virtus, 
quae coelum et terram implet, in cujus possessionem 
Christus juxta humanitatem suam venit. . . Inde dulcissi-
mam consolationem petant atque sibi perpetuo gratulen-
tur, quod caro nostra et sanquis noster in Christo in 
tantam sublimitatem ad dexteram majestatis et omnipo-
tentis virtutis Dei sit collocata.* Hogy melyik felfogás 
felel meg itt is a valóságnak, e felett lehet ugyan 
vitatkozni, de olyan ember, ki az igazságot tudásunk 
tárgyává tegye s a vitában végérvényesen dönthessen, 
még nem született s alig is fog születni. Azért a leg-
fontosabbakban ugy is meglevén az »unitas«, legyen »in 
dubiis libertás, et in omnibus caritas.* 

Gyurátz F. 

Luther W o r m s b a n . 
Egyháztörténelmi tanulmány. 

Önálló történelmi kutatás után. 
(Folytatás.) 

Hogy e császári rendelet kihirdetése milyen hatást 
tett, azt Aleander Wormsból 1521 április 5-ikén kelt, a 
pápai vicekancellárhoz intézett, leveléből vesszük át. A 
császári rendelet kihirdetése után, irja Aleander, ugy 
látszik, mintha a nép megnyugodt volna, de a nemes 
urak annál nyíltabban lépnek fel. Ha a rendelet azonnal 
a Luther könyveinek elégetését parancsolta volna, félni 
lehetett volna, hogy a lutheránusok, kikkel a város és 
környék telve van, nem ügyelve az oltalom nélküli csá-
szárra, megtámadják a várost. Hutten, ki nem tudta 
magát már tovább tartóztatni, egy állatias levelet irt a 
császárhoz, egy második még kevésbbé barátságos han-
gút a mainzi kurfürsthez, egy harmadik szerfelett mér-
gest a kardinálokhoz és prálátokhoz, kik jelenleg Worms-
ban összegyűlve vannak, s egy negyediket hozzá, Ale-
anderhez, melyet ő lemásoltatva a pápának küld. E le-
vele Aleandernek egyáltalában telve van panaszokkal és 
kifakadásokkal Hutten és a német nemesség ellen. Hut-
tenről irja, hogy a cardínálok félnek tőle, részint azért, 
mert jól bírja magát, részint pennája és fegyverei miatt, 
a nemesek pedig épen imádják őt, hogy a szász vá-
lasztó pártolója és a pfalzi nincs ellene, valamint az egészen 
lutheránus hesseni sem; és még hozzá a mellett jelenleg 
a most mindenható Sickingennél tartózkodik. A neme-
sekről pedig igy ir Aleander : »E vakmerő kutyák fel 
vannak fegyverkezve tudományokkal és fegyverekkel és 
azzal dölyfösködnek, hogy ők többé nem oly oktalan 
állatok mint őseik; sőt inkább Itália elvesztette a tudo-
mányokat, a Tiber a Rajnába folyt.« Ez egész mozga-
lom nagyságáról pedig, melyet a közép nemesség idé-
zett elő, igy ir Aleander : »Én szorgalmasan olvasgattam 
e nép történetét, eretnekségeit, zsinatait és egyházsza-
kadásait : soha ehhez hasonló még nem történt. A Hen-
rik szakadása 7-ik Gergely ellen még csak gyermekjáték 
(fu vide et rose) volt, mert csaknem egész Németország 
és a császár fia a pápa részén állottak.* Ma azonban 
csak a császár tart a pápával és »egyébként az egész 
világ ellenünk.* Nagyon jellemző az Aleander gyakorla-
tias gondolkozásmódjára aztán az eszköz, melyet ő e 
mozgalom csillapítására ajánl: »Az ember nem lát jobb 
emberi eszközt,* irja ő, »ezen mozgalom csillapítására 
mint a kegy mutatások.* És ő ugyancsak e levélben kér 
egy csomó kegymutatást egyes személyek számára, kik 
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használni vagy ártani tudnak, egyházi javadalmak vagy 
egyszerűn azok megigérése alakjában, egészen le a császári 
kapusig. 

Különben az Aleander által a pápának ajált em-
beri eszköz üdvös hatását a császár is ismerte, mert egyik 
tanácsosát Armstorfifot és gyóntató atyját Glapiót Hut-
tenhez Ebernburgba küldötte, hogy neki 400 forint év-
pénzt ajánljanak fel. És csakugyan ez emberi eszköz jó 
hatásúnak mutatkozott, mert Hutten egy alattvalói levelet 
irt a császárnak, melyben mindazonáltal a pápai követe-
ket keményen megtámadta.1) 

Az események e ponton állottak Wormsban, midőn 
megjött a hir, hogy Luther pár nap múlva megér-
kezik. E hir nagy népcsődületet okozott, a mi a császár 
tanácsosait aggodalomba ejtette. A tanácsosok azon ré-
sze is, mely Chiévres véleményét osztotta, hogy az egész 
Luther-féle ügynek, könnyen végét lehet szakítani, gon-
dolkozóba esett. Különben is megbánták már a Luther 
meghívását, minthogy a gyanú, melyszerint a pápa Fran-
ciaországgal szövetkezett, alaptalannak bizonyult. A szük-
ségben aztán a pápai követekhez, Caracciolohoz és Ale-
anderhez fordultak a császári tanácsosok tanácsért. Ezek 
aztán tanácsolták, hogy a császár csak a lehető legna-
gyobb titokban engedje meg Luthernek a városba lépést, 
aztán szállást neki a császári palotába adjon, hogy egy 
gyanús ember se tanácskozhassék vele, s továbbá, hogy 
csak egyszerűn hallgassák ki, a nélkül, hogy vitatko-
zásba bocsátkozzanak vele. A császár megígérte, hogy 
a szerint fog eljárni. Mégis másnap azt keHett hallani a 
pápai követeknek, hogy Luther rendtársainál, az auguszti-
niánusoknál fog lakni, a kikről pedig bejelentették Carac-
ciolonak, hogy osztják a Luther tévedéseit, a mennyi-
ben csak a hit elleni tételeit kívánják Luthernek vissza 
vonatni, de nem a pápai hatalom ellen intézett támadá-
sait. A pápai tekintély épségben tartása pedig a fődo-
log volt a pápai követeknél, ugy hogy a mellett a hit 
dolga még másod sorban sem állott, ezért nemcsak újó-
lag kérést intéztek a császárhoz Luther elszállásolása te-
kintetében, hanem Aleander a császár gyóntató atyjával 
és a császári titkos tanácscsal még külön értekezletet 
is tartott a pápai tekintély épségben tartása tekinteté-
ben. A pápai követek még azonfelül annyira gondosak 
voltak, hogy a császárt még arra is kérték, hogy ne en-
gedje meg Luther kísérőinek a városba lépést, mint-
hogy azok, mint Luther pártfogói, ki vannak közösítve.2) 

Azonban valószínűleg a császári tanácsosok hatá-
rozatlansága következtében a pápai követek e tanácsai 
végrehajtás nélkül maradtak. Luther hirtelen megérke-
zése Wormsban aztán megelőzte azok keresztül vitelét. 

Luther Wormsban. 
1521 április 16-án egy kedden, délelőtt tiz órakor 

érkezett Luther Wormsba. A bevonulás egészen ünne-
pélyes volt. A szekér előtt lovagolt a császári herold a 
birodalmi sascímerrel sajátságos öltözetben és szolgája, 
a szekér után pedig Justus Jónás és szolgája. Sok ne-
mes ment ki elejébe és ugyancsak a szászok közül Bern-
hard von Hirschfeld, Johann Schotte, Albrecht von Lin-
denau hat lóval és sok udvari ember is. Több mint két 
ezer ember kísérte szállására.3) Mint Fürstenberger a frank-
furti követ i r ja: »Jóllehet evés közben volt, mégis alig 

*) Aleander levele április 5-ről és 15-ről. Glapio tehát Hutten 
lekenyerezése végett volt Ebernburgba, a midőn Bucert onnan Luther-
hez küldötte. 

a) Az egész szakasztás Aleandernek április 13-ikán irt leveléből. 
3) Veit Warbeck levele Johann von Sachsenhoz 1521 ápr. 16. 

hogy Sturm a tornyon a trombitába futt, annyi nép futott 
össze, hogy az egy csoda volt.« 

Luther egyenesen a szász választó lakására hajta-
tott, ki őt két udvari nemesének Friedrich von Thun 
nak és Philipp von Feilitschnak szobájába rendelte, kik 
a johanniták kolostorában laktak, hol Ulrich von Pap-
penheim, a birodalmi erbmarschall is lakott.1) Még azon 
nap többen meglátogatták őt a fő és közép nemességből.2) 

A pápai követekre nézve nagyon alkalmatlan volt 
Luther megérkezte, de ha már egyszer ott volt, igye-
keztek legalább minél hamarább elbánni vele. Bizonyára 
Luther iránt oly tüntetőleg nyilvánított nagy rokonszenv 
sem tetszett nekik. Másnap, április 17-ikén, szerdán, 
már kora reggel a császári palotába sietett Aleander, 
hol még mindenkit a legteljesebb határozatlanságban 
talált. Aleander aztán kivitte, hogy a kurfürstek délután 
két órára a császárhoz hívassanak, a többi fejedelmek és 
rendek pedig délután négy órára, valamint Luther is. 
Azt is kikötötte Aleander, hogy Luthert csak egysze-
rűn kérdezzék meg s az csak a feltett kérdésekre, me-
lyeket ő formulázott, feleljen ; és azután a legjobb remé-
nyeket táplálta a nap sikere iránt, midőn a kérdéseknek 
a gyűlés előtt Luther elé adásával a trieri officialis ge-
nerális, Johann Eck, (egy ember, mint Aleander Ró-
mába irja, ki már Trierbe jó szolgálatokat tett neki és 
ki vele ugyanazon házban lakik), bízatott meg,3) — a 
szász kurfürst ellenére, ki azt akarta, hogy a császár 
gyóntató atyja tegye fel a kérdéseket.4) 

A birodalmi gyűlés elé idézést az erbmarschall, 
Ulrich von Pappenheim, vitte meg Luthernek és a kije-
lölt órában ugyancsak ő és a birodalmi herold, Caspar 
Sturm, jöttek Luther után és vezették a nagy tömeg 
miatt, mely a püspöki palotához (hol a császár lakott s 
hol a gyűlések is tartattak) vezető utat elállta, a kolos-
tor kertjén keresztül és rejtett lépcsőkön a kihallgató 
terembe.5) 

(Folyt, köv.) Rákosi György. 

B E L F Ö L D . 
Püspöki látogatás 1886-ban. 

A Felső-Baranyai egyházmegye lelkipásztoraihoz.*) 
Nagytiszteletü és tisztelendő társak ! 
Zsinati törvényeink 138. §. a) pontjának hódolok, 

midőn az abban elrendelt s a mult évben az alsó-bara-
nya-bácsi egyházmegyén kezdett (és abban be is fejezett) 
püspöki látogatásaimat — ha Isten életemnek és egész-
ségemnek kedvez — ez évben is folytatni szándékozom 
és pedig egyházmegyéink sorrendjén a felső-baranyai egy-
házmegyében. 

Nem csak mert egyházmegyéink szokott sorrendje 

') Spalatini Annales. 
2) Fürstenbergernek már többször emiitett tudósításai, 
3) Aleander levele április 17. 
4) Spalatini Annales. 
5) Acta Reverendi stb. teljesen e forrást használtuk a birodalmi 

gyűlésen történt beszédekre nézve, minthogy azok az eredetiség bélye-
gét viselik magukon, a mit a többi forrásokkal is ellenőrizhetünk, 
csakkogy ezek a beszédeket nem adják ily tökéletesen. E forrás min-
denkire nézve hozzáférhető, megjelenvén. Dr. Henricus Schmidt: >D. M. 
Lutheri opera latina varii Argumenti stb.« cimű művében. 

*) Püspökünk a mult évben az Alsó-Baranya-bácsi egyházmegyén 
kezdett canoni látogatását ez évben a felső-baranyai egyházmegyében 
szándékozván folytatni, ennek lelkipásztoraihoz a fenntebbi körlevelet 
bocsátotta ki, melynek azonban csak bekezdő és befejező részét közöl-
jük, mivel a levél lényeges része tulajdonkép a mult évinek ismétlése. 

Szerit. 
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úgy hozza magával : más okok is sürgetnek, hogy míg 
nappal vagyon, melyen munkálkodhatom (Ján. IX. 4,) épen 
a felső-baranyai egyházmegyét siessek meglátogatni s ab-
ban elvégezhessem örömmel az én futásomat, és a szolgá-
latot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek 
az Isten kegyelmének evangéliomáról. (Cselek. XX. 24.) 

Először is az, hogy a mint a mult évben, az Alsó-
Baranya vidékén a reformatiónak hazánkban klassikus 
vidékére léptem, arra a földre, a melyen Kálvin értelme 
szerinli hit- és egyház-ujitás először vert, nem csak a 
nagyok és hatalmasok palotáiban, hanem a köznép szi-
vében is, erős és kitéphetlen gyökeret, most e föld egész 
területét végig járhassam, színről-színre láthassam mind-
azokat a gyülekezeteket, melyeket első reformátoraink 
ott alapítottak, melyeket az ő mennyei lángtól ihletett 
szavaik lelkesedése hatott át és emelt vala — s meglát-
hassam, mikép tükröződik az ősök hite buzgósága és 
erkölcse az utódok életében. 

De meg kell vallanom, azért is sietek F.-Baranyát 
meglátogatni, mert — mint már előbb is észleltem, püspöki 
hivatalban létem óta pedig még bővebben tapasztalom, 
s a mint már mult évi jun. havában tartott egyházkerü-
leti közgyűlésünk elé terjesztett püspöki jelentésemben 
is érintettem, egyházmegyéink közül a f.-baranyaiban van 
a legtöbb baj, a legtöbb vitás kérdés, a kedélyek ott 
látszanak a legnyugtalanabbaknak — az orvosnak pedig 
kötelessége odamenni, a hol baj van s orvoslásra van 
szükség ; mert mint Urunk mondá: Az egészségeseknek 
nincs szükségök orvosra, hanem a betegeknek, (Mát. IX 12.) 
Vajha csalódtam volna, távolból nézve, a dolgokat 1 — 
s közvetlen közelből nézve egészségesebbeknek találnám az 
áll-ipotokat, mint a milyeneknek messziről látszanak! Min 
denesetre a hely szinén akarom vizsgálni a dolgot ; szem-
től szembe nézni — ha léteznek, a bajokkal; az embe-
rek és gyülekezetek üterére akarom tenni kezeimet; s 
ha vannak bajok, azoknak orvosságát akarom keresni. 

Veletek, a ti segítségetekkel akarom én azt keresni, 
Tisztelendő társaim, a kik velem együtt munkálkodó 
szolgák vagytok az Ur örökségében. Talán Isten sege-
delmével meg is fogjuk azt találni — legyünk rajta, hogy 
megtaláljuk. 

Minthogy pedig egy oly nagy terjedelmű, népes 
és számos egyházat számláló egyházmegyében, a püs-
pöki látogatás, az idő korlátoltsága miatt, egyházanként 
a legjobb esetben is csak néhány órára ter jedhet : szük-
séges azt már előre ugy előkészíteni, hogy a püspök min-
den egyes egyháznak állapotairól már eleve a lehetőségig 
tájékozva legyen és a maga ottani fellépését ahhoz al-
kalmazhassa. 

E végből, mint az alsó-baranya-bácsi egyházme-
gyében is tettem — s ottani lelkésztársaink ebben az 
én kérésemnek, kivétel nélkül mindnyájan, készséggel is 
engedtek — titeket is Tisztelendő Társaim : 

Először is arra kérlek föl, hogy közületek mindenik, 
a maga gyülekezetének erkölcsi állapotairól tegyen hoz-
zám egészen őszinte és bizalmas jelentést, a mely en-
gem a gyülekezet kebelében uralkodó vallásos és erkölcsi 
szellemről — s a mennyiben erre az anyagi helyzet is két-
ségtelen hatással van, arról is — a lehetőségig tájékozzon. 

Itt a körlevél részletesen elmondja eme bizalmas 
értesítésekről kívántakat; aztán áttér 

Másodszor az egyházkerületi levéltár s az egyház-
történetek számára készítendő nagyobb egyházrajzra, 
melynek bővebb részletezése után igy folytatja: 

Az ekkép elkészítendő egyházrajz egy példányban 
az egyház jegyzőkönyve, illetőleg levéltára számára, 
megőrzés végett visszatartandó, egy példányban pedig 
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nekem, az egyházkerületi levéltár számára átadandó lesz. 
Ugy szintén a pü=pökí látogatás megtörténtéről és lefo-
lyásáról az egyház jegyzője által jegyzőkönyv lesz fel-
veendő. 

A püspöki látogatás idejét és sorrendét csak ké-
sőbb fogom pontosan megállapíthatni s lelkésztársaimnak 
és a gyülekezeteknek Nagy tiszteletű Esperes-társam utján 
tudtára adhatni. Egyelőre csak annyit mondhatok, hogy 
azt Isten segedelmével, a húsvét és pünkösd közötti idő-
ben szándékozom, ha lehet az egész egyházmegyében 
egyhuzomban, végrehajtani. 

Hátra van még itt is, mint az alsó-baranya-bácsi 
egyházak irányában tettem, kijelenteni, hogy saját ma-
gamra nézve a püspöki látogatás legfontosabb céljának 
tekintem a személyes találkozást és közvetlen érintkezést 
a vigyázatomra bizott egyházakkal s a pásztorkodásom 
alatt álló lelkek egy nevezetes részével, ez által adatván 
nekem alkalom, irántok különbség nélkül való szeretetem 
és jóindulatom kifejezésére. E részben azért tőlök sem 
várok egyebet, mint szíves és nyájas fogadást ; s mind 
protestáns papi hivatalom egyszerűségénél, mind szemé-
lyem igénytelenségénél s minden pompától való irtózá-
somnál fogva, előre óvakodom minden külső, csinált 
vagy épen erőszakolt ünnepélyességek ellen. Nem vivén 
egyebet magammal őszinte szeretetnél, híveimtől sem 
kívánok s nem várok egyebet. Ha szívesen látnak s 
akarják, hogy jól érezzem magamat körükben, mutas-
sák ezt meg szives, de egyszerű fogadás által. Különö-
sen kívánok kerülni és kerültetni mindent, a mi a gyü-
lekezetnek vagy lelkésztársaimnak terhére volna, vagy 
költekezésbe kerülne. A hitbeli buzgóság, a gyülekeze-
tekben és az iskolákban való jó rend, s az irántam való 
bizodalom és jóindulat látása fog engem megörvendez-
tetni, sokkal inkább, hogysem mint hiú pompa tehetné. 
Egy kérésemet különösen is hangsúlyozni kívánom : mel-
lőzzék a világi és hatósági pompa ama hozzánk egyhá-
ziakhoz épen nem illő, nem egyszer zavart, fennakadást 
sőt veszélyt is okozható cafrangiát — a bandériumot, 
mely nekem az alsó-baranya-bácsi részen is csak aggo-
dalmat és kedvetlenséget okozott. Püspöki látogatásomat 
munkának és nem hivalkodásnak kivánom tekinteni, mert 
illik nekünk a mi tisztünknek minden igazságát betöltenünk 
(Mát. III. 15.); ellenben senkit semmi dologban meg nem 
botránkoztatnunk, hogy ne szidalmaztassélc a mi szolgála-
tunk. (2. Kor. VI. 3.) 

Azért is én, Atyámfiai, — miképen Pál apostol 
írta volt a korintusiaknak — kész vagyok hozzátok menni 
és a ti károtokkal nem henyélek/ mert nem keresetű a ti 
külső gazdaságtokat, hanem ti magatokat; mert nem a 
fiak gyűjtenek az atyáknak kincseket, hanem az atyák a 
fiaknak. En pedig nagy örömest áldozok és adom maga-
mat is a ti lelketekért. De mert attól félek, hogy mikor 
odamenéndek, valami módon nem olyanoknak talállak ti-
teket, a milyeneknek akarnálak, és én is olyannak találtatom 
tőletek a milyennek ti nem akarnátok : kérlek azért, hogy 
valami módon ne legyenek versengések, irigységek, hara-
gok, vetélkedések, rágalmazások, fondorkodások, fölfuval-
kodásolc, pártoskodások közöttetek 1 (2. Kor. XII. 14. 
15. 20.) 

Végezetre Atyámfiai, kegyelem néktek és békesség 
Istentől a mi Atyánktól és az Ur Jézus Krisztustól. 

Budapest, 1886. évi január 15-én. 
Szász Károly. 
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Izgatás a domestica ellen Somogyban. 
A »Protestáns egyházi és iskolai lap« f. évi 2-ik 

számában, Szász Károly dunamelléki ev. reform, püspök 
urnák, az egyetemes közalap ügyében kibocsátott egy 
levele olvasható a . . . . i ref. egyház presbyteriumához. 
Ugyancsak az egyházi közalap tárgyában közlök én is, 
nt. szerkesztő úrral egy levelet, más egyházkerületből, 
egy egyszerű földmives tagokból álló gyülekezet gond-
nokai által kibocsátva, s mint majd a levél szövegéből ki 
fog tetszeni, nem is egy, hanem szinte negyven egyház-
községhez elküldve. Hogy a levél tartalmát, s annak ily 
sok felé megküldését, nem az azt aláirt két gondnok 
atyafi eszelte ki, ezt, én legalább ugy hiszem. De hát 
ki ? E kérdésre, mivel biztosan nem tudok felelni, sza-
bad legyen bizonytalanságban hagynom az olvasót is, s 
csak annyit mondanom, bárki legyen is e dolog ki esze-
lője s első megindítója — a mennyire én az egyház-
megyénkbeni viszonyokat ismerem — az, szerintem olyat 
tett e lépésével, mint aki szélviharban zsuppos épületek 
közt tűzzel játszik s gondatlanságában könnyen felperzsel-
heti a falut. . . 

A levél, mely kezemhez tegnap jan. 21-én, midőn 
épp a körlelkész s egy pár szomszéd tanitó nálam vol-
tak s általam az eredetiről lemásolt példányt névalá-
írásukkal hitelesítették, érkezett, következőleg hangzik: 

Másolat: az ev. ref. egyház érdemes gondnokainak 
Ötvöskónyi. A visontai ev. reform, egyház elhatározta, 
hogy az országos egyházi (domestica) adó ellen, illetve 
az erre vonatkozó törvények módosítása tárgyában a 
protestáns egyház fejéhez O Felségéhez a királyhoz fel-
folyamodással él. És ezen lépésbeni résztvevésre negy-
ven egyházközséget felszóllita. Köztük Ötvöskónyi község 
ev. ref. gyülekezete érdemes gondnokaihoz is azon ké-
réssel járul, szíveskedjenek ezen tárgyban presbyteri gyű-
lést tartani s jegyzőkönyvileg elhatározni, hogy szándé-
kunkban bennünket követnek e? Ha igen, ugy szívesked-
jenek a presbyteri gyűlésen legalább két megbízottat 
kinevezni, ha lehet legalább az egyik megbízott az egy-
házi gondnok legyen, a kik Visontán folyó évi január 
hó 29-én délelőtt 10 órára a községi iskola termében 
tartandó nagy gyűlésre megjelenni szíveskedjenek, ma-
gukkal hozván az egyház pecsétjét a felveendő jegyző-
könyv és a szerkesztendő kérvény hitelesítése céljából 
Visonta, 18/1. 1886. tisztelettel Andik Mihály gondnok, 
Nagy István gondnok, Szilágyi Gábor, 

ev. ref. lelkész. 

A hedrahelyi és kis-bajomi ref. egyház tanácsok 
válaszai. 

Örömmel olvastuk a hozzánk beküldött két tudósí-
tásból a fenntebbi felhívásra adott válaszait a most ne-
vezett két egyház presbyteriumainak, s hiszszük, hogy 
t. olvasóink is lelki gyönyörrel olvassák s örömmel győ-
ződnek meg e válaszokból, népünknek józansága s egy-
házias iránya felől s egyszersmind ujabb erőt merítenek 
a közalap mellett való buzgólkodásra. 

A liedrahelyiek válasza egész terjedelmében igy 
hangzik : 

Az 1881 és 82-ben Debrecenben összeült, magyar-
országi ev. ref. egyházi zsinat bölcsessége és előrelátása 
által megalkotott s ő felsége a király által szentesitett 
orsz. közalapi törvény ellen, illetőleg annak módosítása 
tárgyában, a visontai testvéregyházba f. hó 29-re, önök 
által a nevezett egyház nevében összehívott nagygyűlé-
sen nem jelenthetünk meg a következő okoknál fogva : 

1. Mi azon ref. egyházhoz tartozván, melynek feje 
az Üdvözítő Jézus Krisztus, meggyőződésünk tiltja, — 
minden tiszteletünk mellett is, a kegyelmesen és alkot-
mányosan uralkodó kir. felség iránt, — résztvenni olyan 
egyházi gyűlésben, mely »a protest. egyház fejének« a 
róm. kath. hitvallás hívét s földi fejedelmet tart. 

2. Mi az orsz. közalapi törvény szerinti járulékot 
nem tartjuk »adónak*, hanem olyan »önkéntes adomány-
nak*, a mivel azon Jézusi törvény értelmében, hogy 
T>egymásnak terhét hordozzátok és ugy töltsétek be a Krisz-
tus törvényét* (Gal. VI. 2.), kötelezve vagyunk arra, hogy 
szép énekünk szavai szerint *az erős az erőtlent gyámo-
litsa *, holott már a mózesi törvény szerint is kötelesség 
volt »a teher alatt leroskadt marhát is fölemelni« (Móz. 
II. 3. r. 5. v.), mennyivel inkább szent kötelesség önere-
jükből fel nem állható, az idegen nemzetiségek és feleke-
zetek közt beolvadás veszélyének kitett egyházaink fenn-
tartására közreműködni, Szlavónia és Horvátországba be-
költözött testvéreinket akkép gyámolítani, hogy szeretett 
nemzetünknek és egyházunknak megtartathassanak, mert 
»nem akarja a ti atyátok, hogy egy is elveszszen a kicsi-
nyele közül« (Máté XVIII. 14.). 

Miért is a hedrahelyi ev. ref. egyház presbyteriuma, 
— mely mig Visonta, biztos kivetés utján is, csak 41/5, 
addig Hedrahely önként 5 3/5-del járult a közalaphoz — 
Máté XVIII. 15, versével válaszol a visontai hitrokon 
egyháznak, minek ha sikere nem lesz s igy a célba vett 
nagy gyűlést még is megszándékozik tartani, abban 
Máté XVIII. 17 re gondolva, meggyőződése tiltja részt-
venni. 

Mert a hedrahelyi egyház bizalommal néz az egy-
házi törvény azon intézkedésére, mely egy lélek után 
4 - 5 kr. vagy 1/ i telek után 20—30 kr. évi járulékból, 
az eddig minden anyagi segély nélküli szegény egyhá-
zaink közül már is vagy 1000-et segélyezett; egy pár 
év ótai fennállása alatt is, egy pár százezer forintnyi 
tőkére mutathat, s mely iránt a lelkesedés vagyonosabb 
hitrokonainknál akkora, hogy többen százakkal, ezrekkel, 
s van ki összes vagyona adományozásával 160,000 frttal 
járult a nagy mentő eszme megvalósításához, annak élet-
képessé tételéhez. 

3. Mi tudomásával birunk annak, hogy a más nem-
zetek között élő prot. hívek, valamint hazai ág. evang. 
atyánkfiai is, évtizedek óta — habár más néven •— lé-
tesítettek ily segély alapot; vajha a mi elődeink is rég 
megkezdették volna ennek létrehozását, ma már áldásait 
fokozottabb mérvben élvezhetnők. 

4. Mi tudjuk, hogy mennyi könyűt törölt, mennyi 
sebet gyógyított, mennyi roskadozót fölemelt, mennyi 
áldást árasztott más nemzeteknél, s hazai ág. ev. test-
véreinknél is, a közsegély, mely krajcárokból milliókat, 
cseppekből tengert teremtett, hátán kincscsel rakott ha-
jókat hordozott. 

5. Mi tudjuk, hogy a német, a svájezi, a holland, 
az angol prot. egyházak milliókat áldoznak évenkint ily 
célokra, sőt arra, hogy a biblia minden nép nyelvére 
lefordítva, a pogányok közt is terjesztessék s az erköl-
csöket nemesítő, a kedélyeket szelídítő, a közemberba-
ráti szeretet és testvériség világboldogító elvét megala-
pító, a népeket a közemberi szabadság érdekében egy 
testvéri füzérbe összefogó ker. vallás, egyházunk feje az 
üdvözítő Jézus parancsolata szerint: »minden népek kö-
zött hirdettessék« (Máté XXVIII. 19. 20. v.). 

6. S látva mindezeket, mi hiszszük és valljuk, hogy 
a magyar ev. ref. egyház orsz. közalapjában is, egy a 
magyar ev. ref. egyházat megszilárdítani s boldogítani 
hivatott nagy és igaz ker. életelv nyilvánult, melyet ha a 
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debreceni zsinat meg nem alkotott volna ; vétkezett volna 
az egyház közérdeke ellen s melyet ha a ma elmulasz-
tott volna, a holnapnak kellene megalkotnia, hogy a 
mindinkább nyommasztó jövővel, évről-évre erősbülten, 
állhassunk szembe, hogy »tanulva a hangyától* — Péld. 
besz. VI. 6. 7. — gyűjtsünk »mint nyárban az eszes 
fíu«, nem pedig »a megelégedett (jóllakott) emberként 
még a lépes mézet is megtapodva«. (Péld. besz. XXVII. 
7. vers), az Úrnak haragját és Ítéletét vonjuk fejére hazai 
egyházunknak, mely a múltban üldöztetvén, jövője érde-
kében mitsem tehetett, de az Úr kegyelméből mégis 
megtartatot t ; míg ha ma meghasonlik, elpusztul, hogy 
elmondhassa » Te magad vesztetted el magadat, óh Izráel« 
(Hós. XIII. 9. v.). 

Mi a nagy gyűlés egyházpusztitó munkájához, a 
fennti okoknál, s prot. érzületünk, törvénytiszteletünk, 
egyházunk iránti szeretetünknél fogva nem járulhatván : 
midőn kijelentjük, hogy a gyűlésen egyházunkat képvi-
seltetni nem fogjuk, másfelől kérve kérünk titeket is, 
az üdvözítő anyaszentegyház elveiért, az emberiség bol-
dogitásáért magát is áldozatul adott üdvözítő Jézus ne-
vére hivatkozással, hogy elhagyván tévelygő szándékoto-
kat, legyetek egyek abban, a ki fő és a ki a mi fejünk, 
az ur Jézus Krisztusban : mert *nem beszédben*, nem ta-
nácskozásokban az Ur törvénye ellen, áll az Istennek 
országa, hanem a léleknek erejében«. I. Kor. II. 4., mely 
nem fél sőt örvend áldozni, tudván, hogy szükség volna 
ilyen módon, az erőtlenekről gondoskodni és megemlé-
kezni az Ur Jézus beszédéről, mert ő mondotta : »jobb 
adni másnak, hogy nem venni« Csel. XX. 35., mert Isten 
az ő hatalmassága szerint m.egcselekedheti, hogy a ti jó-
kedvetekből való adakozástoknak haszna ti reátok is visz-
szatérjen.v. (II Kor. 9. r. 8. v.) 

Valóban szeretett atyánkfiai az Úrban 1 keresztyé-
nietlen szeretetlenségnél, csak önön magának élő önzésnél, 
rideg könyörtelenség és részvétlenségnél nem lenne egyéb 
olyan határozat hozatal, mely krajcároskodó szükkeblűsé-
gében, megtagadva az egyházi közösséget, a mí lelki és 
erkölcsi lényünknek életet adott anyánk, a »közönséges 
anyaszentegyház« ellen követne el merényletet, hogy ne 
mondjuk 30 ezüst pénzért, mert egyőnk egyőnktől alig igé-
nyeltetik több áldozat; — menthetetlen árulást, már maga 
az által is, hogy az őseink véráldozatával kivívott prot. 
önkormányzat — autonomia — körén kivül eső ténye-
zőre akarja fektetni a folyamodványában a súlypontot. 

Ezt a kötelességei iránt mindenkor érzékkel birt, 
derék visontai egyház értelmes népe megtenni bizonyára 
nem fogja, s ha hitében próbára tétetvén, egy pillanatra 
ingadozni látszik is, hiszszük, hogy elesni nem fog, ha-
nem : * végig megáll, hogy megtartassék« / 

Az Úr szent lelkének ereje legyen önökkel 1 
Kelt Hedrahelyen, 1886. január 24. tartott pres-

byteri közgyűlésünkben : Kórmendy Sándor, lelkész. 
Orbán István, tanitó. Biró János, Kis Ferenc, gondnok. 
Kovács József, Tóth János, Bozán József, Dömötör József, 
Györfi Ferenc, Gyenis József, Nagy János, Bálint János, 
presbyterek. 

A kis bajomiak válaszát hely szűke miatt csak tö-
redékesen adjuk. Először is sajnálkozásukat fejezik ki a 
felhívást kibocsátó visontai elöljáróknak téves felfogása 
s helytelen irányú agitálása ellen ; azután igy folytatják: 

»A dolog érdemére nézve már szivünk fájdalma 
mellett is némi örömmel válaszolunk, mert ez által hitünk 
s jócselekedetünkről némi bizonyságot tehetünk. Ugyan is : 

A mi tornyunkon — mint minden ev. ref. templom 
tornyán, egy csillag ragyog. Ezen csillag jelképe ma is 

a bölcseket Jézus bölcsőjéhez vezérlő csillagnak, — jel-
képe a setétségen hatalmat vett világosságnak, mely meg-
tanított »szeretni Istent* J > s z e r e t n i felebarátainkat.* E 
kettőtől függ az egész törvény s a próféták minden irása. 

Visontai kedves hitrokonaink 1 Mi templomunk ezen 
fénylő csillaga alatt megtanultuk látni azon sok száz deso-
lata erdélyi és felső-magyarországi ekklésiát, melyek vallá-
sukat, és magyar nemzetiségüket elvesztették, mert ma-
guk erején nem tarthattak igehirdetőt, s lettek óhitűekké, 
románokká, a magyar haza és vallás ellenségeivé. Ezen 
akar most segíteni a nemzet áldozatkészségével az er-
délyi közművelődési egyesület. Adott-e már erre valamit 
Visonta ? Itt akarja a megmenthetőt megtartani a do-
mestika. 

Látjuk azon sok száz meg száz Szlavóniába költö-
zött testvéreinket, kik magukra hagyatva, gyermekeikben 
már horvátokká s idegen vallásuakká lesznek. Visontáról 
hány család költözött oda ? Nem jajdul-e fel szívetek, 
hogy ezeknek gyermekei mind a magyar hazának, mind 
szent vallásunknak ellenségeívé növekednek. Ezen akar 
filléreinkkel segíteni a domestika. 

Látjuk M.-Ujfalu, Orosi, Galambok, Pettend, Kis-
kovácsi és a többi somogyi kis mint Brekínszka, Daru-
vár, Kaposvár alakuló egyházakat, melyeket csak a mult 
évben is 1700 frttal segélyezett a domesztika. 

Sőt látjuk — mitől Isten óvjon — ha jő a vész, 
tűz, víz, földrengés, hogy Isten után egyedül a domesz-
tika lesz az, mely eszközli, hogy az általunk adottat bő 
uzsorával adja nekünk vissza, hogy jó cselekedeteink 
haszna reánk vissza térjen. 

A mí tornyunk csillag-jelképe alatt mindezeket 
látjuk és e látásnál megtanultuk üdvözítő Jézusunk pa-
rancsolatját : »egymás terhét hordozzátok* és »minde-
nekkel jól tegyünk, különösen hitünk sorsosíval.« 

Kedves atyánkfiai 1 Szeretett hitsorsosink 1 Mi már 
ezen világosságra eljutottunk, azért a setétség ama mun-
kájában, mely nem a hív pásztor, hanem a ragadozó 
farkas tanácsában születhetett, részt nem vehetünk, sőt 
az itt-ott köztünk is találkozó hitben gyengéket szép 
intéssel-tanitással felvilágosítjuk és kérjük a mint presby-
teri szép tisztünk kívánja, hogy a lakodalmi gazdag ven-
dégségek, halotti torok, keresztelői lakomák morzsalékai 
— mint a napról-napra fényűzőbb pazar viseletek ma-
radékai, hadd menjenek az evangéliomot éhező és szom-
júhozó kicsiny, vagy alakuló, majd csapásokkal küzdő 
testvér hitsorsosok felsegéllésére, ugy tekintve — jólfel-
fogott érdekünkből — azokat, mint a takarék magtárba 
elhelyezett gabona szemeket, melyek jöhető veszedelem 
idején nekünk haszonnal gyümölcsöznek 

»Kérjük önöket kedves hitsorsosink, hogy amaz 
általuk összehívott törvénytelen s tévelygő gyűlésre vilá-
gosodjanak meg, újuljanak meg elméjök megváltozása 
által s a köz haza, a szent vallás érdekében szűnjenek 
meg magokat s másokat is lázítani s tegyék azt a 10, 
20, 30 kros áldozatot örömmel, a mit törvény szerint 
erőszakkal is kell cselekedni, meggondolván, hogy »a jó 
kedvű adakozót szereti az Isten.* aláírva az összes elöl-
járók. 

A párbér ügyében hozott curiai határozat indokai. 
Közelebbi számunkban közöltük a kir. curiának 

a párbér ügyében hozott nagy fontosságú két határo-
zatát ; minthogy azonban ezen határosatok után is me-
rülhetnek fel a párbérre nézve vitás kérdések, szüksé-
gesnek véljük ezen határozatok indokainak a közlését is. 

Az első határozat, mely azt mondja ki, hogy a 
10* 
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párbér-ügyi vitás kérdések eldöntése a polgári bíróságok 
körébe tartozik, a következő indokokon alapul: 

Párbérszolgáltatások iránti ügyek, ha a kötelezett-
ség alapja nem vitás, a jogszolgáltatásnak a közigazgatás-
tól történt elkülönítése óta közigazgatási uton véglegesen 
intéztettek el. Az ekképen kifejlett gyakorlat ellen ag-
gály nem is foroghat fenn, mert ez az ellenkező tételes 
törvénybe nem ütközik, és mert ellenkező esetekben a 
felek magánjogai kérdésbe nem jöhetnek, hanem csak 
arról van szó, hogy a lelkész ellátására s ekként egyházi 
czélra szánt illetmény hajtassék be, s habár a párbér 
keletkezésénél és fejlődésénél fogva a tulajdonképeni egy-
házi adó fogalma alá nem vonható, kétséget még sem 
szenved az, hogy a közigazgatási hatóság a kérdéses 
esetekben oly jogosítványnak szerez érvényt, melyben 
tekintettel annak tartalmára és céljára, a közjogi elem 
túlsúlyban van. Más szempont alá esnek azonban oly 
ügyek, melyekben panaszlott a kötelezettség alapját el 
nem ismeri, mert a védelemmel szemben az a kérdés ol-
dandó meg, ha vájjon elvontan a parochiális köteléktől, 
létezik-e oly jogcím, melynél fogva a parochiális köte-
lékhez nem tartozó egyén a párbér fizetésére jogszerűen 
kötelezhető. A jogélet mutatja, hogy ilyenkor magánjogi 
alapokra (szerződés, végrendelet stb.) visszavezethető kö-
telezettség esete merül fel, s habár a párbér ekkor is 
egyházi célra szolgáló járandóság természetével bir, a 
magánjogi vonatkozás mégis előtérbe lép, miután a felek 
részéről nem a parochiális köteléken belül támadt jogvi-
szony, sem a párbér egyházi célja nem tétetik kérdés 
tárgyává, hanem egyedül az, ha vájjon a követelés alapját 
képező külön jogcím előfeltételei jogilag megállapithatók-e 
vagy sem? 

A most emiitett esetek végleges eldöntésére tehát 
a vitássá vált kérdések természeténél fogva csakis a pol-
gári biróságok lehetnek hivatva, — áll ez kivaltképen 
akkor, midőn a párbért igénylő lelkész azt állítja., hogy 
a párbérszolgáltatás ingatlanokon nyugvó dologi terhet 
képez, miután e kérdés elbírálása már az 1881 : LIX. 
t.-c. 6. §-ánál fogva az illető birtokbiróság hatáskörébe 
van utalva. 

E megoldás lényegileg összhangzásban van az 1848 
előtti jogállapottal is, mert a párbérszolgáltatás iránti 
igény a jogot tagadó tétellel szemben 1848 előtt is a lelkész 
illetőleg annak képviseletében a törvényhatósági ügyész 
által a polgári biró előtt per utján érvényesíttetett. (Példa 
erre a Molnár-féle döntvénygyüjtemény 468-dik lapján 
foglalt 1817-dik évi szept. 25-diki keletű kir. táblai ha-
tározat). A királyi kúria jelen határozatának célja azon-
ban még sem lehet az, hogy megszüntettessék az ed-
dig fennálló s viszonyainknak megfelelő ama gyakorlat 
hogy a párbérszolgáltatás iránti követelés mindenkor, te-
hát oly esetekben is, melyekben előreláthatólag a kö-
telezettség jogalapja kétségbe fog vonatni, első sorban 
közigazgatási uton érvényesítendő, A kir. kúria fennállott 
semmitőszéki osztályának határozataiban, és több kúriai 
határozatban elismert eme gyakorlatban a törvényhozás 
intézkedéséig való fenntartása célszerű már azért is, mert 
gyakran a panaszlott védelmének iránya előre nem tud-
ható, és mert e gyakorlat nem áll útjában annak, hogy 
ott, hol a kötelezettség alapja vitás, a közigazgatási ha-
tározat jogerőre emelkedése után a bíróság véglegesen 
határozzon. Végül megjegyeztetik, hogy az utóbbi ese-
tekben az ügy sajátszerű természeténél fogva az 1877: 
XXII. törvénycikkben szabályozott kisebb polgári peres 
ügyek birósága nem illetékes, mert a kereset első sor-
ban a kisebb polgári peres eljárás alá eső értéket meg-
haladó követelési alap birói elismerésére van irányozva. 

A második határozatra nézve, melyszerint a párbér 
nem tekinthető ingatlanokon nyugvó dologi tehernek, 
a következők az indokok: 

A párbér a hivek önkéntes oblációiból veszi ere-
detét, célja a kathol. lelkész ellátásának biztosítása volt 
s ennélfogva az fogalmilag a plébánia kötelékéhez tarto-
zóknak jogszokás (laudabilis consvetudo) utján keletke-
zett személyes kötelezettségén alapul. A párbérszolgál-
tatások eredetök és fejlődésüknél fogva a földesúr kegyúri 
kötelezettségeire vissza nem vezethetők, mert mellőzve 
a patronátus jogalapjainak vizsgálatát, kétségbevonhatlan 
tény az, hogy a földesúri hatalom és a patronátusi jog 
számos helyeken nem volt egy kézben összpontosítva és 
mert különben is a földesúr jobbágyait a szokás, törvény 
erejével biró rendeletek vagy törvény utján megállapított 
uri tartozásokon felül más szolgáltatásokkal jogszerűen 
nem is terhelhette. 

Az evangélikusok szabad vallásgyakorlatának elvi 
elismerését magában foglaló 1608: I. törvénycikk nem 
eredményezvén az evangélikusoknak teljes kiválását a 
kath. egyház kebeléből, az annak meghozatalát követő 
vallási súrlódások idejében tőlük a kath. lelkészt illető 
párbérszolgáltatás főleg azon az alapon követeltetett, 
mert még mindig a kath. egyház jurisdictiója alatt állók-
nak tekintettek, s ez alapon követeltettek és szedettek 
be tőlük az ingatlan birtokával semmi összefüggésben 
nem álló stola-dijak is. Az 1647. évi XII. törvénycikk 
sem intézkedik a párbérről, mint oly teherről, mely in-
gatlanok birtokával össze van kötve, hanem mint a lel-
készek ellátására szánt oly illetményről, melynek szol-
gáltatására a hivek vannak kötelezve. Az 1691. évi áp-
rilis 2 án kelt körrendelet (Explanatio Leopoldina) szerint 
az evangélikusok a nem artikularis helyeken továbbra is a 
kath. parochia kötelékébe tartozóknak tekintettek s ez ala-
pon köteleztettek a pálbért a kath. lelkésznek fizetni, mig 
végre az 1790—I. évi XXVI. t.-c. által a kath. egyház jog 
hatósága alól teljesen föloldattak s a kath. lelkésznek telje-
sített párbérszolgáltatások alól feltétlenül felmentettek. A 
gör. kel. vallásuakra vonatkozó 1790 — 1. évi XXVII. 
t.-cikkben a párbérről kifejezett intézkedés nem is fog-
laltatik, hanem az csak egész általánosságban biztosítja 
részükre a teljesen szabad vallásgyakorlatot, s ebből kifo-
lyólag a kath. parochia kötelékéből való általános kiválást is, 
melynek eredményeként az eddig némely helyeken a 
kath. lelkésznek fizetett párbér alól a végrehajtó hatalom 
által szintén felmentettek. 

A törvényhozásnak utóbb emiitett határozott nyi-
latkozataival szemben ki sem fejlődhetett oly általános 
jogszokás, melynek alapján a párbér tekintet nélkül a 
parochiális kötelékre, ingatlanokhoz kötött dologi teher 
természetét felvette volna. Ezekből, valamint ama tényből 
is, hogy a párbért rendszerint csak a házasságban élők 
s az önálló háztartással biró özvegyek és özvegynők 
szolgáltatták és hogy azt a házatlan zsellérek is fizették, 
önként következik, hogy némely canonica visitatiókban 
előforduló ama kitételeknek, hogy a párbér minden ház 
vagy minden telek után szolgáltatik ki, oly horderőt, 
mintha azok a párbérszolgáltatás" jogi természetét fejez-
nék ki, tulajdonítani nem lehet, hanem a fenntebbiekből 
folyólag fel kell tenni, hogy az emiitett és azokhoz ha-
sonló kifejezésnek csakis a párbér kivetésének módját 
kívánják jelezni. 

Ezen általános elvi szempont azonban nem zárja 
ki azt, hogy a párbér egyes esetekben szerződés és más 
jogalkotó tények folytán ingatlanhoz kötött dologi te-
herré nem válhatott, mert a törvényhozás fentebbi in-
tézkedései a felek cselekvényeit és szabad rendelkezését 
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semmi irányban nem korlátozták, ily esetekben tehát, s 
valahányszor átvállalt vagy községileg civertált parbérről 
van szó, a fennt kifejezést nyert általános elv nem áll-
hat útjában annak, hogy a fennforgó külön jogcímnél 
fogva a parochiális kötelékhez nem tartozók is a kath. 
lelkészt illető párbér fizetésére vagy kiszolgáltatasára kö-
teleztessenek. 

K Ü L F Ö L D . 

H o l l a n d i á b ó l . 
— A »Prot. Kirchenztg* után. — 

»Az a holland reformált egyházat már 20 év óta 
fenyegető forradalom és szakadás, melyet többször sike-
rült lecsendesitni és megorvosolni, most végre tényleg 
kitört. A forradalom a confessionalis-kalvinista részről 
fenyegetett. A kálvinisták azt az uralkodó egyházat, 
mely félig mérsékelt orthodox, félig pedig közvetítő-re-
former vezetés alatt állott, akarják lerontani, hogy en-
nek romjain aztán egy tiszta kálvinista egyházat építse-
nek fel, melynek alapjául az i6i8-iki dortrechti zsinat 
kánonait tennék. Most végre a kálvinisták csalás (sic 1) 
és nyilvános erőszak alkalmazásával Amsterdam legelő-
kelőbb református templomát hatalmukba kerítették. 
Mintha csak a 16. vagy 17. század történeteit olvasnók! 
Pedig hát a 19-ikiben történt.« Igy ir a fentebb nevezett 
lap levelezője. 

Elég érdekesen tünteti fel ez eset a hollandiai 
theologiai és egyházi viszonyokat s most midőn figyel-
münk újból Hollandia felé irányoztatott, talán olvasóin-
kat is érdekelni fogják e mozgalmak. 

A most bekövetkezett esemény igy tör tént : 
Az amsterdami kálvinista egyházi elöljáróság vo-

nakodott az egyház érvényben levő törvényeinek enge-
delmeskedni, abból indulva ki, hogy »Isten szavának 
inkább kell engedni, mint emberi törvényeknek.« Ekkor 
a jogosult magasabb egyházi hatóság, — mely véletle-
nül ekkor majdnem egészen szigorú orthodoxokból ál-
lott, — a törvények értelmében az elöljáróságot suspen-
dálta. A »klassikaal bestuur«-nek vagyis a megyei — 
synodus elöljáróságának kellett volna most a gyülekezeti 
elöljáróság teendőit átvenni. De mi történik? A felfüg-
gesztett elöljáróság, mintha csak semmi sem történt 
volna, be akart menni az uj templom sekrestyéjébe, 
(kerkekamer), hol közönségesen gyűléseit tartotta. A 
klassikaal bestuur ezt bizonyára előre megtudta, mert 
az elnök Westhof lelkész már ott volt, s őket távozásra 
hivta fel; midőn a tiltakozás dacára be akartak menni, 
ez rendőrséget hívott segítségül. Erre a kálvinisták eltá-
voztak. Ez történt f. é. január 5-én. Másnap, szerdán 
jan. 6-án reggel 8 órakor néhányan a kálvinista urak 
közül, munkásoktól kisértetve, a kerkekamer őreit ha-
zugsággal kicsalták helyiségeikből s a záraknak erősza-
kos feltörése és a fafalaknak átfürészelése által biztosí-
tották a maguk számára a különböző helyiségekbe való 
beléphetést és igy tartják az épületet és a templomot 
elfoglalva. Ágyakat vittek be nekik és kosarakban hord-
ták be az élelmi szereket számukra. Azután nehéz ge-
rendákat, deszkákat vitettek be és minden ajtó, a mely 
az utcára kivezet, a szó teljes értelmében ezekkel van 
eltorlaszolva. A jogosult egyházi elöljáróknak még jan. 
8-án estéig nem lehetett oda behatolniok. Nem is gya-
nítható, hogy ez állapot meddig fog tartani, a mennyi-
ben nem remélhető, hogy a klassikaal bestuur a kálvi-

nisták emez erőszakoskodásától megrettenve engedmé-
nyeket leend kész tenni. 

Ez erőszakoskodás vezetője dr. Kuyper (Keuper) 
Ábrahám volt az amsterdami u. n. Vrije universiteít rec-
tora s tanára, egy szenvedélyes, politikai és egyházi hit-
vallásában egyaránt türelmetlen, a confessio betűihöz ra-
gaszkodó, civódó ember; de telve ismeretekkel, bámula-
tos munkaerővel, mely lankadást nem ismer s a kálvini 
jellemből még az sem hiányzik nála, hogy ha tehetné 
máglyát gyújtana ma is kora Servetjei alá. Társai voltak 
br. de Savornin Lohnmann és dr. Riitgers ugyancsak egye-
temi tanár. 

Olvasva a holland lapokban folyton folyó küzdel-
met a kuyperiánusok és a ref. egyház között, azt a tü-
relmetlen és szeretet nélküli eszmeharcot, mely bevitetett 
már a társadalomba, a politikába s a politikai pártok is 
emez egyháziak szerint alakulnak, igazán önkénytelenül 
az jut eszünkbe, mintha e férfiak az 1618-ban lejátszott 
nagy tragődiának utójátékát akarnák színre hozni, azt 
a harcot felelevenitni, a mely a kálvinisták és a remon-
stransok között vívatott meg, s a melynek áldozatául 
esett a nagy Oldenbarnevelt. Ugy tetszik, mintha a 
majdnem három század óta nyugvó akkori türelmetlenek 
kisérteti árnyai kelnének ki a megmohosodott sírokból, 
hogy felzaklassák a modern világtudatban megszelídült 
kedélyeket. »Csakhogy — mondja egyik holland bará-
tunk — feledik ez urak, hogy 1618 óta a keresztyén 
szellem sokkal mélyebben behatolt nemzetünkbe, mintsem 
az akkori jelenetek ismétlése nagyobb mérvűvé válhat-
nék körünkben.* 

De micsoda ennek az egész templom-ostromnak 
célja? Semmi egyébb, mint az, hogy az amsterdami 
gyülekezet archívumát s ebben annak értékpapírjait, me-
lyek tekintélyes összeget képviselnek, hatalmukba kerítsék. 
E gyülekezet körülbelül 180,000 lélekből áll s 29 papja 
van. Az egész levéltár, pénztár stb. a templom melletti 
épületekben volt már régóta elhelyezve. Miután a tem-
plomok Hollandiában tisztán magántársulatoké, most a 
két párt között, a mely egymásra nézve vitássá tette a 
tulajdon birtoklását, a bíróságoknak kell az ügyet eldön-
teni. De mig ez megtörténhetik ez erőszak következté-
ben, a kálvinisták vannak a papírok és az archívum 
tényleges birtokában s tetszésök szerint bánhatnak el 
ezekkel és több, mint bizonyos, hogy ők addig nem 
engednek, mig munkájukat be nem végezték. 

A sajnálatraméltó tény most egyelőre annyi, hogy 
egy confessionalis kálvinista párttöredék dr. Kuyper ve-
zetése alatt fényes nappal 1886-ban erőszakkal elfoglalt 
egy templomot, nem talán az ország félreeső zugában, 
hanem magában a fővárosban, a királyi palota közvetlen 
közelében, azt a templomot, melyben Hollandia legna-
gyobb embereinek, pl. Ruyternek is, büszke síremlékei 
vannak s a melyben a királyok esküdtek fel a nemzeti jog 
és törvény megtartására. 

Egy január 14-ről kelt tudósítás szerint a kálvinis-
ták még mindig elfoglalva tartják az épületet. Vasárnap 
január 10 én a synodalis párthoz tartozó lelkészeket, kik-
nek predikálniok kellett, egy polgári rendőr kisérte a 
szószékhez s az utcán is a rendőrség fedezete alatt jár-
nak, nehogy bántalmaztassanak. A január 11-én tartott 
presbyteri gyűlést is durva lármázás zavarta meg, a kál-
vinisták az elnök imája alatt fenntartották kalapjukat s 
közbe kiabáltak. Mindkét párt a közvetítésre ügyvéde-
ket nevezett ki. Érdekkel várjuk az ügy tovább fejlését. 

Kenessey Béla. 
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Az angol-amerikai bibliafordítás ügye. 
ii. 

A bibliának egy uj angol fordítása sokkal köny-
nyebb feladat volt a XVII-ik század elején, mint a XIX-
végén. Akkor az angol-keresztyénség egy egyházba volt 
zárva, egy kis szigeten, a korona souverain uralma 
alat t ; most rendkívül sok felekezetre oszolva mind az 
öt világrészre kiterjed. Akkor a fordítás uj-keletű volt ; 
most egy uj fordításnak a közel 300 év emlékei által 
megszentelt klasszikus régit kell helyettesíteni, mely fel-
dolgoztatott két nagy nemzet irodalmában. Egy uj for-
dításnak ennélfogva — ha csak meglehetős sikert akart 
is elérni — nemcsak sokkal jobbnak kellett lenni 
a réginél, hanem annak Nagy-Brittania és Amerika kü-
lönböző egyházai legkitűnőbb tudósai együttes munká-
jának kellett lenni. Más szavakkal annak interconfessio-
nalis, internationalis és intercontinentalis fordításnak kel-
lett lenni. 

Egy ily vállalat megindítása az 1870-ik év előtt 
lehetetlennek látszott, mert a tradíciónak és előitéletnek, 
a felekezeti versenynek és féltékenységnek igen nagy 
akadályai voltak az útban. De abban az évben a tekin-
télyes kezdeményezők elnémítottak minden oppositiót és 
még a legconservativebb angol-egyházak is rámertek 
szál'ani egy uj revisió bizonytalan tengerére, messzelátó 
szabadságot és jó indulatot mutatva az angol-keresztyén-
ség minden ága iránt innen és túl az Óceánon. És erre 
a nagy munkára — minden anyagi jutalom nélkül — 
az embereknek oly distingvált társasága vállalkozott, a 
minő a biblia-forditás történetében soha sem létezett. 

A »revised version* eszméje az angol keresztyén-
ség anyaegyházában, az anglican egyházban született. 
Ez hozta létre annak idején a »hivatalos fordítást« is 
és igy mintegy birta az örökösödési jogot, hogy ujjal, 
jobbal helyettesítse a régit. Ez egyház képviseli még 
mindig a legnépesebb és legvagyonosabb egyházat, leg-
erősebb intézményeket és a leggazdagabb irodalmat 
mindazon különböző egyházi organizációk között, melyek 
az angol-szász törzsből nőttek ki. Ezért talán ő volt 
legkompetensebb a vállalat megindítására. 

A mozgalom a legbefolyásosabb és az angol-egy-
háztörténelemben igen nevezetes helyen, Canterburyben 
kezdődött meg az által, hogy az érsek által 1870. febr. 
10-én Canterburybe összehívott gyűlés, mely azon érsek-
ség területéről jöt t össze, kimondotta a »hivatalos fordí-
tás® revideálásának szükségét, »hogy szöveg-javitások 
és marginális jegyzetek tétessenek a mint szükségesnek 
találtatik« és egyszersmind kinevezett egy bizottságot a 
fordítás eszközlése végett. Ez a bizottság kiegészítvén 
magát a különböző prot. felekezetek kiválóbb theologu-
saiból, 52 bibliai tudósból állott, kik közül 28 az ó-, és 
24 az uj testamentomot revideálta. A felekezetek igy 
voltak képviselve a bizottságban: 36 anglican (18 az ó-
és 18 az uj testamentomra), 7 presbyterianus, 4 inde-
pendens (congregationalista) 2 baptista, 2 wesleyanus 
(methodista) és 1 unitárius. A fordítók között legtöbb 
theologiai tanár volt, aztán püspök és egynehány gre-
garius pap. 

A következő elvek alapján dolgoztak : 
1. A lehetőleg kevés változtatást kell bevinni a 

»hivatalos fordítás® szövegébe, és azt is nagy körülte-
kintéssel. 

2. Az ilyen változtatásoknál is lehetőleg a már 
megszokott bibliai kifejezéseket kell használni. 

3- Ugy az ó-, mint az uj testamentomi bizottság 

kétszer revideálja a neki eső részt és minden munka-
társnak a változtatások bevitelére szavazat-joga legyen. 

4. Az a szöveg fogadandó el, mely szemmel lát-
hatólag jobb, mint a többi és a midőn az igy elfogadott 
szöveg különbözik a »hivatalos fordítás® szövegétől, a 
változtatás a margón jelzendő. 

5. A 2-dik revisionál csakis a jelenlévő tagok 
2/ ; í-ának szavazatával lehet változtatást tenni, mig az 
első revisionál egy kis többséggel is lehet. 

6. A célzott változtatások minden esetében a sza-
vazás elhalasztandó a következő ülésre. 

7. Revideálni kell nemcsak a szöveget és nyelve-
zetet, hanem a fejezetek rövid tartalmát és a ponto-
zást is. 

8. Az egyes nehezebb helyeknél a külföldi híres 
theologusok véleménye is kikérendő, sőt még a legki-
válóbb irodalmi férfiaké is, akármely nemzethez és fele-
kezethez tartozzanak. 

9. Mindenik bizottság munkája végleges átnézés 
végett a másiknak adandó át, hogy igy a biblia két 
részének nyelvezetében lehetőleg egyöntetűség jöjjön létre. 

Ezek azon elvek melyek szerint ugy a britt, mint 
az amerikai bizottság eljárt A britt-bizottság 1870. ju-
nius 22-én kezdette meg munkáját, egy istenitisztelet 
után, mely a londoni Westminsterben tartatott (VII. Hen 
rik kápolnájában). Azután megkezdették munkájukat a 
Westminster hires »Jerusalem-Chamber«-ében, mely oly 
sok nevezetes történelmi eseménynek lett bölcsőjévé a 
reformációtól napjainkig. Ebben a teremben halt meg 
IV. Henrik 1413. március 20-án, éppen akkor midőn Je-
ruzsálembe volt indulandó. Itt készité a »Puritánok gyű-
lése® »a hosszú parlament* alatt az egyházi tanokat, li-
turgiát és egyházi fegyelmet, melyeket Anglia sohasem 
fogadott ugyan el, de a melyeket Amerika és Skócia 
presbyterianus egyházai máig nagy tiszteletben tartanak. 
Ebben a teremben dolgoztak az anglican egyház tudós 
theologusai a Dissenter-felekezetek tudósaival együtt hó-
napról-hónapra, több, mint 14 éven át (az uj testamen-
tomi bizottság több, mint 10 éven át) — elfeledve a fe-
lekezeti féltékenykedést és ellenségeskedést — egy való-
ban közös, nagyszerű munkán, egy a XIX. század tu-
dományos vívmányain alapuló fordításán az angol-bibliá-
nak. A munkánál az eljárás az volt, hogy a két ó- és 
uj testamentomi bizottság nem osztotta fel magát szűkebb 
körű bizottságokra, hanem mindenik tag tanulmányozta 
az egész ó-, vagy az egész ujtestamentomot és a maga 
tudományos apparatusával lefordított időről időre egy bi-
zonyos részt belőle. Ekkor aztán havonként ülést tartot-
tak, melynek rendes elnöke mindig egy anglican püspök 
volt és itt összevetve és élénken megvitatva egymás for-
dítását versről-versre haladva, szavazattöbbséggel állapí-
tották meg a szöveget. A két bizottság mindig külön 
ülésezett és csak az ó- és ujtestamentomot közösen ér^ 
deklő ügyekben tartottak összülést. Az ujtestamentomi 
bízottság több, mint 10, és az ó több mint 14 év alatt 
lett készen a munkával. 

Nem sokkal azután, hogy a britt bizottság szervez-
tetett, az amerikai protestánsok is felhivattak a közös 
munkában való részvételre. Ez igen jó politika volt — 
a mellett, hogy ez által universalisabb jellegűvé lett a 
mű — mert az amerikai független egyházak sohasem 
fogadnának el használatra egy oly bibliaiforditást vagy 
revisiot, melyben nekünk semmi részünk sincs. Az 
Óceánra való tekintetből jobbnak látszott külön bizottsá-
got szervezni, mely hiven representálja az egyesült álla-
mok minden vezér egyházát. Egy ilyen bizottság szer-
veztetett New-Yorkban 1871. dec. 7-én, mely 49 tagból 
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állott, 24 az ó-testamentomra és 25 az újra. Tehát a britt 
és amerikai bizottság együtt véve 101 tagból állott, 52 re-
videálván az ó-, és 49 az újtestamentumot. Az amerikai 
bizottság is nagy gonddal volt összeválasztva. Bátran el-
mondhatjuk , hogy sohasem volt az amerikai conti-
nensen fontosabb munkával foglalatoskodó összhangzóbb 
bizottság. Kilenc különböző felekezet volt képviselve benne : 
az episcopalisok (anglicanok), presbyterianusok, congre-
gationalisták, baptisták, methodisták, reformátusok, lu-
theránusok, unitáriusok és a »testvérek. * 

Az amerikaiak is ugyanazon elvek alapján dolgoz-
tak, mint a brittek, a végből, hogy egy és ugyanazon 
fordítást hozzák létre a két ország, s esetleg a világ 
összes angol-nyelvű egyházai számára és mindig a new-
yorki »Bible house«-ban tárták üléseiket. A két bizottság 
viszonya a »revised version« előszavában igy iratik le : 
»Átkiildöttük időről-időre — írják az angolok — min-
den egyes részét az első revisíónak, melyre ők megtet-
ték megjegyzéseiket és javaslataikat. Ezeket mi nagy 
gonddal tanulmányoztuk át a 2-ik revisiónál. Aztán át-
küldöttük a 2-ik revisió különböző részeit, a mint azok 
elkészültek. Ezekre ismét kritikát és javaslatokat kap-
tunk, melyeket szintén gondosan megjegyeztünk és leg-
utoljára átküldöttük az egész »revised versiont« végleges 
alakjában és a jegyzékét azon locusoknak, melyekben 
ők — másképen olvasván az eredeti szöveget — más 
fordítást használtak.« E meglehetős hosszú jegyzék a 
»revised version® függelékében olvasható. Ezeknél fogva 
az amerikaiak e munkánál nem ugy tekintendők, mint 
tanácsadók hanem, mint revideálótársak. 

Az amerikai bizottság költségeit egyes nagylelkű 
adakozók hordozták, kik ezért hálából a »revised ver-
sion* legelső és legszebb példányait kapták az összes 
amerikai munkatársak sajátkezüleg irt neveível. A britt-
társaság pedig megegyezett az oxfordi és cambridgei 
egyetemi sajtókkal, melyek megszerezték a »revised ver-
sion* nyomásának kizárólagos jogát, viselvén ennek fe-
jében a britt-társaság mindennemű költségeit, melyek 
100,000 font sterlingen felül rúgtak (több, mint egy 
millió forint.) 

1881. május 17-én Cambridgeben és Oxfordban 
egyszerre, május 20-án pedig New-Yorkban jelent meg 
az első »revísed new-testament,« mig az ó csak 1885. 
májusában. Ama napok epochát képeznek a bibliafor-
dítás történetében. A közönség mohó vágya az uj for-
dítás után és az eladás gyorsasága felülmulta még a leg-
vérmesebb várakozást is és páratlanul áll a könyvkeres-
kedelem históriájában. Keresztyén aeránk 30-ik évében 
a nagy tanitó 12 egyszerű tanítványt és egynehány 
ezer hallgatót tanított a galileai hegyen és a jeruzsá-
lemi templom pitvarában, míg a Palesztinán kivüli görög 
római világ még az ő létezését sem tudta jóformán: az 
1881 -ik évben pedig az igazságnak az életnek ugyan-
azon szavait hirdette uj formában, csak egy nyelven, több 
ezer tanítványnak és a hallgatók millióinak az egész 
globuson 1 

Május 17-én kezdődött meg a szigeten az eladás. 
Már a megjelenés előtt való napon Oxfordból egy millió 
rendeltetett meg Londonba, ugyanannyi Camridgeből. Egy 
londoni telegramm, mely 1881. május 21-ről keltezve 
New-Yorkba küldetett, 2 millió ujtestamentom eladását 
jelentette. Nem egészen 5 nap alatt egy városban 2 mil-
lió uj testamentomot eladni valóban bámulatra méltó! 
Az oxfordi egyetemi sajtó new-yorki és chicagói ügy-
nökei az első napokban több, mint egy félmillió pél-
dányt adtak el. És ez ilyen arányban ment azon napok-
ban mindenütt innen és túl az Óceánon, 

Ezeken kivül az amerikai lapok és folyóiratok nyil-
vánosságra hozták ama napokban vagy az egész revi-
deált ujtestamentomot, vagy annak bizonyos részeit. Egy 
chigagói napilap a »Times « New-Yorkból, tehát 978 an-
gol mértföld távolságból megtelegrafiroztatta a 4 evan-
géliumot az apostolok cselekedeteit és a római levelet 
és elküldötte olvasóinak mindezeket az uj test. megjele-
nése utáni napon. Egy másik eset még érdekesebb : ugyan-
csak egy másik chicagói napilap »a Tribüné* megtelegrafi-
roztatta magának az egész ujtestamentomot New-Yorkból 
és 2 nappal a megjelenés után az egész uj testamentom 
kezei közt volt*) ugyhiszem ez a legörvendetesebb és 
leghosszabb telegramm, mely a világon valaha küldetett! 
Curiosumképen megemlitem, hogy a »Tribüné* telegram-
ján 97 ember dolgozott, kik közül 5 a correcturával 
volt elfoglalva és az egész telegramm kész volt 12 óra alatt. 

(Folyt, köv.) Szöts Gerö. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Conventi tagokul a tiszáninneni egyházkerület ré-

széről megválasztattak: Egyházi részről, rendes tagokul: 
Fejes István, Mahai Dániel: póttagokul: Béky Sámuel, 
Mitrovics Gyula. Világi részről, rendes tagokul : Mocsáry 
Lajos, Liilcő Géza. Póttagságra általános többséget senki 
sem nyervén, ujabb szavazásra kijelöltettek : Csider 
Károly, dr. Lengyel Endre, fíernáth Elemér, és Orbán 
József. 

* Felügyelökké választattak : Kaas Ivor báró Rákos 
Palotán és Fogler János, a gödöllői korona uradalom igaz-
gatója Domonyban. 

* A beregi ev. ref. egyházmegyében a v.-atyai 
lelkészi állomásra — a január 24-én megejtett választás 
alkalmával — a jelölt-társai 12 szavazata ellenében 77 sza-
vazattal Balog Sándor bótrágyi segédlelkész választa-
tott meg. A fiatal lelkész előtt nagy feladat áll, éveken 
át húzódó rendetlenségek megszüntetése, az egyház ügyei 
iránti közérdekeltség felkeltése stb. Vájjon lesz-e elég gya-
korlata tapintata és erélyessége a helyi nehéz viszonyok-
kal ifjúsága mellett megbirkózni. Hírlik, hogy a válasz-
tást megelőző tények folytán ez ügyben felszólamlás íog 
történni. 

* Oltár. A »Sárospataki Lapok* megint bomlik. 
Az ez évi »Protestáns-Naptár«-ban, dr. Csiky Kálmán 
gr. Tisza Lajos főgondnok beígtatását irván le, azt találta 
írni, hogy »Sz. K. püspök az uj főgondnokot az oltár 
eló'tt üdvözölte.« A Sp. L. »Beküldetett«-je ezen elször-
nyülködik, hogy a pesti ref. templomban már oltár van 
s várja mikor fogja olvasni, hogy oda Szűz-Máriát ábrá-
zoló oltárképet festetett stb. Nem tudja, hogy az ortho-
dox Baranyában az Urasztalát a köznép századok óta 
oltárnak nevezi. Persze, mindig az a kérdés: mit értünk 
oltár aiatt. Hát »sziveink oltárán* nem égnek e áldozat-
tüzek Istennek ? A szónoki kifejezés, vagy a népies ké-
pes kifejezések, nem alkalmasak arra, hogy okos ember 
riadozzon tőlök, mint bika a vörös posztótól. Egy hires 
(orthodox) igy kezdte gyászbeszédét az egyház egy nagy 
oszlop-embere fölött: »Sionunk gyászba borult; a tem^ 
plom kárpitjai repedeznek; gyász fátyol borítja az Úrim és 
Thummim fényességét.* Szerencsére még akkor nem volt 
»Sárospataki Lapok*, hogy kisüsse, hogy ez s ez ref. 
templomban már helyre állították a — zsidó istenitisztel e-

*) Lásd a chicagói »Times« és »Tribune« 1881. május 22-iki 
számait. 
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tet. Akkor még nem lehetett ilyen olcsón szerezni meg 
az igazhitűség nimbusát: de most már jobb időket ér-
tünk! (Ez is beküldetett). 

* Házassági akadályok. A dunántuli ref. püspök ur 
azt a kérdést intézte a vallás- és közoktatási miniszter-
hez, hogy az esetben, mikor oly házasulandó vagy férj-
hez menendő jelentkezik a lelkésznél kihirdetés végett, a 
ki nem tudja és nem is képes születési anyakönyvi ki-
vonatát, igy születési helyét és idejét se bemutatni, il-
letve bizonyítani — milyen eljárás követtessék, hogy az 
illető jelentkezők mégis összekelhessenek. A dolog min-
den esetre figyelemre méltó, annyival inkább, mert sem 
törvény, se rendelet, sem egyébb normativum nem sza-
bályozza. Es kényes annyiban, hogy sok visszaélés kút-
fejéül szolgálhatna, ha az ilyen házasulandók alapos ku-
tatás nélkül ke'lhetnének össze . Lehetnének esetek 
hogy csak azért titkolják el a születési anyakönyvi ki-
vonatokat, hogy a házasságot, ezt gátló vagy bontó kö-
rülmények meg ne akadályozhassák. És nagy szigorúság-
gal szükség eljárni az ilyen esetekben, különösen azért, 
mert születési anyakönyvi kivonatok hiányában gyanús 
az illető jelentkező vallása is. E szempontok vezethették 
a vallás és közoktatási minisztert, mikor — a mint ér-
tesülünk — azt a felvilágosítást adta a felterjesztő püs-
pök urnák, hogy minden olyan esetben, mikor kereszt-
levelét nem képes bemutatni a házasulni vagy férjhez 
menni akaró egyén : esetről-esetre jelentés tetessék hozzá, 
hogy az illetők illetőségi helyének és egyébb kipuhatol-
ható adatoknak megállapítása végett szabályszerű vizsgá-
lat rendeltessék el és ennek eredményéhez képest vagy 
a születés utólagos bejegyzése vagy a felderített más ada-
tok alapján házasságra léphetése megengedhető legyen. 

* A k ö z e g é s z s é g t a n tan í tása ü g y é b e n t öbb oldal-
ról kedvező jelentések tétettek a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez. Igy p. o. a tiszáninneni ref. püspök 
úr jelenti, hogy legközelebb tartott egyházkerületi gyű-
lésen határozatba ment, hogy a joghallgatók és hittan-
hallgatók egy féléven át heti két órában fogják hallgatni 
a közegészségtant, mely tantárgy előadójának a tiszte-
letdiját egyenesen az iskolai pénztárból fogják fedezni. 
Ugyanitt elhatároztatott az is, hogy emiitett tárgynak a 
népiskolákban leendő rendszeres tanítása iránt is megté-
tettek a kellő intézkedések. A dunántuli ref püspök ur 
szintén jelentést tesz a közegészségtannak a pápai főis-
kolán leendő előadása iránt. Itt csak az a — könnyen 
elhárítható baj akadályozza — rövid időre e tantárgy 
előadását, hogy a kerület még nem gondoskodhatott az 
illető tanerő tiszteletdijának biztos;tásáról. 

* A b u d a p e s t III. k e r ü l e t i ( ó - b u d a i ) r e fo rmá tus 
anyaegyház 1885-ik évi jövedelmeinekés kiadásainak ki-
mutatása közelebb nyomtatásban megjelent. E szerint 
a gyülekezeti létszám 727 ; szül. 57, meghalt 44, házas. 
23. confirmáltatott 9. A bevétel volt 4834 forint 19 kr., 
a kiadás 3065 frt 43 kr., pénztármaradék 1768 frt 76 kr. 
A bevételek között van a fővárostól a lelkészi hivatal 
fenntartására segélyként évenkint adatni szokott 300 frt 
s a hitoktatási célra ujabban megszavazott 500 frt. 

* V a s m e g y e á ldozata cu l turá l i s c é l o k r a . A ne-
vezett megye közelebbi közgyűléséről hozott tudósítás 
szerint Vasmegyében nincs szükség arra, de nem forog 
fenn szüksége annak, hogy ezen törvényhatóság közmi-
velődési célokra törvényadta jogánál fogva pótadót ves-
sen ki, mert a megye közönsége, az 1883. évi XV. tör-
vénycikk hozatala előtt, sőt évtizedek óta lelkesen áldo-
zott a magyar nemzetiség és közmivelődés oltárán s az 
1841. évben- keletkezett s gróf Zichy-féle 51,000 forintos 

alapítványon kivül a magyar nyelv tanításában sikeresen 
működő néptanítók jutalmazására 14,653 frt, a magyar 
nyelv elsajátításában előmenetelt tanúsító és magyar 
községekben elhelyezett németajkú tanulók részére öt-
ezer forint, a magyar kisdedóvodák létesítésére és segé-
lyezésére több mint 20,000 frt külön alappal rendelkez-
vén, saját területén a magyar nemzetiség és közmivelő-
dés folytonosan éber gondoskodásának tárgya, a fen-
tebbieken kivül 5000 frtos Deák Ferenc-ösztöndij-alapit-
ványt tett, a helybeli főgymnásium fenntartásához, — 
mint kegyúr — és a megyei árvaházra több mint 
300,000 frtot áldozott. 

* Bod Péter »Hist. Hung. Eccl.« című művére 
mindinkább szaporodnak az előfizetők, kiknek neveit, 
részint hogy a mindinkább fokozódó érdeklődést jelezzük ; 
részint hogy az előfizetéseket — addig is, mig a mű 
utolján alphabeticus sorrendbe ellátva közölnők az egyes 
előfizetők neveit — nyugtázzuk : jónak véljük lapunkban 
közzétenni. E héten vettük Szakács Mózes által a szé-
kely-udvarhelyi ref. collegium előfizetését; továbbá H. 
Kiss Kálmán n.-körösi tanító-képezdei igazgató; a nagy-
kőrösi ref. főgymnásium könyvtár; Ádám Gerson nagy-
kőrösi főgymnásiumí igazgató s a Szentpéteri Sámuel 
pelsőczi ref. lelkész előfizetését, ez utóbbi előfizető em-
lítést tesz egyszersmind a felől is, hogy: »Azon esetre, 
ha mint én óhajtom — a classicus műnek hozzá illő 
központi tömeges beköttetéséről lesz intézkedés téve: ré-
szemről készséggel ajánlkozom az ehhez szükségelt dij 
utánpótlására. Kérjük azért az ezutáni előfizetőket, szí-
veskedjenek jelezni, nem óhajtják-e az általuk megjelent 
példányt bekötve átvenni, hogy ez esetben a szükséges 
intézkedéseket jó előre megtehessük. 

Mai számunkhoz mellékelve kapják mélyen tisztelt 
előfizetőink Nöthling Vilmos budapesti magkereslcedö ez 
idei árjegyzékét. E szakmájában folyton előre törekvő 
hitsorsosunkat meggyőződésünk után a legmelegebben 
ajánlhatjuk olvasóinknak, annál is inkább, mivel magke-
reskedése hazánkban, sőt a birodalomban az egyedüli, a 
hol a magkereskedéshez magvizsgáló állomás is van csa-
tolva. Ez újonnan felszerelt s tetemesen megnagyobbított 
magkereskedésben meg van, a mit bármely más magke-
reskedésben hiában keresnénk, t. i. a híres Jensen-féle 
magcsiráztató készülékeknek egész sora s ott azonnal 
szemeinkkel győződhetünk meg a magvak egyes válfajai-
nak csiraképességéről. 

A D A K O Z Á S O K . 
Az orsz. protes t . á r v a h á z r é s z é r e : Csikay I m r e 

dunavecsei ref. leik. és egyházker. pénztárnok 130 frtot. 
(Ehhez járultak: alsó-baranyai egyházmegye 11 forint 
5 kr., kecskeméti egyházmegye 30 forint 53 kr., pesti 
egyházmegye 52 frt 67 kr., solti egyházmegye 25 frt, 
tolnai egyházmegye 7 frt 85 kr., Csikay Imre lelkész 
2 frt 90 krral). Kiss Benő ordasi ref. leik. óév délutáni 
perselypénzt 7 frt 50 kr. Tóth Gábor szabad-szállási ref. 
leik. 10 frt Szűcs Endre csepeli ref. leik. 1 frt. KHmó 
Pál gyöngyösi ref. leik. sylvester-esti perselypénzt 10 frt. 

A Budán é p í t e n d ő ref . t e m p l o m r é s z é r e : T ó t h 
Sámuel geleji ref. leik. egyháza részéről 5 frt 50 kr. 

Szerk. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Farkas József. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : D r . B a l l a g i l ^ ó x . DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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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. kar. Kinizsy-utca 29, sz. I. em, 

E l ő f i z e t é s i d i j : H i r d e t é s e k d i j a : 

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel 4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. E lő f i ze the t i minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. külön 30 kr, 

g y Teljes számu péld-ázî olsűssil mindig 

Ismét gyászkeret e lap szegélyén, ismét gyászruha az anyaszentegyház testén, mert 
fiainak egyik legnemesbike 

L O S O K C Z I 

Báró BÁNFFY ALBERT 
a kolozsvári főtanoda és a szilágy-szolnoki egyházmegye főgondnoka, az erdélyi egyház-
kerület volt főcuratora, a főrendiház tagja, a dúsgazdag és fennkölt lelkű főúr folyó hó 
i-én élete 68-ik évében, Kolozsvártt, az egykori gubernátori palotában hirtelen elhunyt. 

A népszerű íőur, az erdélyi arisztokracia egyik Nestora és Nábobja 68 évet élt, 
mely idő a hazaszeretetnek, a közügyek iránti buzgalomnak, a vallás és egyház iránti 
odaadásnak, az ősmagyar patriarchalis erényeknek hosszú láncolata volt. 

Vezér-szerepet sem a politikában, sem a társadalmi életben, sem az egyházi moz-
galmakban nem vitt, de kezdet óta tekintélyes tagja volt azon hazafias gárdának, melyet 
a Mikók, Wesselényiek, Telekiek és Kemények a királyhágóntúli közélet minden ágában, 
államban és egyházban, társadalomban és társas életben, anyagi és szellemi életünk töké-
lyesitése érdekében mintegy családi tradícióként nemzedékről-nemzedékre alkottak. Mint 
politikus, mind a szabadságharcban, mind a bekövetkezett szomorú napokban mindig a 
legtisztább hazafiság és nemzeti ügy oltára mellett állt, működött és áldozott; az ujabb 
alkotmányos élet tartama alatt pedig hol mint képviselő, hol mint főrendiházi tag folyton 
tevékeny részt vett hazája közügyeiben. Mint egyházi ember a családi örökségként átvett 
egyházszeretetet végleheletig megtartotta: a kolozsvári collegiumnak 27 évig volt éber 
gondnoka, többször gyarapitá alapitványait, lelkesen támogatta vallás-erkölcsi céljait, szak-
értő buzgalommal vigyázott fel anyagi érdekeire. De legerősebb oldala volt a boldogult 
bárónak a társadalom és a magánélet anyagi ápolása : ki szülői örökét sokszorosan meg-
szaporítva adta át fiainak, ki a mai nehéz anyagi viszonyok közepett is képes volt kiváló 
szakértelmével annyira szaporítani vagyonát, hogy Ádám és György fiainak hatalmas hit-
bizományokat létesített, buzdító például főúri társainak és ivadékainak a józan takarékosság 
és ernyedetlen szorgalom erényeinek kifejtésében. 

Társadalmi érintkezésben még a pórral is szívélyes, a társas életben mindig kellemes, 
a tudomány és művészet lelkes pártfogója, a szegényeken könyörülő s egész lényében 
typikus alakja a fejedelmek korából való erdélyi főuraknak, kiknek megható vonásait 
ma-holnap csak traditiókból ismeri Erdély és Kolozsvár közönsége. 

A szépért és jóért élt, szerette hazáját, buzgott egyházáért, rajongott családjáért : 
áldott legyen emlékezete, követve példája! ~ , 7 1 J Szots Farkas. 

11 



86 PROTESTÁNS EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP. 1 4 2 

A protestantismus romjai. 
E lapok f. é. 3-dik számának vezércikkében 

a derék Szlávik az evangéliomi igazság fegyverét 
emeli fel s ajánlja, hogy azzal küzdjünk a loyoli-
ták Kadaver-csapata által kormányzott vatikáni 
katholicismus ellen, melynek főcélja a protestantis-
mus romjain keresztül vezető uton alávetni a vi-
lágot a római viceisten hatalmának, 

Szlávik éles szemekkel látja a szög fejét s 
midőn erre ^sem a lutheri sem a református egy-
házfelekezetnek* hanem átalán az örök erős és 
változhatlan evangyelmi igazságnak, az igének 
pőrölyét akarja sújtani : számítása alapos, mert 
kétségtelen igaz, hogy e pőrölynek ellenállhatlan 
súlya alatt, mint a 16-dik században, ugy ma — 
vagy bár idővel, de bizonynyal újból meg keüend 
rendülnie Róma falainak! 

A míg azonban ez bekövetkezik, az erős szel-
lemi tusa mellett sok és fontos egyéb teendőink 
is vannak. Nem szabad elfelednünk, látnunk s 
éreznünk kell, hogy lényeges különbség van a 
jelen idők és a Luther, Zvvingli s Kálvin kora 
között! 

A dicsőült reformátorok az evangéliomi igaz-
ságnak — az igének erejével nemcsak Róma fa-
lain ütöttek réseket, hanem egyszersmind erös 
várakat is emeltek a felújult ev. hitéletnek, még 
pedig akkor a róm. katholicismusnak romjain! Ma 
meg már — fájdalom — a prot est antismusnak is 
vannak romjai. S hogy e drága romokat vissza-
szerezhessük, újból erődeinkké emelhessük, vagy 
legalább hogy azoknak szaporodását meggátol-
hassuk : manapság az ev. igazság mellett bizony 
valami más hatalmas fegyverzetre is van szük-
ségünk. 

Hiszen hirdetjük az evangéliom elévülhetlen 
igazságait mi is, forgatjuk az örök igének velők 
megoszlásáig ható fegyverét manapság is, de azért 
erődeink sokfelé düledeznek, a protestantismus 
romjai szaporodnak 1 

Míg mi a tudományok mezején s kathedrán 
nagy apparatussal küzdünk a vatikáni katholicis-
mus ellen, míg mi az ev. igazság és világosság 
fényes fegyvereit olykor a müveit osztály applau-
susai mellett diadallal sujtjuk a sötétség harco-
saira, mig mi puritán, csupasz templomaink egy-
szerű szószékeiről a csekély számú értelmes hívek 
előtt szent lelkesedéssel prédikáljuk Istennek lé-
lekben és igazságban való imádását: addig a ró-
mai fényes oltárok sz. áldozárjainak csengetésére 
fejedelmek s népek ezrei vak engedelmességgel 
s áhítattal hajtják meg fejüket és térdeiket; mig 
mi felekezeti erős váraink védfalain, fényes nappal 
diadalmasan lobogtatjuk evangéliumi hitelveink 
zászlóit; addig az ellenfél eljön éjjelen s megke-

rülve főhadállásainkat, mint a lopó reátör védetlen 
seregünkre. Elhurcolja népünket! 

Ez elhurcolt lelkehuk nagy sokasága a protes-
tantismusnak legújabb romjai, melyekből a vatikáni 
katholicismus magának ujabb erődöket épit; mert 
ne feledjük, hogy Rómának kiváltkép két osztály 
kell: a vagyonos, fényes és hatalmas aristokratia 
és a nép zöme, az értelmi középosztálylyal és a 
tudósokkal nem sokat törődik. Az aristokratiával 
paroláz, barátkozik s egymás tekintélyét kölcsönö-
sen védik s emelik, — a népet pedig vakító fény-
nyel, ígéretekkel, vagy ha kell, ijesztéssel vonzza 
magához. 

Annak az ingatag elcsábítható népnek bizton 
megőrzésére s az immár elcsábitottaknak nem csak 
anyakönyvi kivonatokon, hanem teljes visszaszerezhe-
tésére ma már valami egyéb hatalom is szüksé-
ges, nem csupán az evang. igazságnak és igének 
ereje ! 

j,Törvény, a hitfelekezetek viszonosságát prae> 
cise szabályozó, a jogokat és kölcsönös kötelességek 
teljesítését szigorú megtorlással biztosító, félremagya-
rázhatlan s ki nem játszható országos törvény — 
és ennek Jcérlelhetlen szigorú alkalmazása kell ne-
künk/* 

Amig ilyen törvény nincs : a protestantismus 
őrállóinak, első helyen a lelkipásztoroknak éber 
figyelemmel, kitartó hűséggel s vissza nem ret-
tenő bátorsággal és buzgósággal kell a sötétben 
működők ellen védeni, őrizni a meglevő híveket, 
azokat pedig, akiket főként vegyes házasság ut-
ján 1868 óta — épen ezen romokra akarok mu-
tatni — Róma vitézei a vatikán szolgái elhará-
csoltak, minden áron visszaszerezni! 

* * 
* 

Ám lássuk tehát, miként szaporodtak és sza-
porodnak szigorú törvények hiányában a protes-
tantismusnak gyéiszos romjai? 

Erősen hangsúlyozom, sőt a házak tetejéről 
is kiálthatjuk, hogy nem kicsinylendő, nagyon fon-
tos ügy ez! 

Az 1868. 53. t. c. rendelkezik a vegyes há-
zasságokból származó gyermekek vallása iránt, s 
midőn kimondja, hogy ^a törvénynyel ellenkező 
bármely szerződés. . . érvénytelen.* Ez mint el-
méleti intézkedés igen szép! De jól tudjuk, hogy 
a gyakorlatban azonnal mily ügyesen játszották 
ki e törvényt a vatikán szolgái s csakhamar 
mennyi panasza, sérelme halmozódott fel ez ügy-
ben a prot. papikarnak. A panaszokat és sérel-
meket végre hosszú idők után meghallgatta s 
méltányolta az államhatalom és azoknak némi eny-
hitéseül megjelent az 1884. julius 1. 24727. sz. 
alatt kelt miniszteri rendelet. A törvény hozatala 
után 16 évre! Mennyi időköz, alkalom volt ez a 
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viszszaélésre — s a protestantismus romjainak 
szaporítására! 

És e jó alkalom ép ugy meg van ma is, a 
vallásügyi miniszter rendelete után is. 

Hogyan ? Hát imigyen! Midőn vegyes val-
lású — róm. kath. és prot. mátkapár jelentkezik 
nálunk házassági iratkozás végett (a néposztály-
ról van szó, ez a zöm !) a rendesen róm. kath. 
násznagy eként jelenti be a jegyeseket : ^iratkozni 
hoztam egy félkeresztyén párt.* Tetszik-e érteni, 
mit jelent ez a félkeresztyén jelző az egyedül 
üdvözítő egyházhoz tartozó buzgó násznagy sze-
rint? Hát azt tetszik-e képzelni, hogy mennyire 
kilett készítve az a szegény mátkapár, mire irat 
kozás végett a prot. paphoz is elvezettetett? 

Jól van, mi előveszszük a vaskos törvény-
könyvet s lelkiismeretesen polgári hűséggel felol-
vassuk s megmagyarázzuk a boldog — de immár 
akarat nélküli jegyesek — no meg a buzgó 
násznagy előtt a ^vegyes házasságra* vonatkozó 
§§-kat s elbocsátjuk őket jó békességgel, lelkükre 
kötvén, hogy mint keresztyének, egy Istennek gyer-
mekei, imádói, az egy Jézus Krisztusnak hivei s 
megváltottai, kölcsönösen tiszteljétek egymás val-
lását s az országos törvényeknek engedelmeskedni 
kés zkedj etek. 

Elmennek azután a plébániára, ha ugyan 
előbb nem ott voltak s jól kitanítva jöttek hoz-
zánk. Hogy a plébános, vagy a hol van : rende-
sen a mindenható ^öreg káplán* miként egyezteti 
őket az Ur Jézus nevében : gondolom ez nagy-
részt mindnyájunk előtt eléggé ismeretes; tudjuk 
melyek a szokásos, biztos hatással alkalmazott 
kapacitáló argumentumok, ha a vőlegény, s me-
lyek, ha a menyasszony róm. katholikus. Éti ez alka-
lommal csak ama legfőbb, sarkalatos argumen-
tumot emelem ki, amelyet átalában minden ve-
gyes vallású mátkapárnál alkalmaznak, s a mely-
lyel legbiztosabban szaporítják a protestantismus 
romjait, s ez az: vcsak ugy áldhatom meg házas-
ságtokat, ha a katli. sz. egyház által követelt felté-
teleknek eleget tesztek", azaz: „ha tanuk előtt Ígé-
ritek, hogy minden gyermeketek róm. kath, leendő 

Micsoda feltételek megtartását követeli tehát 
a vatikán szolgája a vegyes vallású mátkapártól ? 
, Azokat — igy irta K. J. r. k. plébános — a 
melyek meg vannak már határozva századok óta 
s olvashatók minden kathol , Egyházi jogban.* 
Nem is fog belőlük engedni az egyház soha!!u te-
hát épen azokat, melyeket az 1868. 53. t.-c. 
12. §-a tilt! Melyik hát a törvény? Igaz, hogy a 
plébánián követelt törvénytelen feltétel elől min-
den vegyes vallású mátkapár kitérhet s mene-
külhet — mint ezt az urirend teszi is — a fen-
tebbi országos törvény 11-ik §-ának védve alá. 
Hja, de épen itt a bökkenő! Itt biztos már Róma 

vitézeinek számítása a nagy tömeggel, a néppel 
szemben; mert bizony ezek vegyes házasságánál 
alig van tiz esetből egy-kettő, hogy a róm. kath. 
menyasszony elbirja azt a papi anathémát : >hogy 
ha pedig gyermeket szülsz, és eretneknek enge-
ded. mint olyan, ki a sz. egyház ellen vétkeztél, 
az Úr sz. oltárához sem avatóra, sem gyónásra 
nem jöhetsz soha . . . * stb. 

A buzgó kath. menyasszony s ennek még 
buzgóbb segítői körülkapják most a védtelen sze-
relmes prot. vőlegényt, ki — ha gyenge legény 
— megszánja szerelmesét, no meg talán félti is 
a jó partit — ^eh! mit én bánom, hát hiszen 
úgyis az anyja tanitja gyermekeit imádkozni, az 
vezeti őket a templomba, hát legyen — bele-
egyezem.* S különös, hogy ezeket, a róm kath. 
pap előtt tett beleegyezési igéreleket, mint be-
csületszót, mint esküt, átalán a leghűségesebben 
megtart ják a mi prot. hitfeleink! 

Igy leszen aztán az ilyen vegyes házasságok-
ból származó mindkét nembeli gyermekek nagy-
része rendszerint róm. kath. ma is, ott keresztel-
tetnek, anyakönyveztetnek és bérmál ta tnak; sőt 
gyakori az eset, hogy az ilyen eltántorított prot. 
szülő anya avatóra is a róm. kath. pap elé vezet-
tetik, nehogy a prot. pap az illetéktelenül elke-
resztelt és anyakönyvezett gyermekről értesüljön! 
És ki képes ezt megakadályozni, főként nagy 
területű, népességű s külső tanyai lakossággal biró 
városokban, hol az ilyen vegyes pár talán évekig 
sem került a prot. pap elé? Igy történik aztán 
— mint velem e napokban is — hogy ha vala-
mely véletlen elénk hozza az atyafit vagy me-
nyecskét, ugy kell kivallatni: hány fiu- és leány-
gyermeked van, hol lettek keresztelve, beirva? s 
kisül, hogy mind a róm. kath. parochián! Rög-
tön írunk át a plebánushoz s a csak egy család-
ban illetéktelenül elkeresztelt és anyakönyvezett 
4— 5 gyermeket az orsz. törvény és miniszt. ren-
delet értelmében visszaköveteljük. Meg is kapjuk 
a sorszámmal ellátott rendes anyakönyvi kivonatot! 
Hogy aztán az ilyen hozzánk átkövetelt anya-
könyvi kivonatok eredetijei ott kitöröltetnelc-e... 
ezt nem tudom, de annyit tapasztalásból tudok, 
hogy az ilyen prot. gyermekek, bármit tegyünk 
is, legtöbbnyire lesznek s maradnak római ka-
tholikusok, a protestantizmusnak romjai! 

No de ha még az ilyeneket meg tudnók is 
menteni egyházunknak, de hát az a tömérdek, 
melyről tudomással nem bírhatunk, csak talán évek, 
hosszú idők után jöhetünk nyomukra, mikor már 
késő?! Itteni ref. paptársamnak már vaskos pót-
anyakönyve van a csak pár év alatt visszaköve-
telt elkereszteltekről, pedig mindez bizonynyal csak 
csekély százaléka az évek folytán odalevőknek! 
Hát még széles e hazában! 

i i » 
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Bizony bizony fájdalommal gondolhatunk a pro-
testantismusnak ezen romjaira. „Törvényt, ki nem 
játszható országos törvényt vénünk tehát, s ha nem 
jön, követeljünk; törvényt, mely mondja ki: vegyes 
vallású mátkapárt csábítással vagy ijesztésstl vallásos 
hitében megrendíteni s jogaiban megcsoibitani, ve-
gyes házasságból származott gyermeket illetéktelen 
anyakönyvbe bejegyezni, s azt az illetéktelen hitfeleke-
zet tanköt elesei közé hitoktatásra felvenni, bérmálni... 
büntetés terhe alatt tilos.11 

Ilyen segédfegyverzetre van még nekünk 
szükségünk manapság Magyarországon, Róma 
vitézeivel szemben, hogy addig is, mig az evan-
géliom igazságának s az isteni igének ereje Ró-
mát romba dönti: a protestantismus romjai népünk 
zömében a sötétség szolgái által titkon ne szapoiit-
tassanah! Laukó Károly, 

ev. pap. 

Az egészségtan tanítása prot. iskoláinkban. 
(Vége). 

De vegyük csak magát az iskolát! Vájjon a 
mi felekezeti iskoláink megfelelnek-e a hygiene-
tanitás követelményeinek ? Mert, jegyezzük meg, 
hogy sem a miniszteri rendelet, sem pedig dr. Fo 
dor épen nem reflektáltak felekezeti iskoláinkra. 
A legtöbb állami iskola épülete, bútorzata és be-
rendezése, az még közel áll ezen követelmények-
hez, sőt sok annak meg is felel, de hát a mi is-
koláink ? Valjuk be őszintén, hogy egy párnak a ki 
vételével, ha a hygiene követelményeit veszsziik, a többi 
mind bezárható. Sajnos, de igaz! 

Mert van oly iskolánk, melynek tantermei 
kicsinyek, alacsonyak, rosszul vannak világitva, 
sötétek, nedvesek és még e mellett vagy földe-
sek vagy csak kövesek, a bútorzatról nem is 
szólva; van olyan is, melyben a tantermek tága-
sak, magosak, de egy becsületes jó ajtónak, egy 
tisztességes ablaknak valamire való bútorzatnak 
hire hamva sincs; a fiatalság olvasó-terme egy 
penészes, nedves, kémény nélkül ékeskedő lyuk ; 
az árnyékhelyiség mind morális, mind egészségi 
tekintetben minden kritikán alól álló. S mit tesz 
ezek elhárítására a fenntartó testület ? Várja, hogy 
az állam segítsen e hiányokon; ha nem segit, tőle 
történhetik az iskolával bén mi. Lassanként igy szű-
nik meg az iskola édes gyermeke lenni az egyház-
nak. Boldog idők, dicső nndiak! ha ilyenek lettetek 
volna ti is?... 

De akármit beszélünk is, bármint kesereg-
jünk, ezzel e dolgon nem sokat lendítünk, itt most 
már ténynyel állunk szemben. A miniszter a hy-
giene tanárokat már kiképeztette és a mint ille-
tékes körökből hallszik, rendeletében kiadott ter-
vét már a jövő iskolai évben életbe fogja a maga 

iskoláiban léptetni. Hát a mi egyházi hatóságaink 
mit tettek már erre nézve ? 

Eddig elé a miniszteri rendelet értelmében 
még csak a tiszántúli egyházkerület mondotta ki, 
hogy a theologusoknak és jogászoknak együtt 
egy féléven át fogja tanittatni a közegészségtant 
és utasította a sárospataki irodalmi kört, hogy a 
népiskolai tantervbe ossza be az egészségtant és 
gondoskodjék alkalmas tankönyvről. A többiek a 
kérdést még tanácskozásuk tárgyává sem tették *) 
Sárospataknak, Debrecennek és Nagy-Enyednek 
megvan a rendes iskolaorvosa, a ki az iskolai 
tanszemélyzethez tartozik és az iskolai alapból 
kapja a maga rendes díját, de a többi iskolák 
még a maguk egynehány tanárját is alig birják 
fizetni. Ezek nem versenyeznek az cdiami iskolákkal. 
Ila meg volna a hajdani lelkesültség és áldozatkész-
ség, mondhatom a veiseny könnyű volna; de az lá-
lialt, a versenyt csak rosszul díjazott tanárjaitól 
várja, a kik iránt nem tisztelettel és bizalommal vi-
seltetik, hanem gyűlöli és szolga-személyzetnek tartja. 
Vannak még ma is, kik a világosságtól félnek, vannak 
kik az iskolát szükségtelennek tartják és fájdalom! 
az ilyenek autonomikus egyház-szervezetünk értelmé-
ben még az iskola ügyek intézésében is, mint egy-
luizi tisztviselők befolyással bírnak. Az ilyenektől jó-
akaratot, az iskolaügy előbbre vitelét, hiába várjuk; 
az ilyenek nem eddoznak, az ilyeneknek nem kell 
közegészségtan, nem kell iskolaorvos, ha csak az egy-
házi felsőbb hatóság szigorú intézkedésével rájok nem 
parancsol. 

Mit tegyen hát egyházi főhatóságunk az egész-
ségtan tanításával. >yA legközelebbi gyűlései alkal-
mával tegye tanácskozása tárgyává és mondja ki 
igenis ugy népiskoláiban, középiskoláiban, mint fel-
sőbb collegiumaiban azt, mint rendes tantárgyat 
tanitatni kívánja; utasítsa tanügyi bizottságát ezen 
emiitett iskolák tananyagának megállapitására és 
annak értelmében már a jövő iskolai évben kez-
desse meg az egészségtan tanítását.* 

Hogy a középiskolában ki tanítsa az egész-
ségtant? arra véleményem a Paszlavszkyéval és 
Búzáéval megegyez. Igen is tanitsa az intézet ter-
mészetrajz tanára, tanitsa az állami középiskolák-
ban is a természetrajz tanára; ha azok képzett-
ségében Fodor és a miniszter ur nem bíznak, tart-
sanak számukra cursust; a mostani természetrajzi 
tanárjelölteknek pedig oszszák be az egészségtant 
mint rendes tantárgyat, kitelik az öt éves cursus-
ból, tétessenek abból is képesítő vizsgát és akkor 
minden kételye eloszolhatik mind a miniszternek, 
mind Fodornak. 

Osztassék be rendes tárgyul a VII. osztályba 

*) A folyó iskolaiév kezdetétől a budapesti ref. theologiai aka-
démiában is előadatik az egészségtan, az intézet orvosa dr. Puky Ákos 
ur által . Szerk. 
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heti két órán, igy ha rendes tárgy lesz és rendes 
tanár kezeli, az eredmény 99%-el több lesz, mint 
ha mint rendkívüli tantárgy orvos-tanár által ke-
zeitetetik, a ki sem fegyelmezési, sem paedago-
giai tekintetben — nagyon kevésszer érintkezvén 
a tanulókkal — oly eredményre nem számithat, 
mint egy olyan tanár, ki több osztályon át együtt 
haladt tanítványaival, ismeri azok individuális ter-
mészetét, az egész osztály szellemi fejlettségét, 
nagyon természetes, hogy sokkal könnyebben 
hozzá fér tanítványaihoz, mint az orvos-tanár, a 
kinek tantárgya még nem is rendes. Látjuk a 
francia nyelvvel, gyorsírással stb. hogy vagyunk. 

Miután a természetrajz tanára a VI. osztályban 
az állatbonctannal és összehasonlító bonctannal 
megismertette az ember fizikáját, ismeri a tanulók 
e tárgyban való haladását, mint folytatást na-
gyon könnyű a VII. osztályban, tovább fűzni az 
ember élettanát, a közegészségtan főbb és fonto-
sabb fejezeteit, a káros befolyásokról való óva-
kodást, a táplálkozási folyamatot és az evvel 
kapcsolatos vegyi processusokat, az egészséges 
vagy egészségtelen lakás ismertetését és annak 
a szervezetre való jótékony vagy káros befolyá-
sá t ; a tisztálkodást és helyes ruházkodást stb. 
stb. Ha az ily tanítás nem is lesz oly tudományos 
és minden irányban oly terjedelmű, mint ezt az 
orvostanár előadná; azért nem sokat vesztünk, 
sőt nyerünk, mert ennyi azon tanulóknak bőven 
elégséges, kik az érettségi vizsga után a köz-
életbe lépnek, a kik pedig felsőbb intézetbe men-
nek, ott úgyis a miniszteri intézkedés után a ma-
gok szakjának megfelelő egészségtani előadást 
kell, hogy hallgassák. 

Mi felekezeti iskolák még most is nagyon 
silányul, vagy épen fel sem vagyunk szerelve, 
honnan vegyük a pénzt egy oly gyűjteményre, 
szertárra, laboratóriumra, minőt a hygiene, mint 
kísérleti tudomány megkíván? Maradjunk tehát 
jobb időkig ugy, mint régebb valánk, vegyük be 
újra az emberélettant a VII-ik osztályba, a fennebb 
felsorolt értelemben bizzuk annak tanitását a ter-
mészetrajz tanárára. 

Egészen más kérdés az iskola-orvos rend-
szeresítése. Arra igen is azt mondom, hogy azon-
nal életbe léptetendő minden iskolában. Csodálom 
hogy ezt már rég el nem rendelte a miniszter. 
Itt mar nem szabad a költségre nézni, ez oly 
fontos kérdés, melynek megoldása megérdemli az 
áldozatot. 

Egy pár iskolánk: Sárospatak, Debrecen, 
N.-Enyed, már tizedek óta szép példával mentek 
előre, itt voltak és vannak külön dijazott iskola-
orvosok, Sárospataknak meg épen egész szabály-
rendelete van az iskola-orvosra nézve, melyet 
ajánlok hatóságaink figyelmébe. 

Az iskola orvosa mindig közel levén, az is-
kolákban gyakran előforduló véletlen betegeske-
déseknél vagy szerencsétlenségeknél gyors segélyt 
nyúj that ; megvizsgálás után felismervén a beteg 
tiidejű vagy szívbajos tanulót, azok bajának elhá-
rithatására tanácsával, gyógykezelésével hathatósan 
közreműködhetik. Ragályos betegségeknél gyor-
san intézkedik a ragály elharapódzásának meg-
akadályozása iránt stb. stb. Megvizsgálja a tanulók 
lakásait, az iskola környezetét és belsejét, a tan-
termeket, azok tisztítását, szellőztetését, fűtését, 
folytonosan figyelemmel kisérvén, itt minden az 
egészségre káros befolyásokat igyekszik elhárítani 
vagy elhárittatni. Hogy egy iskola orvosnak al-
kalmazása külön rendes díjazással mennyire szük-
séges, mennyire üdvös, azt hiszem tovább bizo-
nyítgatnom felesleges. 

Addig is mig ez megvalósíttatnék, felhivom 
egyházi hatóságaink figyelmét, hogy hassanak oda 
utasításaikkal, miszerint a felügyeletük alá tartozó 
iskolákban azon hiányok, melyek a közegészség-
ügyet veszélyeztetik, lassanként elhárittassanak ; 
utasításaik foganatosításáért felelőssé tevén az 
egyház és iskola bölcs vezetőit. 

Szakáls István. 

T Á R C A . 

Luther W o r m s b a n . 
Egylwtör téne lmi tanulmány. 

Önálló történelmi kutatás után. 
(Folytatás.) 

Midőn Luther hosszas várakozás után, ugy hogy 
már este felé volt az idő, végre ott a birodalom összes 
rendjei előtt állt, legelőször is az erbmarchall, Ulrich 
von Pappenheim, figyelmeztette őt, hogy semmit se be-
széljen, csak ha kérdezik. Azután a császári szónok, 
Johann Eck , a trieri érseknek generális officialisa 
erős és érthető hangon e két kérdést tette Luther 
elébe még pedig először latinul és azután németül: 

»Martin Luther, a szent és győzhetlen császári fel-
ség, a szent római birodalom összes rendjeinek lanácsá-
ból, ide, saját felségének trónja elé idézett téged, hogy 
e két dologról megkérdezzen: először beismered-e, hogy 
e jelenlevő könyvek (az ő latinul és németül irt köny-
veinek csomójára mutat), melyek a te neved alatt van-
nak elterjesztve, a tiéid-e, és azokat a magadéinak isme-
red-e vagy nem ; azután azokat és az azokban foglal-
takat visszavonni, vagy azokhoz még tovább is csökö-
nösen ragaszkodni akarsz-eTI) ?« 

Luther már készült felelet adásra, midőn Hieroni-
mus Schurff, a jogtudós, ki mintegy segédül volt Luther 
mellé adva, közbe kiáltott: »Neveztessenek meg a köny-

I) Illosque pro tuis agnoscas nec ne. 
H) An illos et eorundem contenta retractare et revocare, vei in-

haerere eisdem potius et inseverare velis ? 
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vek!«1) Miután a trieri officialis e kérdésnek eleget telt, 
válaszolt Luther: 

»A császári felség által elémbe tett két kérdésre, 
először, hogy ezen a nevem alatti összes könyveket ma-
gaméinak ismerem-e ? másodszor, hogy azokat védni, 
vagy pedig azokból valamit visszavonni akarok-e, a mit 
én eddig irtam és kiadtam ? röviden a mint csak tehetem 
és őszintén felelem. Először, kénytelen vagyok a már 
nevezett könyveket magaméinak ismerni, és azok közül 
soha egyet sem fogok eltagadni.T) A mi a másik kér-
dést illeti,n) hogy nyilatkozzam, váljon mindeniket egy-
formán védni vagy visszavonni akarom-e ? mivel a hit-
ről és a lelki üdvösségről van a kérdés, és mivel Isten 
igéjére vonatkozik,IU) a melynél semmi sem nagyobb 
sem a földön sem az égben, a melyet méltólag tisztelni 
illik mindenkinek,IV) vakmerő és a mellett veszélyes lenne, 
ha én valami meggondo'atlant mondanék, ha vagy keveseb-
bet mint a mennyi a dologra, vagy többet mint a meny-
nyi az igazságra tartozik, ejtenék ki előleges meggon-
dolás nélkül,V) melyek közül bármelyik engem azon Íté-
letnek tenne ki, melyet Jézus hozott midőn mondja : »a 
ki engem eltagad az emberek előtt, azt én is eltagadom 
az én mennyei atyám előtt.« Ez okból tehát a császári 
felségtől alázatosan gondolkozási időt kérek, hogy Isten 
igéjének megsértése és lelki üdvösségem veszélyeztetése 
nélkül a kérdésnek eleget tehessek.* 

Luthernek e válasza, mint Für.-tenberger tudósit, 
csaknem szelíd, s annyira halk hangon, hogy még a közel-
ben is csak nehezen lehetett őtet érteni, és mintha meg-
ijedt vagy levert lett volna, először németül és azután 
latinul adatott. 

A történetírók általában elfogadják azon véleményt, 
hogy Luther, kihallgattatásának ez első napján, a fényes 
gyülekezet láttára megijedt s nem merte véleményét 
rögtön nyíltan kimondani, hanem halasztást kért. Azon-
ban mi nem tudjuk osztani e véleményt. Sokkal való-
színűbb, hogy a hideg és ugyszólva megvető bánásmód, 
melyben őt részesítették, az egyszerűn elébe vetett két 
kérdés ügyének méltányos megvizsgáltatása helyett, me-
lyekre ő a szépen fogalmazott császári meghivó után 
egyáltalában nem volt előkészülve, s a mit épen nem várt, 
meglepte és zavarba hozta őt. A gondolkozási időre 
különben nem volt neki szüksége a visszavonás tekinte-
tében, mert ő már 1521-ik március 19-én megirta volt 
Spalatinnak, válaszolva neki, hogy a tételeket, melyeket 
ő neki Wormsban vissza kellene vonni, megkapta, hogy őt 
azért hiába hivják, mert ő semmit vissza nem von, de, 
ha halni kell, megy.2) Az is bizonyos, hogy mint ő ki-
fejezte, »minthogy az Isten Ígérete és a lelki üdvösségre« 
vonatkozott a dolog, a lelkismeretes Luther előtt, a visz-
szavonhatlan lépés előtt, szükségesnek látszott még egy-
szer magát és tételeit szigorúan megvizsgálni. 

Luther e felelete után a császár és rendek tanácsko-

') Ugyancsak Acta Rever. 
V Primum, libros jam nominatos non possum non amplecti pro 

meis, et eorum quidem nihil unquam negabo. 
n ) Ceterum quod sequitur. 

m ) Divinum verbum concernit. 
IV) Quod nos merito revereri convenit omnes. 
% ' Cum et minus quam pro re, et maius quam pro vero, non 

praemeditus asserere possim. 
2) A levél található de Wet te stb. I . köt. 573-ik old. A tételek, 

melyeket Luthernek vissza kellett volna vonni, találhatók Förstemann 
stb. 1. köt. 44-ik oldal Jatinul és 46-ik oldal németül, főbbek : nem 
7 sakramentum, hanem csak három, keresztség, bűnbánat és kenyér : 
minden megkeresztelt egyúttal pap és egyenlő : az utolsó kenet nem 
sakramentum : a constanci zsinat tévedett : gyilkosok a kik Hust meg-
ölték : Hus tana evangyeliomi és keresztyén, a pápáé ördögi : a szabad 
akarat költött dolog s csupa cím alap nélkül stb. 

zás végett visszavonultak.1) A tanácskozás eredményét 
aztán Johann Eck, a trieri Officialis (kit nem szabad 
összetévesztenünk az ingolstadti professorral), a következő 
szavakban tolmácsolta : 

»Martin Luther! jóllehet te már a császári meg-
idézésből eléggé megérthetted, miért vagy megidézve, és 
már ez okból is méltatlan vagy a még további gondolkozási 
időre, mégis a császári felség veleszületett kegyelmesség-
nél fogva, enged neked még egy napot gondolkozásra, 
hogy holnap ugyanezen órában előtte megjelenjél, azon 
feltétellel, hogy ne irott véleménynyel állj elő, hanem élő 
szóval.1) 

Aleander tudósítása szerint2) a fennebbi szavakhoz 
még egy intést is csatolt a trieri officialis a császár ne-
vében, mely szerint Luthernek meg kell gondolnia azt, 
hogy ő a pápa és az apostoli szék ellen irt, és sok eret-
nek állítást szórt ki, melyekből könnyen akkora baj szár-
mazhatik, ha a bajt meg nem előzik, hogy később sem 
az ő visszavonása, sem a császár hatalma nem tudja a 
tüzet kioltani. Hogy e?en intés valóban megtörtént, előt-
tünk nagyon valószínűnek látszik (dacára, hogy a többi 
források hallgatnak arról), mert az mint egy ujjmutatás-
nak látszik Luther számára, az ő másnapi magaviseletére 
nézve, és mert Luther másnap tartott nagy beszédében 
erre felelni látszik. 

A trieri ofticialis e beszéde után Luthert egysze-
rűn visszaküldték a herold kíséretében, a nélkül, hogy 
még valamit mondhatott volna.3) E bánásmód ugylát-
szik feltünőleg lehangolta Luthert. Aleander ki is gú-
nyolja őt ezért, irva: SA bolond nevetve lépet tbe; mi-
dőn elment, nem látszott olyan vidámnak. «4) 

Ez a Luther első napi kihallgattatásának története. 
Egészben véve győzedelmeskedtek a pápai követek, 
mert Lutherrel szemben egészen az ő utasítások szerint 
jártak el, és még meg volt azon reményök is, Luther 
e napi magaviseletéből Ítélve, hogy Luther másnap min-
dent visszavon. A siker reményét még növelte nalok az 
is, hogy a császár, kire Luther nem nagy hatást tett, mert 
megvetőleg kiáltott fel: »a barát nem fog engem eretnekké 
tenni«, megparancsolta gyóntató atyjának Glapionak, és a 
trieri officialisnak, hogy másnap kora reggel beszéljék meg 
Aleanderrel a további teendőket.5) 

És felvirradta nagy nap, április 18-dika, csütörtök. 
E nap délután négy órakor ismét a birodalmi herold ve-
zette Luthert a kihallgatásra. Azonban a rendek elfoglal-
tatása miatt egész hat óráig kellett künn, a tolongó soka-
ság közt állania.6) Mint Luther maga elbeszéli, már este 
volt, midőn ő a terembe lépett »és sok égő fáklya volt 
ott benn«.7) A terem zsúfolásig telve volt, mint Fürsten-
berger tudósít, ugy hogy maga a császár és a választó fe-
jedelmek is alig kaptak ülőhelyet. Luther épen a választó 
fejedelmek ülő székei előtt állott meg. Legelőször is a 
trieri ofticialis vette fel a szót, következőleg nyitva meg a 
tárgyalást :8) 

»Luther Márton! tegnap vercsernyekor ezen órát tűzte 
ki neked a császári fenség, miután te a könyveket, melye-
ket tegnap felszámláltunk, nyiltan magadéinak vallottad. 

') Aleander levele 1521 ápr. 17. 
Ne scriptam sententiam tuam proponas, sed verbis ex«equaris. 

2) Aleander levele 1521 április 17-ikéről. 
3) Acta Reverendi stb. 
4) Aleander levele ápr. 17. 
5) Ugyanaz. 
G) Acta Reverendi. 
7) Luther asztali beszédje halála előtt Eisenachban. 
8) A birodalmi gyűlésen tartott beszédet mint már közöltük, az 

»Acta Reverendi stb.« után közöljük. 
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A másik kérdésre, váljon azok közül némelyiket téves-
nek ismered-e el, vagy pedig mindeniket, ugy amint 
azokat nyilvánosságra hoztad,1) fenn tartod, gondolkozási 
időt kértél; aminek most vége van, bárha jogosan nem 
nyerhettél volna további gondolkozási időt, minthogy oly 
rég óta tudtad, miért hivatok És a hit dolga annyira 
tisztán áll minden ember előtt, hogy bárki, bármikor 
megkérdeztetve, azonnal biztosan és habozás nélkül szá-
mot adhat róla,H) nem hogy te olyan és annyira gya-
korlott theologiai professor. Raj ta tehát felelj meg végre 
a császár kivánságának, kinek jóságát a gondolkozási idő 
megnyerésében is érezted: véded-e ismert könyveidet 
mind ? vagy pedig azok közül némelyiket visszavonod e.?I) ') 

(Folyt, köv.) Rdlcosi György. 

K Ü L F Ö L D . 

Az angol-amerikai bibliafordítás ügye. 
iii. 

Az előbbiekben közöltem az uj fordítás történetét, 
most már lássuk mit mond a kritika a fordításról. 

A revideálok, kik ismerték a biblia-fordítások sor-
sát Jeromos Vulgatájától Jakab király fordításáig, elvol-
tak készülve a nagy oppositióra. A mű létrehozatalánál 
sokszor felkellett aldozniok egyéniségüket a többség aka-
ratának, mert egy munka, mely oly sok agy szülötte és 
annyira különböző egyházak számára készül, nem lehet 
más, mint compromissum. 

Sohasem volt talán könyv, mely oly rövid idő alatt 
annyira meg lett volna vitatva, a sajtó által ugy a poli-
tikai-, mint az egyházi lapokban és folyóiratokban any-
nyira kárhoztatva és magasztalva, mint a »revised ver-
sion^ Ezenkívül szószékeken, nyilvános gyűléseken és 
magán-összejöveteleken, mindenütt volt tárgyalva az uj 
forditás. A mint egy kiváló angol theologus mondja : *) 
>Sohasem volt idő, midőn a ki ünően qualiűkált kritiku-
soknak oly igen különböző kritikája lett volna concen 
trálva ama probléma megoldására, minő a viszony a 
biblia eredeti szövege s legújabb angol fordítása között.« 

Némelyek abban a reményben voltak, hogy a »re-
vised version« minden nehézséget eloszlat, minden kom-
mentárt feleslegessé tesz. E helyett sok nehézséget ta-
láltak most is és hozzá nagyszámú marginalis jegyzete-
ket, melyek igen különböző kérdéseket, általában pedig 
gyanút keltenek az olvasóban. A modernek nagyobb 
eltérést vártak a régi forditástól, az orthodox kisebbet ; 
amazok szerették volna, hogy a nyelvezet modernebb 
legyen, emezek pedig, hogy ósdiabb, hogy »ördög és 
boszorkány* is legyen benne. Némelyek szerint az iro 
dalmi szempont igen előtérbe nyomul ; mások szerint a 
költészet és rythmus fel van áldozva a pedáns hűségnek. 
Az orthodoxok általában egyetértenek abban, hogy a for-
ditás igen modern. Mennyi sok szép beszédjük kárba 
veszett, a textusok annyira megváltozván! Még az »uri 

Quae profiteris. 
H> Rationem ejus certam et constantem reddere possit. 

Acta Reverendi stb. Aleander április 19-ről kelt levele sze-
rint a kérdések letlek volna : először, visszavonja-e a mit a szentegyház 
eredete, a zsinatok, pápai rendeletek, törvények és szertartások felett : 
másodszor a jelenlegi pápa által elitélt tételeket visszavonja-e ? Azon-
ban előttünk a szövegben közlött valószínűbbnek látszik. Lehet, hogy 
Aleander levelében a kérdésnek tartalmát vagy hordereiét akaita itt 
némi kibővített elmagyarázás által érthetőbbé tenni. 

Visne libros tuos agnitos omnes tueri? an vero quidquam re-
tractare ? 

*) >Church quarterly review* London 1883. jan. 

ima« is egészen más lett, mint volt ! Az inspirált szö-
veg megváltoztattatott, a nép hite az Isten igéjében alá-
aknáztatott, segítség és vigasz adatott a vallás minden-
nemű ellenségeinek 1 

Ekképpen jajgatnak az orthodoxok. De egyáltalá-
ban nem lephetnek meg azok a beszédek, tudván azt, 
hogy az angolok nagy részére, annyival inkább a skó-
tok közül igen sokra nézve az az inspirált »Isten igéje* Ja-
kab király fordítása mindennemű fordítási hibáival együtt 
ép ugy, mint a Vulgata a katholikusokra nézve. A val-
lásos előítélet legmélyebb valamennyi előitélet között és 
a vallásos conservativismus legconservativebb valamennyi 
conservativismus között! Mindezen oppositióknál azonban 
nem szabad elfelednünk, hogy azoknak erőteljessége és 
heves volta erős ragaszkodást mutat a bibliához. 

Kétségtelen, hogy az uj fordításban rendkívül sok 
változtatás, javitás tapasztalható, különösen az ujtesta-
mentomban s talán épen ez az oka, hogy ez nem olyan 
népszerű, mint az ó-testamentom. Türelmes angolok ki-
számították, hogy az egész ujtestamentomban, kerek-
számban 36 e/er helyen történt eltérés a régi forditás 
angol-szövegétől és 6 ezer helyen a régi forditás görög-
szövegétől. Ez utóbbi locusokat pontosan összehasonlí-
tották a görög ujtestamentom különböző kritikai kiadá-
saiban és szöveg-forrásaiban előforduló circa 150 ezer 
variatióval. E tény nagyon értékessé teszi a művet és 
képessé tette a fordítókat, hogy az eredeti szöveget mi-
nél tökéletesebben felderítsék. A fordítók által elfogadott 
görög szöveg külön kiadásban jelent meg Londonban és 
Édinburgban. Szakemberekre nézve igen értékes mű. 
Általában kimondhatjuk, hogy a fordítók nem a tradi-
tionalis, hanem a »Vaticanus«, »Sinaiticus«, »Alexan-
drinus* és codexek és általában a legrégibb manuserip-
tumok által támogatott kritikai görög szöveget íogadták 
el a forditás alapjául. 

Az uj fordításban előforduló változtatásokat — a 
régi fordítással összehasonlítva — általánosságban igy 
jellemezhetjük: 

1. Egy régibb és tisztább szöveg állíttatott a tra-
ditionalis helyére. 

2. A régi forditás elismert hibái kijavíttattak. 
3. Eltöröltettek az olyan mesterséges megkülön-

böztetések, melyek a szavak szükségtelen variálása által 
keletkeztek. 

4. Visszaállíttattak a valódi megkülönböztetések, 
melyek el voltak törölve azáltal, hogy két vagy több 
határozottan különböző kifejezést ugyanazon szóval for-
dítottak. 

5. Érthető szavak és kifejezések tétettek a félre-
vezető vagy elavult szavak és kifejezések helyett. 

6. Kijavíttatott a pontozás, fejezetek és egyes sza-
kaszok felosztása. 

7. Elhagyattak egyes szavak, kifejezések, sőt egész 
versek régi hiteles codexek alapján. 

8. Alternatív marginalis jegyzetek készíttettek oly 
esetekben, midőn az érv és világosság csaknem fedezik 
egymást. 

Ezen változtatások és illetve javítások előfordulnak 
minden fejezetben és csaknem minden versben. 

Elhagyatott a fejezetek rövid tartalma, azon okos-
kodás alapján, hogy az igen sok direct és indírect ma-
gyarázatra adna alkalmat. Ez az a változtatás, mely az 
uj íorditásnál azonnal szembe tűnik és ama másik, mely 
szerint az egyes versek nem nyomattak külön, mint a 
régi fordításban volt, hanem annyi vers egy szakaszba 
— sokszor pont, sőt némelykor vessző nélkül az egyes 

í versek után — a mennyi együvé tartozik az értelem-
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nél fogva, kivéve Jób könyvét, a zsoltárokat, példabe-
szédeket és az énekek-énekét, hol minden vers külön 
ki-bekezdéssel bir. Némelykor az egyes fejezetek is min-
den megszakítás nélkül mennek át a következőbe, a mint 
az értelem kívánja. 

Ezen általános jellemzés után, mely ugy az ó-, 
mint az uj testamentomra vonatkozik, menjünk át egy 
kissé a részletekbe, kezdvén az uj testamentommal, mint 
a mely korábban jelent meg a kritikus világ szeme elé. 
Nem lehet célom, hogy nagyon részletes legyek, de 
másfelől oly fontos változásokat tettek a fordítók néhol 
a szövegen, hogy azok megérdemlik a velük való fog-
lalkozást és kell, hogy minden pap-embert érdekeljenek. 
Azért hát lássunk néhányat a legfőbbek közül. 

Kihagyattak a szövegből a következő helyek: 
Máté 5. 44. »áldjátok azokat, kik titeket átkoznak, 

jól tegyetek azokkal, kik titeket gyűlölnek.« (a sinaiti-
cus, vaticanus és más tekintélyes codexek alapján). 

Mát. XX. 16. »mert sokan vannak a hivatalosak, 
de kevesen a választottak.« (keleti és nyugati, syriai és 
a »sinaiticus« meg »vaticanus® alapján). 

Luk. XXI11. 38. »görög, római és zsidó betűkkel.® 
(sinaiticus és vaticanus alapján) 

I. Kor. XI. 24: »vegyétek, egyétek« (sinait. és va-
ticanus alapján). 

Jel. 1. 8 : »a kezdet és végezet« (sinaiticus és vul-
gata alapján). 

Jel. 1. 11: »En vagyok az Alfa és Omega, amaz 
első és utolsó (alexandrinus, sinaiticus és vaticanus 
alapján). 

Mát. XXV 11. 35: »hogy bételnék a próféta mon-
dása® : »megoszták magok közt az én ruháimat és az 
én köntösömre sorsot vetének. ® Ellenben betétetett »és 
leültek és őrizték ott őt.« 

Mark. XV. 28: »Es betelék az irás, mely ezt 
mondja« : »és a latrok közé számittaték.® 

Luk. IX. 55: »mondván, nem tudjátok, minémű 
lélek legyen ti bennetek.® 

Ján. V. 3 : »Kik várják vala a viznek megmoz-
dulását.® 

Ján. 5. 4 (az egész vers): »Mert az Istennek an-
gyala bizonyos időben leszáll vala a halastóba és meg-
háborítja a vizet: annak okáért valaki először a vizbe 
szállhatott annak megháborittatása után, meggyógyul 
vala, akárminemű betegsége volna.« (Ezen utóbbiak is 
nagyobbára a már emiitett codexek alapján hagyattak ki). 

Ezek és ezekhez hasonlók ama helyek, melyek 
mellőztettek az uj fordításban. 

Érdekesen van lefordítva az úri ima. Máténál ek-
képen: »Mi atyánk, ki a menyben vagy, szenteltessék 
meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Eegyen meg 
a te akaratod, mint a menyben, ugy a földön (»is« nél-
kül). A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk 
ma. (A margón : kenyerünket a következő napra. Ame-
rikai propositió, de a mely nem fogadtatott el : »a mi 
szükséges kenyerünket«.) És bocsásd meg a mi vétke-
inket, miképen mi is melbocsátottunk az ellenünk vétke-
zőknek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg 
minket a gonosz lénytől.« (a margón : »vagy a gonosztól®.) 
Ekkora az úri ima! A doxologia egészen elmaradt a 
szövegből és csak a margón talált helyet, arra hivatkoz-
ván a fordítók, hogy a legrégibb egyházi atyák sem 
használták azt ; ezenkívül számos tekintélyes codexre és 
manuscriptumra. Kétségkívül — mondják — nem egyéb 
az liturgiái közbevetésnél I. Kron. XXIX. n . versből, 
hol csaknem ugyanazon doxologia található, mert más-
képen nem magyarázható meg, miért mellőzték e doxo-

logiát a legrégibb tekintélyek; annyival inkább, mert 
Jézus nem imaformulát, hanem ima-mintát adott itt a 
tanítványoknak, hogy ne annyira az ima szavát, mint 
inkább az ima szellemét tanulják meg. 

A másik változtatást: »megbocsátottunk«, azzal 
indokolják, hogy a görög aoristos magában foglalja, hogy 
megkellett már bocsátanunk el'enségeinknek, mielőtt Is-
tentől kérnénk bocsánatot. 

A legkomolyabb s legnépszerűtlenebb változtatás, 
nemcsak az úri imában, hanem az egész uj testamentom -
ban : »szabadíts meg minket a gonosz lénytől « Különö-
sen azokat sérti, kik a személyes ördög lételét tagadják. 
Valóban csodálatos, hogy a 49 fordító két harmada e 
nézetet s vele e fordítást fogadta el! 

Még inkább meg van nyirbálva a Lukácsnál levő 
úri ima, mely igy hangzik: A t y a ! (a margón: »mi 
atyánk, ki a menyben vagy), szenteltessék meg a te ne-
ved. Jöjjön el a te országod, (a margón : legyen meg a 
te akaratod, mint a menyben, ugy a földön). A mi 
mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként (a 
margón: »a mi kenyerünket a következő napra®). És 
bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsá-
tottunk mindenkinek, a ki nekünk adós. És ne vigy min-
ket kísértetbe (a margón : »de szabadíts meg minket a 
gonosz lénytől vagy a gonosztól®). 

• 1. Ján. V. 7 a régi fordításban igy van: »mert 
hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a menyben 
az Atya, az Ige és a Szentlélek.® Az újban pedig igy 
fordíttatott: »És a Lélek az, mely bizonyságot teszen, 
mivel a Lélek az Igazság.® Tehát a trinitarius termino-
lógia elhagyatott. 

A poklot az új testamentom mind a 10 helyén 
»Hades«-sel fordítják. 

Egy fontos megkülönböztetés állíttatott vissza a 
Hades vagy Sheol, és a Gehenna vagy Tartarus között. 
Amaz a halottak országa, a szellem-világ, emez a jövő 
büntetés helye és állapota, (összesen 12 helyen). 

A dia&rjxr]szót mindenütt »szövetséggel® fordították, 
kivéve az uj szövetség címét és a Zsid. 9. 16 és 17-dik 
verseit, mely helyeken »testamentom« szóval éltek. 

És ezzel be is végezhetném a részletezést, ha az 
amerikaiak igen érdekes propositiói nem lennének előt-
tem. Ugyanis az amerikaiak által javasolt és egy kis 
többség — de nem az összes fordítók kétharmada által 
— támogatott propositiok, a szövegbe be nem vitethet-
vén — mint értékes tudományos kincs, a biblia végéhez 
csatoltattak appendix képen. Lássunk ezek közíil is egy-
nehányat: 

1. A »szent« jelző kitörlendő az evangélisták cí-
méből. 

2. Az »apostol« szó kitörlendő a páli levelek címei-
ből, továbbá a »Pál apostolnak« kifejezés a zsidókhoz 
irott levél címéből s legyen a levél címe egyszerűen »a 
zsidókhoz írt levél.« 

3. A »közönséges® epitheton kitörlendő Jakab, Pé-
ter, János első, és Júdás leveleinek címeiből. 

4. A »szent« jelző a Jelenések könyvének címéből. 
Az »ördög® szó helyett mindenütt »démon« hasz-

nálandó., stb. stb. 
íme ilyen formán néz ki a revideált uj testamentom ! 

Kisebb változtatások roppant nagy számmal fordulnak 
elő benne, nagyobb mérvűek ritkábban. Tudományos ér-
téke kétségkívül nagy s habár vannak is egyes hiányai 
(egészen tökéletes munkáról nem is beszélhetünk), annyit 
mindenesetre el kell ismernünk, hogy ez leghűbb és leg-
pontosabb fordítás mindazon angol fordítások között, me-
lyek valaha közhasználatra készíttettek és hogy ez sok-
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kai közelebb viszi az angol olvasót Krisztus szelleméhez, 
mint akármelyik megelőző. Ez legfőbb érdeme és ez ma-
gában elég jutalom, mindama lelkiismeretes munkáért és 
óriási költségért, mely a fordítás létrehozatalára fordít-
tatott 11 

Általában a revideált uj testamentom sokkal népsze-
rűbb Amerikában, mint Brittaniában, jóllehet az nagyobb 
részben britt-munka. Különösen kedvelt a baptisták-, és 
congregationalistáknál kik semmiféle egyházi tekintély-
től nem függenek. Papjaik közül már igen sokan hasz-
nálják a szószékeken a régivel együtt, vagy a nélkül. 
Sőt még az opponáló orthodoxok is használják némely 
helyen és azok is elismerik a becsét némi tekintetben. 
Lassanként be fog az menni a közhasználatba, a mint az 
elfogultság utat nyit a tudományos alapon nyugvó kri-
tika kétségtelen vívmányainak! A mint F. W. Farrar 
mondja :*) . »Dacára a keserű támadásoknak, melyek az 
uj fordítás ellen intéztettek, mégis lassankint ugy fog az 
tekintetni, mint lelkiismeretes munkája ama legképzettebb 
theologusoknak, kikkel a XlX-ik század dicsekedhetik!« 

Edinburgh, 1886. január hó. 
(Folyt, köv.) Szőts Gerö. 

Prof. dr. J. H. Scholten theologiai fejlődése. 
Közl i : Nagy Zsig. k.-sz.-miklósi gymn. tanár. 1885. dec. 

(Folytatás és vége). 

Szíves örömmel nyilvánítom ez alkalommal hódo-
latomat az empiricus bölcsészet előtt, bárha — megval-
lom — én előttem egyoldalúnak látszik is. Mi volna az 
a bölcsészet, mi az a tudomány, mely nem a tapaszta-
lásból indulna ki ? És ki munkált hazánkban hathatósab-
ban, hogy minden aprioristicus, minden abstract specu-
lationak megássa sírját, mint az empiricus iskola ékes 
szóló szóvivője, Opzoomer ! ? Ha mindazonáltal köteles-
ségemnek tartottam különböző alkalmakkal kifejteni az 
okokat, a miért én az ő nézletmódját a vallásra vonat-
kozólag nem osztom: ez azért történt, mert az empíris-
musnak ezen térre is alkalmazása a vallás jogaira nézve 
veszélyesnek tünt fel szemeimben. Hogy az emberek kö-
zölt mindenütt találkozunk vallással, ez tény. De a vallás 
létezésével biztosítva van e egyszersmind annak létjoga 
is? Nincsen-e száz, meg ezer vélemény, melyet az em-
piricus bölcsész, a belső tapasztalás világánál mint tény-
leg létezőt katalogizálhat, de a melyeknek mindazonáltal 
nem tulajdonithatunk létjogot 1 ? A kísérletekben és szel-
lemek megjelenésében való hit, mely korábban nagyon 
is általános volt — tény. Igazolva van-e ez által a kí-
sértetektől való félelem, vagy a lelkek megjelenésében 
való hit, a melyekhez pedig, mint a belső tapasztalás 
tényeihez, semmi kétség nem fér ? Az ember imád egy 
Istenséget; de vájjon helyes alapon teszi-e ezt? lehet-e 
szó vallásról ott, a hol a bölcsész maga igy nyilatkozik : 
»a ki azt, a mit saját bensejében érez, könnyelműen a 
világ mérvveszszéjévé teszi, nem szabad, hogy gúnyt 
űzzön a gyermekkel, a ki sötét szobában kísértetektől 
fél.* Vallásos érzelem által vezettetve imádom Istent; 
de azt kérdem : mi hasznom van nekem az olyan Isten-
ből, a kit nem tehetek a világ zsinórmértékévé; ak inek 
lételét az ész fel nem foghatja ; s a kinek léte számára 
nem találni helyet a tudományban ? Mit ér nekem az 
Istenben való hit, ha a materialismusnak joga van azt 
állítani, hogy minden kimagyarázható az anyag változá-
sából, s a tudomány tagadása — vagy ha ugy tetszik 

*) »Contemporary review< 1882. márc. Edinburgh . 

— tehetetlenségével csak a vallásos érzelem áll'szemben? 
De elfogadva, hogy vallásos érzelmem imádásra készt, 
tehát arra, hogy ugy tegyek, mintha Isten volna; s el-
fogadva, hogy a vallásnak a sziv ezen ösztönzésében 
megvan a maga lét joga: melyik Isten előtt hódoljak 
ekkor? Jehova vagy Baal, Mária vagy egyedül a meny-
nyei Atya előtt ? Minden egyes ember subjectiv érzel-
métől függene ez csupán ? s a keresztyén semmi mást 
nem szólhatna a Moloch-imádó ellen, mint csak ezt: 
»Ha ekképpen érzesz, jó ; én mint empiricus tudomást 
veszek erről, azonban magam abból mítsem érzek ?« 
Hát itt igazán oly fölösleges, sőt éppen tilos lenne ez a 
kérdés : mért nem érzem én, a mit ö érez; mért nem 
hivom én segítségül Máriát, a Szűz Anyát, bármily bol-
dogító volna is érzelmeimre az a képzet, hogy egy ha-
talmas Istennő igazgatja sorsomat; és bármily vonzó 
volna is érzelmemre, hogy a tökéletességet egy nő alak-
jában állítsam magam elé, a ki a szűz tisztaságát és az 
anya magasztos szeretetét egy személyben egyesíti?! Mi 
lesz ily módon a vallásból, ha lételének és éppen ily 
módon való lételének joga elvonatik a tudomány ellen-
őrzése elől ? 

De, hát ha a tudomány elrabolja tőlem Istent!!? 
Föltéve, hogy csakugyan megtenné, következik ebből, 
hogy egy incompetens birót hívjunk segítségül, azt a 
bírót, a ki sokaknak megengedte, hogy Isten nevében a 
legnagyobb kegyetlenségeket kövessék el ? Nem hason-
lítana ez a középkori nominalismushoz a mely, midőn a 
philosophia kijelenté, hogy Isten létéről mítsem tud : az 
Istenről való kérdés eldöntését az egyházra bizta. 

De, igaz volna az, hogy a tudomány elrabolja tő-
lünk Istent? Igenis, elrabol tőlünk minden Istenre vonat-
kozó tisztátalan képzetet, és ezért hálával tartozunk neki. 
Bizony elrabolja tőlünk a Deismus »DeilS 0t Í0SUS«-át , ezt 
a távoli Istent, a ki a világot csak megteremtette és 
most magára hagy ja ; de elrabolja-e tőlünk az Atyát ís, 
a ki nincsen távol tőlünk, s a kiben élünk, mozgunk és 
vagyunk?! íme ez az, a mit én tagadok a tudomány és 
vallás érdekében ; bár végtelenül örülök másfelől, hogy 
még azok is, a kik a tudományban nem tudnak mit tenni 
a vallással, érzelmeik által vezéreltetve versenyeznek ve-
lünk az egyetlen fővalóság imádásában. 

De a mi tudásunk Istenről — mondják — hiányos 
és tökéletlen. Ki tagadja ezt? De hát részben ismerni, 
annyi mint teljességgel nem ismerni? Vájjon még ez az 
alázatos vallomás: * Isten nagy és mi nem tudjuk ÖT 
felfogni!« nem föltételezi-e még ez is az ő lételének tu-
dását ? S ha bár az Úrnak utai sok tekintetben homá-
lyosak, következik ebből, hogy a mi utunkat egyetlen 
egy fénysugár sem világítja meg ? Hát nem hit-e az, 
mely az ismeretnek bizonyos fokára támaszkodva, a még 
hiányzót kipótolja ? Ha létezik oly hit, mely a kipróbált 
barátság alapján azt mondja nekem, hogy bízzak a ba-
ráti hűségben, ha néha nem is tudom megérteni bará-
tom cselekedeteit, sőt ha azok az igaz baratsággal ösz-
szeférhetlennek tűnnek is föl olykor előttem: ha létezik 
ily hit, rosszul cselekedném én akkor, ha b^zom és re-
mélek Istenben, habár az ő világkormányában nem tudok 
is mindennek mélyére hatolni ? 

Nem tehettem, hogy ne szóljak erről, minthogy' 
akadémiai működésemet, a melynek husztmötéves jubi-
leumát ma ünnepelnem megengedtetett, éppen , az a küz-
delem jellemzi, a melyet vívtam a philosophiának a val-
lás terén is jogosult voltáért. Hátra van még az ac kér-
dés, hogy áll a dolog a keresztyénséggel/ Megtarthatja-e 
még a tudomány világánál világvallási rangját, Vagy el-
nyeli a kor áramlata, s talán ez is, mint oly sqkr.más 
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vallás, minden további jog nélkül, a mult történetéhez 
tartozik? Kérdezzük : mi a keresztyénség? Tiident vagy 
Dordrecht tana? A história azt feleli: nem! V a g y talán 
a biblia — avagy az uj tes tamentom tana? Nem és újra 
nem 1 Mit gondolnak önök ? Ha valaki azt kérdezné a 
soJcratesi philosophiára vonatkozólag : neoplatonismus 
Plató tana az? Sokrates személyének dicsőítésében áll az? 
mit felelnének önök e kérdésre ? Bizonynyal semmit mást 
csak ezt : Sokrates philosophiája Sokrates philosphiája 1 
Mi a keresztyén vallás? Mi volna más, mint már Lessing 
is megmondot ta volt, mint Krisztus vallása, az a vallás, 
melyet Jézus maga tanitott , s életében és halálában meg-
valósított. És hol található fel ez a vallás? A bibliában? 
Az uj tes tamentomban ? Ho l? Ezt k 'nyomozni a történeti 
kritika dolga, a história kritikáé, mely napjainkban, 
— sokkal inkább, mint bármikor ezelőtt — föladatául 
tűzte ki, hogy a történeti Jézust a lehető legtisztábban 
megismerje. Vájjon a históriai Jézus a zsidó-keresztyén 
gyülekezet Messiása-e, a ki eljövendő volt az időknek tel-
jességében és eljövendő az időknek végén ? Isten fia-e a ki 
Pál szerint — szolgaságnak formáját ölté magára, hogy 
emberré lévén, a bűnt és halált legyőzze ? A negyedik 
evangelium »Logos«-sza-e, a ki szent volt küzdelem nél-
kül, ismerte az igazságot, a nélkül, hogy bölcsességben 
öregbedet t volna ? Ezek — hangzik a felelet — csak 
Jézusról alkotott speculatiok. Kicsoda hát ő akkor? — 
kérdezzük mi. Er re a kritika a következőleg felel: O az, 
a ki a lelki szegényeket, a békességre igyekezőket a sze-
líd és alázatos szívűeket és a /oka t a kik éhezik és szom 
juhozzák az igazságot — boldogoknak mondta ; Istent 
a tyának nevezte és az Isten- és ember-szeretetet a tör-
vény és próféták summájanak nyilvánította ; a ki a val-
lásnak erejét önmegtagadó szeretettel teljes életében mu-
tatta meg és halálában az é le 'nekoly nagy hatalmát mutat ta 
föl, hogy az még a mi lelkeinkben is az örök élet és halha-
tatlanság előérzetét kelti föl. Mit tar tanak önök erről a 
Jézusról ? Ez-e az, a ki eljövendő volt vagy mást vár-
junk ? íme még mi is elmondhatjuk az első tanítványok-
kal : »Kihez mennénk máshoz, Uram! örök életnek be-
széde vagyon tenálad/« — és ezt a históriai kritikának 
köszönhetjük, a mely midőn az egyház Krisztusát gló-
riájától megfosztotta, ugyanakkor a történeti Jézust a leg-
nagyobb hőssé koronázta, — kinél nagyobb soha nem 
lépett föl a vallás terén, a kit tehát mi is még mindig 
mint a hitnek legfőbb fejedelmét tisztelünk. 

íme az uj tudománynak gyümölcse, melyet a his-
tóriai kritikának köszönhetünk. A régi világ-nézlet el-
múlt s vele együt t elenyészett mindaz, a mi ezen világ-
nézletből az idők folyamán a keresztyénséggel összeve-
gyült. Ha a hajdankor sok, igen sok szellemi productu-
mának resultátumát kérdezzük, a felelet az lesz, hogy 
azok visszaszerezhetlenül örökre elvesztek ; a görögök és 
rómaiak természetnézlete, philosophiája megbukott , de 
ama názáreti férfiú által hirdetett evangelium fennmaradt 
és ma is a föld sava és az emberiség kovásza, mely azt 
a megromlástól megóvja . Ha valaki megütköznék azon, 
hogy az a tökéletesség, melyet másutt vártunk volna re-
sultá'umvl, itt a história kö/.epett je lentkezik: annak 
meg kellene azon is ütköznie, hogy a görögök művészete 
>a művészet« és a R ó m a jogi elvei még ma is »a jog« 
legtökéletesebb kifejezéseinek tar tatnak. Ez a genie ha-
talma 11 A görög művészetet és a római jogot, — me-
lyek a középkorban teljesen ismeretlenek valának, s nél 
külözték az őket megillető tiszteletet, — újból méltá-
nyolni mint »a művészet« és »a jog« tiszta kifejezéseit: 
későbbi kor számára volt fenntartva ! Igy mi is dicse-
kedhetünk azzal, hogy csak a XIX ik század találta meg 

Krisztust, ugy abban az igaz alakjában, a mint őt sem 
Athanasius sem Luther nem ismerték, és még kevésbbé 
a későbbi dogmaticusok — habár sok tekintetben sza-
kítottak is az ő szellemének gyümölcseiből. 

H o g y a históriai Krisztus ismerete- és méltánylásá-
hoz én is járuljak valamivel, ezt akartam elérni a IV-ik 
evangéliumra vonatkozó megváltozott kritikámmal. Ko-
íábban a theologia uralkodott az exegesis, majd pedig 
az exegesis a theologia fölött. Mi mind a kettőt souve-
rein hatalomnak nyilvánítottuk. Az exegesis nem engedi 
már meg, hogy a negyedik evangéliumban olyan Krisz-
tus-képet keressünk, melyben a psychologia az embert, 
a vallás pedig legfőbb példányképét lássa maga elé ál-
lítva. A dogmatika viszont elveti azokat a formákat, me-
lyekben az igazság a negyedik evangéliumban k'fejezte-
tik. De vájjon a negyedik evangelium felől táplált illu-
siónkkal együtt elvesztettük-e a Krisztust is ? Es hát, a 
negyedik evangelium Krisztusa csakugyan az a Krisz-
tusvolt-e , aki ről azt mondták az emberek, hogy hisznek 
benne ? Nem kellett-e sokaknak, mint nekem magamnak 
is, — előbb sajat Krisztus-ideájukat belevinni a ne-
gyedik evangéliumba, hogy annak Krisztusát a magokévá 
tehessék ? János evangeliuma kritikájának éppen az a 
célja, hogy a históriai Jézust minél jobban megismerjük. 
És nem ez e a mi törekvésünk is ? Es ha ez a históriai 
Jézus, a kiről a három első evangelium kritikai vizsgálat 
után, tanúbizonyságot teszen, a mi világosságunk, a mi 
erősségünk s ránk nézve az élet kenyere : akkor nem 
meglehetősen közönyös-e a vallásos hitre nézve, hogy 
Jézus mind azt állitotta-e magáról vagy nem ? Meg-
szünik-e a hegyi beszéd az örökéletnek beszédét in-
tézni hozzánk, ha Péter nem mondta amaz ismeretes 
nyilatkozatát ? Megszűnik Jézus a par (xcellence tiszta 
lenni, ha tán nem mondot ta volna i s : »kicsoda győzhet 
meg engem bűnről ?« Nem tolmácsa többé a vallásos 
életnek, ha a természet örök törvényeit nem szegte is 
m e g ; nem egyetlen reménységünk-e életünkben és halá-
lunkban, ha az ő teste nem támadot t is föl a sirból? 
É n azt mondom : mindent elveszthetünk a tudomány 
által, de a Krisztust nem! s azért erre a kérdésre : »mást 
várjunk e?« teljes meggyőződéssel felelem mindenha: Nem 1 

Mit tegyünk hat már most? Önök, uraim, azzal a 
szándékkal és eltökéléssel jöt tek ide, hogy magokat a 
református egyház papi hivatalára előkészítsék. Vannak , 
kik nekünk (a modern theologusoknak. N. Zs.) azt ta-
nácsolják, hogy hagyjuk el az egyházat. Ké t ok lehet-
séges, a mi erre indíthat bennünke t : vagy ugy véleke-
dik valaki, hogy a vallás csak egy szép poézis és semmi 
egyébb — s ebben az esetben — magam is belátom — 
miért érezné valaki magát hivatva arra, hogy az embe-
reknek mint valósa'got hirdesse azt, a mi csak az aesthe-
tikai illusiók hónába tartozik ; vagy pedig fél a hitetlen-
ség s a visszásságok ellen folytatandó küzdelemtől és 
ekképpen gyáva katonának bizonyítja magát . Képzeljék 
el önök, hogy Jézus és Pál és Luther is elhagyták volna 
elveiket, elmenekültek volna a küzdelem elől : mi lett 
volna akkor az emberi nemzetből ? Az ilyen megfutamo-
dókra én nem mondok ítéletet, de az ellen a leghatá-
rozottabban tiltakozom, hogy futásukat azoknak rová-
sára magyarázzák, a kik Isten erejében életüket az egy-
háznak akarják áldozni. 

De ellenfeleink más indító okot is emlegetnek: a 
tisztességet, a mely nekünk is azt parancsolná, hogy 
hagyjuk el azt az egyházat, a melynek tanaival nem ér-
tünk egyet. Mely tanaival ? kérdem én. Hol az a tör-
vénykönyv, a melyben ezek a tanok meg vannak írva ? 
Az egyházi formulákban, melyeknek tar ta lmát , ugy a 
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mint az meg van irva, úgyszólván senki, még a leg-
orthodoxabb sem hiszi ma már ? Akkor nemcsak ne-
künk, hanem a grönningeni iskola tagjainak, s a bibliai 
supranaturalistáknak és az orthodoxok közül is mind-
azoknak, a kik a praedestinatiot, ezt a »cor ecclesiae«-t 
elvetik, el kell távozniok az egyházból. Ha a történeti 
Krisztus elismerését értik , akkor ezen Krisztus ne-
vében állitom : jogunk van arra, hogy segítsünk- meg-
tisztítani az egyházat mindattól, a mi a Krisztus ke-
resztyénségével ellenkezik. A modern theologia a bib-
liai keresztyénség elvein nyugszik. A mit 1857-ben 
második rectori beszédemben hirdettem, még most is 
meggyőződésem. Midőn a hagyománynak, mint a vallá-
sos hit alapjának, minden tekintélyét elvetjük és tagad-
juk, ezt a Názárethi Jézus nevében teszsztik. Ha a bibliát 
nem tartjuk a hit canonának, ezt azért teszszük, mert a 
biblia nem akar hitforma lenni, s Jézus nekünk nem 
könyvet, hanem az ő S7ellemét adta. Midőn a b'bliaí 
könyvek tekintélyét kritika alá vetjük, ezt Pál által sar-
kaltatva teszszük, a l<i óva intett az ő neve alatt közre-
bocsátott hamis levelektől. Midőn nem fogadunk el min-
dent, a mi a bibliában mint história fordul elő, éppen 
ugy járunk el, mint maga a biblia, melynek bizonysága 
szerint Lukács, Mátét és Márlcot, a negyedik evangélista 
pedig mind a három elsőt kritika alá vetette. Ha egy 
vagy másban elmerünk térni Pétertől vagy Páltól, ma-
guknak ezen férfiaknak szellemében cselekszünk, kik igy 
nyilatkoznak: »mi nem akarunk uralkodni a ti hitete-
ken ! Micsoda Kéfás, micsoda Pál, mi Apollos, mik ők 
mások mint szolgák, a kik által hittetek.« Midőn Jézus-
ban nem látunk Istent, csak embert ; ha vonakodunk őt 
imádni: az ő szellemében cselekszünk igy, mert ő magát 
soha nem adta ki Isten gyanánt és nekünk azt paran-
csolta, hogy egyedül az Atyát imádjuk, azt a ki a meny-
nyekben van, azt az Istent, a kit ő is imádott. Mi olyan 
keresztyénséget akarunk, a milyet maga Jézus hirdetne 
nekünk bizonynyal, ha még a földön volna. Miért kel-
lene hát nekünk elhagynunk az egyházat ? 1 Hát csak 
azok alkotnák az egyházat, a kik — a mi véleményünk 
szerint a keresztyénséget nem tisztán fogják föl ; s ne 
lehetnénk mi tagjai annak a protestáns egyháznak, a 
mely kötelességünkké teszi protestálni a keresztyénség 
minden bemocskolása ellen ! ? Feltéve, hogy valaki nem 
helyeselné országunk alkotmányát, nem szabad-e annak 
kifogásait megtenni, nem szabad e szabad vizsgálódás 
által hozzájárulnia ahhoz, hogy a társadalmi állapotok 
megváltoztassanak ? Vagy ebben az esetben menekülni 
kellene hazájából, le kellene mondania honpolgárságáról ? 
Luther megengedte magának, hogy reformátorul lépjen 
föl a római katholikus egyházban, a mely pedig termé-
szetéből folyólag nem engedheti meg a reformálást; és 
elhagynók az egyházat mi, a kik nem teszünk mást, 
mint a mi nekünk, protestánsoknak, a confirmatio alkal-
mával egyenes kötelességünkké tétetett I 

Ennélfogva : nem távozni, hanem reformálni! De 
ne titkoljuk el magunk előtt azt sem, hogy korunkban 
a lelkipásztori hivatal betöltése igen nehéz 1 Könnyű és 
kényelmes ez a hivatal, ha a prédikátornak, — mint ré-
gebben — nem szükséges magának hinnie, hanem má-
sok hisznek helyette és ő csak arról prédikál, a mi 
semmi további bizonyításra nem szorul A mit nekünk 
most prédikálnunk kell, az a Jézus vallása, s ezt csak 
is az teheti, a ki maga is vallásos. És éppen ezen for-
dul meg a dolog : nekünk most azt kell a gyülekezet-
nek adnunk, mivel magunk bírunk, nem a mit mások 
ránk hagytak. Hivatalunkat a Szentlélektől kell hogy 
nyerjük és erre több kívántatik, mint csak grammatikai 

exegesis és tudomáyos gyakorlat. Az életnek kell ráüt-
nie pecsétjét hitvallásunkra ; erőnk az emberi szükségle-
tek ismeretében és az önmegtagadó szeretetben kell hogy 
álljon. Szükséges, hogy a modern prédikátor elmondhassa 
Pállal: »a Kr'sztus él én bennem,« s megértse Jézus e 
szavait: »a ki engem követni akar tagadja meg magát !« 
Ennek a vallásnak predikálásával senkit sem fogunk meg-
botránkoztatni, meit mind a mellett is, a mit tagadunk, 
mienk marad ez az ige : »Eletünkben és halálunkban egye-
düli nyereségünk a Krisztusi* Oh dicső hivatása az 
evangelium szolgájának 11 Boldogok önök, kik ezt a hi-
vatást kívánatosnak tartják 1 Boldog az a tanitó, a ki 
életét arra szentelheti, hogy ilyen szolgákat képezzen a 
gyülekezet szamára! Én huszonöt éven át tettem ezt, és 
noha teljes tudatával vagyok elkövetett mulasztásaimnak, 
mégis felemelőleg hatott lelkemre, a visszaemlékezés arra 
az időre, midőn munkálkodásomat megkezdtem. E ma-
gasztos érzelmek felgerjesztéséhez nagyban járultak önök 
ifjú barátaim és mindazok, kik régebben tanítványaim lé-
vén Kuenen, Eauwenhoff és Prins collegáimmal egyesül-
ten, szeretetüket és ragaszkodásukat oly kétségtelen mó-
don nyilvánították irántam. Köszönettel tartozom azok-
nak is, kik noha nem az én iskolámból kerültek ki, sep-
tember 17-két önökkel egyesülten éltem legszebb nap-
jává tették, élükön az agg van Hengel-lel, a kinek — 
atyai barátomnak — meleg szavait soha el nem feledem 
s a kinek tudományossága és bölcs tanácsai hogy az én 
fejlődésemre is nagy befolyással voltak, s ezért iránta 
örök hálára vagyok kötelezve : — ezennel nyilvánosan 
és hálásan ismerem be. Köszönetemet nyilvánítom a »há-
gai társaság* — igazgatóínak, itteni theologiai társulatunk 
barátai és tagjainak, valamint a leideni és arnh^imi ref. 
gyülekezetek tagjainak, a kik érdeklődésük által örömün-
nepem fényét oly nagy mérvben emelték, a mint ezt 
meg nem érdemeltem s igy még csak remélni sem mer-
hettem. Az ilyen napok jót tesznek a szívnek s örven-
detes jövendőt jósólnak! 

Hadd végezzem be beszédemet azzal az óhajtással, 
hogy Leiden főiskolája, Leiden theol. facultása és a mi 
barátságunk álljanak fenn és viruljanak még az évek és 
napok hosszú folyamán át, és a Mindenhatóhoz intézett 
azon fohászszal, hogy, ha föladatunkat itt bevégeztük 
— sokszoros botlásaink (Isten bocsássa meg nekünk!) 
élénk érzete mellett is elmondhassuk: *Nem hiában él-
tünk ! /« 

Egy újonnan felfedezett bibliai kézirat. 
A Londonban megjelenő hires »Expositor« havi 

folyó iratnak ez évi januári számában Stokes a dublini 
»Trinity College« hires theolog. tanára egy újonnan 
fölfedezett bibliai kéziratot ismertet. Mielőtt erről ő utána 
egyet-mást elmondanék, megelőzőleg föl kell említenem 
egy másik bibliai kéziratot, mely az előbb emiitetthez 
közeli helyen fedeztetett föl, s ahhoz sok tekintetben 
hasonló. 

Körülbelül öt évvel ezelőtt két jól ismert német 
bibliai tudós, Harnack és Gebhardt az evangéliomok-
nak egy uj kéziratát fedezték fel Rossanóban, egy saját-
ságos régi, görög eredetű városban, mely közel fekszik 
Itália sarkához. A kézirat sok tekintetben igen érdekes 
volt. A 6-dik század egy uj kézirata, s igy már maga 
a régiség érdekességet kölcsönzött annak. Arany betűk-
kel volt irva bibor alapon, ezért roppant értékes mun'<a 
és méltán képviselhet előttünk egyet az uj testamentom 
azon typusai közül, melyet némely vezéregyház haszná-
latára Eusebius fordított a keresztyénség diadalra jutása 
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után. A rossanói kézirat számos képpel volt díszítve és 
így érdekes példánya volt a nagyon korai keresztyén 
művészetnek. Más tekintetben is érdekes volt a kézirat, 
mivel világot vetett ama régi görög összeköttetésre, 
mely Konstantinápoly és Itália keleti partja között léte-
zett egészen a mult századig, midőn még némi nyomai 
léteztek a görög rítusnak a rossanói liturgiában. 

A mi pedig a Stokes által ismertetett kéziratot il-
leti, ez a Rossanóval szemben levő másik tengerparton 
fedeztetett föl Pierre Batiffol, a Rómában levő francia 
archeológiai társaság egyik tagja által, a ki Melanges 
d'Archeologie et d'historie publics par l'Ecole Fran-
caíse de Romé 1885 című művében hozta először a kö-
zönség tudomására. 1881-ben egy másik francia tudós 
Duchesne, ki ugyanazon társasághoz tartozott, jelentést 
tett a társulat előtt a kézirat létezéséről, deriválván az 
ő értesülését Anthymus beráti *) metropolita munkájából, 
mely Corcyrában 1868-ban jelent meg. Duchesne azon-
ban csak a létezését tudta, de magát a kéziratot nem 
ismerte. A mult évben a francia közoktatásügyi minisz-
ter elküldötte a fentebb emiitett Batififolt a kézirat meg-
vizsgálására. Batiffol az albaniai metropolita könyvtárá-
ban több mint 20 kéziratot talált, részint bibliait, részint 
liturgiáit, melyek közül legértékesebb az, a melyet már 
emiitett munkájában leir. E kézirat az 5 vagy 6-dik szá-
zadból való manuscriptuma a Máté és Márk evangéli-
umainak, ugy irva, mint a rossanói, arany betűkkel bí-
bor alapon. Eredetileg egy patmosi szerzet tulajdona 
volt ; azután átkerült Kisázsiába vagy Syriába és innen 
ismét visszakerült valami módon mostani helyére, körül-
belül a 14-dik század végén. A kézirat nagy érdeke ab-
ban a jegyzetben összpontosul, mely hozzá van függesztve, 
t. i. hogy azt szent Chrysostomus János irta akkor, mi-
dőn az antiokhiai egyház dékánja volt ; a mi természe-
tesen nem lehet elfogadható akkor, ha a kritikusoknak 
igazuk van a kézirat dátumának megállapításában, de 
jelenthet egy másolatot oly szövegről, mely az anthio-
khiai iskolából deriváltatott. Ezt a jegyzetet újból írták, 
midőn a könyv beköttetett 1805-ben; azonban a jegyzet 
bevallja, hogy csak másolata az ős, ugyanazon tartalmú 
jegyzetnek. 

A német kormány a rossanói kézirat képeinek és 
szövegének nagy részét nyilvánosságra hozta csakhamar 
á felfedezés után. Most a tudományos világ várja, hogy 
a francia kormány hasonlót fog cselekedni a »co-
dex«-szel (igy neveztetett el az ajonnan felfedezett ma-
nuscriptum), ezáltal alkalmat adván a kritikusoknak, hogy 
megítélhessék a kézírat valódi értékét. 

Sajátságos találkozása a véletlennek, hogy a midőn 
egy bibliai kézírat napvilágot lát, nemsokára rá egy 
másik fedeztetik föl, melynek eredeti hazája — ugylát-
szik — Sz. Jánosnak ugyanazon patmosi görög szerzete. 
Ennyit a manuscriptumról. 

Ezzel kapcsolatban nem leend érdektelen fölemlí-
teni, hogy a Péter és Pál »cselekedeteinek« görög szö-
vege, melyről ez volt az átalános tudat, hogy egy pat-
mosi kéziratban létezik, de a mely sohasem volt kinyo-
matva, Lypsius által sajtó alá rendeztetett a »Jarbücher 
íür prot. Theologie« legújabb számában, mely első része 
az 1886-iki kötetnek. Ezek a »cselekedetek« régóta is-
meretesek voltak ugyan latin nyelven, de görög szöveg-
ben egyátalában nem fordultak elő. Lypsius szerint — 
ki nagy tekintély e téren — a 2-ik század végéről kel-
tetett, eredetileg catholicus documentumok voltak ezek 

*) Berát elrontása Belgrádnak; mindazonáltal gondosan megkü-
lönböztetendő a szerbiai Belgrádtól. Az itt levő Berát az Adriába ömlő 
kis Argent folyó mellett fekszik Itáliában, csaknem szemben Otrántóval. 

a »cselekedetek*, melyeket a gnostikusok saját céljaikra 
elfogadtak, s általa életet adtak különösen Péterre illő 
számos egyházi hagyománynak, mint a minő példáú Pé-
ter megfeszittetése fejével lefelé, továbbá, miképen me-
nekül Péter Néró haragját kikerülendő, Rómából és ta-
lálkozik Krisztusssal, ki épen azon kapun lép be, a me-
lyen ő kilépett. Ez a Lypsius által kiadott görög szö-
veg sokkal tisztább és egyszerűbb, mint a Tischendorf 
által sajtó alá rendezett és dr. Salmon által megkritizált 
latin szöveg. 

A bibliai tudományosságnak mennyi kibányászatlan 
kincse lehet még elrejtve amaz albániai, romántikus szik-
lára épült székes egyházban ?! 

Edinburgh, 1886. január. Szöts Gerö. 

I R O D A L O M . 
„Iskolai zsebnaptár az 1886-ik évre" szerkeszti 

és kiadja Belicza József fővárosi vezető-tanító. Ez a címe 
egy csinosan kiállított kis kötetnek, mely a fővárosi ta-
nárok- és tanítóknak különös figyelmébe aján'ható, mi-
után bő és alapos tájékoztatást nyújt a főváros területén 
létező minden községi-, reál-, ipar-, rajz-, polgári- és 
elemi-iskolák viszonyai, tanárai és tanítóiról. Hogy meny-
nyire nélkülözhetetlen a tanító-világnak e kis könyvecske, 
bizonyítja itt közölt tar talma: Az első lapon Békey 
Imre miniszteri osztálytanácsos, — Budapest — fővárosi 
kír. tanfelügyelő jól sikerült arcképével találkozunk ; ez-
után a napi jegyzék, naptár, s Békeynek rövid életrajza 
következik ; tovább a fővárosi községi tanárok és taní-
tók fizetési szabályzata, nyugdijszabályzat a fővárosnál 
alkalmazott egyének, illetőleg özvegyeik és árváik ellá-
tásáról; a főváros tanácsa által 1883 — 5. években hozott 
általános érdekű iskolaügyi határozatok rövid kivonat-
ban. Fontosabb miniszteri rendeletek 1884—85. évre. 
Iskolai hatóságok. Az 1885-ben megjelent tanügyi lapok 
jegyzéke; Budapest főváros közoktatási kiadások költség-
előirányzata az 1886. évre. A világ minden államaiban 
forgalomban levő pénznemek összehasonlítása az osztrák 
értékkel. Arany és ezüstpénzek értéke. Hossz-, sík-, 
test-, űr- és súlymérték. Az európai államok politikai 
áttekintése. Magyar uralkodók névsora és uralkodási-
ideje. Mennyiségtani adatok a földrajzból. A postai ügy-
rendről. Táviratozási díjak. Bélyegilleték. A népoktatás 
állapota 1883—84-ben. A budapesti tanár és nevelőinté-
zetek. Az 1885-ben kínevezett igazgatók, tanárok, taní-
tók és tanítónők névsora, mindegyik születési éve, helye, 
képesítése, szolgálati év száma stb. Végül egy nagy-
mennyiségű hirdetéssel zárja be szerző a valóban hasz-
nos szolgálatot tévő kis zsebnaptárt. 

Megjelent : »Imádságtan« (Euchetika) a protestáns 
lelkészi kar, de különösen a hittanhallgatók használatára 
Gsiky Lajos debreceni ev. ref. hittanártól. Debrecen, a 
város könyvnyomdájában 1886. 8-adrét, V I I I + 1 5 9 lap. 
Ára 1 frt 10 kr. Addig is, mig legközelebb érdemileg 
méltathatjuk ezen művet, mely theologiai irodalmunk 
terén nem csak hézagot pótol, de feltűnő jelenség, ajánl-
juk azt a lelkész urak pártoló figyelmébe! 

Shakspere színművei. A halhatatlan brítt költő 
ujabb alakban jelenik meg előttünk Ráth Mór kiadásá-
ban. Nem célunk itt Shaksperet ismertetni a nagy kö-
zönséggel, hisz régen irodalmi kincse ez már a magyar 
nemzetnek is s pedig a legkitűnőbb írók fordításában; 
e most megjelent mű ugyanaz, csakhogy a Cassel-féle 
kiadás képeivel van illustrálva s Csiky Gergely beveze-
téseivel s jegyzeteivel ellátva. Az egész mű s/áz füzetből 
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fog- állani, körülbelől 600 illustiatióval; minden 16 tö-
mött lapból álló füzetnek ára, mely 2—3 szövegbe nyo 
mott képpel lesz díszítve — 40 kr. A kötetek száma 
6 lesz, s minden kötet 6 frt 60 kr. Díszes bekötési táb-
lákról gondoskodva lesz. A már megjelent füzet te jesen 
kielégítheti a legkényesebb műízlést is, ujabb tanúság a 
derék kiadó lelkes buzgalma s jóizléséről. 

Kókai Lajos bizományában megjelent »A közmű-
velődési egyletek és a nemzetiségi kérdés« irta H. J. 
ára 50 kr. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* A kemenesaljai ev. egyházmegye gyülekezetei-

nek, általános szavazattöbbséggel esperesévé Nagy Ká-
roly hegyes-kis-somlyóí lelkész ur , világi jegyzőjévé 
dr. Porkoláb Mihály kis cellí ügyvéd ur válas/tatott meg. 

* Debreceni főiskolai háznagy. A Hegedűs Sán-
dor lemondása folytán megüresedett háznagyi hivatalra 
összesen 15 pályázó jelentkezett. A szabályszerűen meg-
ejtett választás folytán Rózsa Sándor a debreceni főis-
ko'a egykori növendéke s seniora, majd békési ref. gym-
nasiumi tanár, igazgató, jelenleg pedig sz.-nagy-falui 
ref. lelkész vá'asztatott meg 10 szavazattal, Roncsik Sán-
dor nádudvari s. szolgabíró 4 szavazata ellenében. 

* Győry Vilmos utóda. A budapesti magyar evan-
gélikus egyház küldöttsége mult vasárnap a somogyme-
gyei Boglár községben járt meghallgatni Horváth Sándor, 
kővágó-eőrsí ev. lelkészt a boglári kápolnában. A Győry 
Vilmos elhalálozása folytán megüresedett budapesti ev. 
lelkészi ál'ásra való pályázás céljából ugyanis a budapesti 
magyar evangelikus egyház többeket szólított fel, köztük 
Horváth Sándor lelkész urat is, kinek neve a politikai 
kiizdtéren sem ismeretlen, mert ő mint országgyűlési kép-
viselő és mint kivá'ó szónok széles körben ismertté tette 
nevét. A budapesti magyar ev. egyház részéről a Bog-
láron megtartott egyházi szónoklat meghallgatására a kö-
vetkező kiildöttségi tagok kérettek fel : Sárkány József 
táblai tanácselnök, Busbach Péter országgyűlési képviselő 
mint egyházi felügyelők, Burchardt Konrád főrendi házi 
tag, Láng Lajos orsz. képviselő, Zsigmondy Pál és Jenő, 
Hegedűs Károly, Kéler Napoleon, Vaskó Endre, dr. Rexa 
Pál, Jeszenszky Danó kir. közjegyző, Jeszenszky Lajos, 
Vidosfalvy Bodog, Falvay Antal, Batizfalvy István tanár, 
Vecsey István, Jakobey József, Kullmann Alajos, Böhm 
Samu, Ferenczy Sándor, dr. Osterlamrn Szilárd, dr. Lie-
demann Károly, Ebner, Hauer Sándor, Röck István, Le-
gányi Lajos, Bátory Mihály, Tuczentaller Aurél, Hensel-
mann Kálmán, Borbély Vidor, Uhritz Sándor, Jármay 
Gyula, Lang György, Beliczay Béla. A küldöttségi tago-
kat, kik a reggeli vonattal indultak el a budai indóház-
tól, a boglári vasúti állomáson nagy számú közönség és 
fogatok várták, melyek elszállították a várt vendégeket 
Bárány Dénes boglári földbirtokos díszes házi kápolná-
jába. A kápolnában összegyülekezett fővárosi és vidéki 
közönség jelenlétében Horváth Sándor Ján. ev. 2, 1 —11 
felelt tartott mindenkit mélyen megható egyházi beszé-
det, kifejtvén ék<sen kidolgozott beszédében, hogy bol-
dog az egyes egyén csak ugy lehet, ha képes felszaba-
dítani magát a társadalmi rabszolgaság, az önön maga 
ellen való zsarnokság ellen s a ki egyúttal az evangé-
lium szavainak veti alá magát. A nagy tetszéssel foga-
dott egyházi beszéd után a küldöttség tagjai fényes la-
komára gyűltek össze, melyet tiszteletükre Bárány Dé-
nes a boglári ev. kápolna tulajdonosának vendészeretete 
rendezett. — E hó 4-ikén egyháztanácsi ülés tartatott 

a lelkészválasztás és a kijelölt lelkészi szónoklatok meg-
hallgatására kiküldött bizottság jelentésének meghallga-
tása tárgyában. A próbaszónoklatok meghallgatására 
kiküldött bizottság tapasztalatainak meghallgatása után 
az egyháztanács Horváth Sándor, kővágó-eőrsi lelkész és 
zalamegyei esperest, Farbaki József nyíregyházai lelkészt 
egyházkerületi főjegyzőt és Korbély Géza helybeli káp-
lánt kandidálta. A miskolci és Selmecbányái ev. lelké-
szek szónoklatának meghallgatása elejtetett. A gyűlés 
ezután elfogadta a Vasskó Endre által összeirt válasz-
tási joggal felruházott egyének lajstromát, melybe csak 
azon egyháztagok vannak felvéve, kik legalább 2 forint 
egyházi adót fizetnek. A választók névjegyzékét 3 pél-
dányban ki fogják függeszteni. A választási határidőt e 
hó 18-ára tűzik ki, oly módon, hogy ez reggeli 9 óra-
kor kezdődjék és esteli 6 órakor zárassék be. 

* Az eper jes i evang . ágost. hitv. theo log ián az 
1885 — 86-iki iskolai év nyári szemeszterében előadandó 
tárgyak közül Máyer Endre ny. r. tanár előád : uj szö-
vetségi magyarázatot (János evangy. s a hegyi beszéd), 
ó-szövetségi theologiát, hermeneutikát, latin és tót nyel-
vet s vezeti az exeg. seminariumot; Tillisch F. dékán-
tanár : középkori egyház- s bölcsészettörténetet, ó-szö-
vetségi nyelvtant és exegesist (Jesaias), metaphysikát s 
vezeti a történeti semináriumot ; dr. Szlávik Mátyás, a 
rendszeres theologia ny. r. tanára: hittant, dogmatörté-
netet, uj szövetségi kortörténetet s német nyelvtant s 
vezeti a dogmatikai semináriumot, s végül Hörh József 
collég, igazgató-tanár tanít pastorálist, egyházjogot, cate-
chetikát, gyakorlati írásmagyarázatot és vezeti a semi-
nariumot a gyakorlati theologia különféle ágaiból. Vivát, 
crescat, Jloreat ! Sz. 

* A déva-ványai ev. ref. eg> ház január 24-én 
tartott gyűlésében Jónás Imre volt egyházközségi főgond-
nok a mult 3 év alatt elért szép sikert részletesen fel-
tüntető memoranduma olvastatott fel, melyből látható, 
hogy az egyházközség, presbyterium s főként Jónás Imre 
az egyház és iskola anyagi ügyeinek lehető virágzásra eme-
lése körül nagy érdemeket szereztek. Az újonnan építendő 
templom alapvagyona az 1882-dik évi 3052 írtról, a mult 
3 év alatt 26,992 frtra növekedett, s az 1885-ik évi ki-
vetésből és a hátralékokból a mult évben 9274 frt 67 kr. 
fizettetett be. Jónás Imre volt gondnok érdemeit tetézte 
azzal, hogy a polgári községi őrtoronyra és órára ötezer 
forintot gyűjtött, a mi az előbbi összegben nem foglal-
tatik. A h, lelkész s a tanítók gyűjtésének eredménye 
mintegy ezer forint, melyet r. katholikusok, mózes val-
lásúak és az egyház tagjai a kiszabott templom-adón feliil 
önként adtak. 

* Kúriai döntvény. A kettős házasság bűntettét 
illetőleg, nagy jelentőségű kérdést döntött el a királyi 
kúria büntető osztálya. A vitás kérdés ez vol t : A bün-
tető törvénykönyv 251. §-a szerint minősülő kettős há-
zasság esetében, az elévülés a házasság szertartásos meg-
kötésével, vagy pedig az első vagy másik házasság meg-
szűnésének időpontjával veszi e kezdetét? A teljes ülés 
úgy határozott, hogy a kettős házasság folytonos bűntett 
(delictum continuum), melynek elévülése csak az egyik 
vagy másik házasság feloldásával, illetőleg megsemmisí-
tésével veszi kezdetét. 

* Az erdély i ref. püspök királyi megerős í tő dip-
lomája. Szász Domokoshoz, az ev. ref. püspökhez a na-
pokban érkezett le Bécsből, az ő felsége személye kö-
rüli minisztériumtól a király által aláirott diploma, mely 
— az erdélyi ref. püspökre vonatkozó kiváltságos fel-
ségi jog szerint — a püspököt hivatalában megerősíti. 
Az okmány, mint a »Magyar Polgár« irja a kaligrafia 
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valóságos remeke, — felül dúsan aranyozott initialékkal, 
melyek a magyar állam symbolikus jelvényeit ölelik kö-
rül. Alatt, balról ő felsége férfias vonásokkal irta alá 
nevét, s kicsiny betűkkel, azért mégis tisztán olvasha-
tóan, — jobbról pedig a Trefort Ágost manupropriája 
foglal helyet. Az okmány teljes szövege a következő : 

»Mi, első Ferencz József, Isten kegyelméből ausz-
triai császár, Csehország királya stb. és Magyarország 
apostoli királya, kedvelt híveinknek, az erdélyi evan-
gélikus református egyházkerület híveinek üdvöt és ke-
gyelmet ! 

Őszintén kedvelt hívünk, Magyar szent koronánk 
tanácsosának, Magyarországom vallás- és közoktatásügyi 
miniszterünk nagyságos Trefort Ágostonnak előterjesz-
téséből értesülvén, miszerint vitézlő Nagy Péter, egyko-
ron királyi tanácsosunk elhunytával az erdélyi evangéli-
kus református egyházkerületben megürült püspöki hi-
vatalra ezen egyházkerület közgyűlése, a törvényesen 
fennálló szokás szerint tisztelendő hívünket: 

SZÁSZ DOMOKOS 
egyházkerületi közjegyzőt megválasztotta : Mi kegyelmes 
tekintetbe vévén vallás- és közoktatásügyi magyar mi-
niszterünk ajánlatát, nemkülönben kedvelt hivünk, Szász 
Domokosnak Felséges uralkodó Házunk iránt mindenkor 
tanúsított hűségét, életének és erkölcsének feddhetlen 
voltát s egyébb jeles szellemi tulajdonságait, melyek 
alapján Nekünk a törvények értelmében kegyelmes meg-
erősítés végett aján'tatott, indíttatva éreztük magunkat, 
nevezett hívünket: Szász Domokost az erdélyi evangéli-
kus református egyházkerület püspöki hivatalában legke 
gyelmesebben megerősíteni; mihez képest őt, miután 
mind nekünk, mind törvényes örököseinknek a nekünk 
tartozó hűségi esküt előttünk előlegesen letette, legfel-
sőbb királyi hatalmunknál fogva ezen hivatalban ezennel 
megerősítjük. 

Meghagyjuk és rendesük ennélfogva, ezen levelünk 
sorjában, mindeneknek összesen és egyenként az erdélyi 
evangelicus református egyházkerület híveinek, ugy az 
egyházi elöljáróknak mint a többi bármi rangúak és ren-
düeknek, hogy nevezett Szász Domokost az erdélyi evan-
gélikus református egyházkerület püspökének ismerjék 
és ismerni tartozzanak és köteleztessenek. 

Miről is kiadtuk ezen felséges pecsétünkkel, mely-
lyel mint Magyarország apostoli királya élünk, megerő-
sített királyi levelünket. 

Kelt a mi őszintén kedvelt hivünk, Nagyságos 
Trefort Ágoston Magyarországon vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterünk kezei által Ischlben, julius hó tizen-
nyolcadik napján, Urunk születése után ezernyolcszáz-
nyolcvanötödik esztendőben, uralkodásunk harminchetedik 
évében. 

FERENCZ JÓZSEF. 
Trefort Ágoston. 

* Gyászhír. Gáborjáni Szentmilclósi Sámuel, egykor 
barsmegyei ref. lelkész, később több rendbeli hányatta-
tásai miatt (az ujabb idők Egri Lukácsa volt, mint róla 
egykor Kiss Károly mondta) néhai Fördős Lajos párt-
fogása következtében, kecskeméti népiskolai tanító mult 
hó 24-én Kecskeméten meghalt Ifjú kora hevét késő 
vénségéig megtartotta, de megőrizte egyszersmind az 
egyházi irodalom iránti meleg érdeklődését is, és még 
reszkető ujjakkal is annak egyik szerény munkásaként 
működött. Temetése általános részvét mellett ment végbe 
a mult hó 26-dikán. A zaklatott élet fáradalmai után 
nyugodjék békével az agg vándor 1 

N E C R O L O G . 
Ifj. br. Vay Miklós halála s temetése . A lesújtó, 

az egész hazai reform, egyházat oly ér/.ékenyen érintő 
gyászhírt mult számunkban közöltük A gyászhír szárnyra 
keltekor azonnal egy más hír is forgalomba jött, kap-
cso'atban a gyász eseménynek oly hirtelen, oly váratla-
nul bekövetkeztével. Reszkető kezekkel nyúlunk a titkot 
fedező lepelhez, sőt mi nem is bolygatjuk, hanem egyik 
fővárosi lap után közöljük a következőket: »Ifj. br. Vay 
Miklós halálának igazi oka még mindig titok. Hogy a 
báró már korábban foglalkozott az öngyilkosság eszméjé-
vel több tettéből következtethető. Január hó 24-kén Sá-
rospatakra utazott, hogy a főiskola igazgató tanácsának 
másnap kezdődő ülésén elnököljön. Windischgrátz herceg-
hez szállott s másnap együtt készültek menni az ülésre, 
midőn egyszerre bement a herceg szobájába s azt mondta 
neki, hogy egy nem várt sürgönyt kapott, a mely miatt 
távoznia kell. Hogy mi volt a sürgönyben s honnan jött, 
nem tudni, a táviró hivatalban utána lehetne járni. A 
báró azután föltűnően nyugtalanul, izgatottan viselkedett 
s panaszkodott, hogy a sürgöny szerfölött lehangolta. 
A déli vonattal elutazott. Másnap fönnt jart a főváros-
ban s Gászner közjegyzőnél végrendeletet tett. A vég-
rendelet nagyon rövid, alig tiz sorból áll s csak a két 
nagy uradalmáról intézkedik, ingóságairól nincs benne 
emlités. Az uradalmakat ketten öröklik. A báró a fővá-
rosból haza utazott Golopra s 28-kán. . . .« 

A gyászhír széles körben az igaz fájdalom, a valódi 
részvét érzetét költötte fel. Felhatott a hír azonnal a trónig 
s O felsége mindjárt januárius 31-ről legfelsőbb cabinet-
jéből egy levelet kegyeskedett intézni a mélyen lesújtott 
apához id. br. Vay Miklóshoz, meleg szavakban nyilvá-
nítván kedves fia halála feletti részvétét. 

De elhatott a gyászhír azonnal a sárospataki főis-
kolához is, melyet a boldogulthoz oly sok kedves em-
lék, a szeretetnek és hálának oly meleg érzete kapcsolt. 
A szerető gyermeknek, avagy az igazi jó barátnak a 
hangján szólnak a veszteségről az egész főiskola érzel-
meit tolmácsoló »S. pataki Lapok*. 

»A gyászhír — mondja a nevezett lap, — mélyen 
megrendítette a sárospataki ref. főiskolát, annak nagy-
jait és kicsinyeit egyiránt; mint villámcsapás zavarta az 
meg a múzsák hajlékának békés csendességét. Az első 
meglepetés rohamában, szinte hihetetlennek látszott előt-
tünk a távolból, hogy szeretett világi algondnokunk, ki 
azelőtt csak egy pár nappal fordult meg köztünk, oly 
hírtelen elhagyott volna bennünket. Fájdalom, a gyász-
hír csakugyan valónak bizonyult, mutatja a zsolcai sír-
bolt, mely a nemes és fennkölt lélek porhüvelyét örökre 
elfedte immár szemeink elől. Azon áldott viszony gyön-
géd természeténél fogva, melyben a boldogulttal állot-
tunk, kegyeletes érzelmeink sugalják azt, hogy a mélyen 
lesújtott főúri család keservében, az országos gyász bá-
natában mi is részt kívánjuk magunknak és a dicsőült 
szellemének hódolva, nyiltan bevalljuk, addig is, mig 
azt méltóbban tehetnőlt, hogy mi nem csak életében 
karoltuk őt át a tisztelet és szeretet ragaszkodásával, 
hanem halálában is a magunkénak tartjuk őt és áldott 
emlékezetét híven megőrizni hálás kötelességünknek is-
merjük. I f j . br. Vay Miklós szelleme valában megérdemli 
tőlünk ezt az örökké égő áldozatot. Azon kevés, évről-
évre ritkuló emberek közé tartozott ő, kiket a gondvi-
selés, mint mondani szoktuk, mintegy jókedvében szo-
kott adni időnkint a mi szegény protestáns egyházunk-
nak. Benne a protest. buzgóságnak és áldozatkészségnek 
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utánzásraméltó példányképét szemlélhettük. Ó, a fényes 
főúri család sarjadéka, dicső őseinek, közelebbről halha-
tatlan érdemű atyjának kivételes nagy példáján lelkesülve, 
mintegy a családban élő hagyományt követve, kora ifjú-
ságától kezdve, utolsó percig egész lelki gyönyörűséggé ' , 
sokaktól talán nem is érthető magasabb kedvteléssel 
vett részt egyházi és iskolai ügyünk kormányzásában és 
soha bele nem fáradt egyházi és iskolai kisebb vagy na-
gyobb bajaink intézésébe. O, a művészet felkentje, a prózai 
embernek talán megfoghatatlan módon, kedves köteles-
ségének, »jeles biza'mi á fásnak* tekintette a segédgond 
nokságot, vagy az algondnokságot és kedélyének kifogy-
hatatlan melegét, lelkének olthatatlan szerelmét árasz-
tot ta el mind arra, ami működési körébe esett vagy 
azzal érülkozött. O, a művelt, szép lelkű főúr, demokra-
tának érezte magát a protestáns világ szabad köztár-
saságában, hol nem a hatalmi tekintély tiltó vagy pa 
rancsoló szava a törvény, hanem a megismert igazság 
ereje, mely elöljárónak és alárendeltnek, nagynak és 
kicsinynek, gazdagnak és szegénynek egyiránt dobog-
ta that ja lángoló szivét. Ki ne ismerte volna, aki vele 
csak egyszer is érülkozött, az ő művelt, nyájas, szere-
tetreméltó modorát, s ne hordozná emlékét a soha el 
nem felejthető alkalomnak? Valóban az ily protestáns 
jellemek — mint pé 'dák — megérdemlik, hogy folyvást 
emlegettessenek közöttünk és emiéköket örökké égő ál-
dozattal tisztelve, részökre még a halálban is fentartsuk 
az élet jogát . Főiskolánk nagy emlékű világi algondno-
kának halála alkalmából, a főiskolai tanári kar a követ-
kező intézkedéseket t e t t e : Midőn a mélyen lesújtó hir, 
távirat utján megérkezett , azonnal gyászlobogó tüzetett 
ki a főiskola épületére; majd tanácskozásra gyűlvén 
össze a tanári kar, mindenekelőtt jegyzőkönyvileg adot t 
kifejezést a nagy és megrendítő veszteség felett támadt 
fájdalmának, megörökítvén e jegyzőkönyvben egyszers-
mind az elhunyt nagy férfiúnak közügyeink körül szer-
zett érdemeit is. Ezeken kívül elhatározta, hogy az igaz-
gató tanácscsal együttesen koszorút helyez el az elköl-
tözött koporsójára, s a Zsolcán tar tandó temetésen egy 
7 tagu küldöttséggel képviselteti m a g á t ; felkérvén egy-
szersmind e bizottság egyik tagját, Szinyei Gerzsont, 
hogy a főiskola nevében rövid búcsúbeszédet tartson az 
üdvözült ravatala íelett. Fe 'hivta a főiskolai ifjúságot is, 
hogy maga részéről 3 egyént küldjön a gyászszertar-
tásra ; valamint az énekkart is, hogy szereplésével abban 
résztvegyen. E g y nagyobb szabású emlékünnepély meg-
tartása iránt később fognak megtétetni a szükséges intéz-
kedések.* 

Temetése januárius 30-ikán volt délután 2 órakor; 
Felső-Zsolcán temették el a családi sirboltba. A díszes 
kápolnában fölállított ravatal tele volt rakva szebbnél-
szebb koszorúval. A család tagjai, a sárospataki főiskola, 
a Radvánszkyak, Hámos, lbrányi, Szirmay stb. családok 
tömött sorokban állták körül a koporsó:. Ki volt téve a 
Lipót rend lovagkeresztje és a díszkard is egy feketével 
bevont párnára. A helybeli tanitó egy énekverset éne-
kelt, utána a sárospataki énekkar gyászéneke zendült fel, 
1 attay lelkész imát mondott , Fejes István pedig a sáros-
pataki főiskola nevében elbúcsúztatta. Ezután levitték a 
díszes érckoporsót a kriptába. Egy baloldali fülkébe be-
helyezték, rárakták a koszorúkat s becsukták az erős 
vasajtót. A nép nagy számmal lepte el a kápolna előtti 
tért . Temetés után a pataki főiskola küldöttei (élén Kun 
Bertalan püspökkel, Fejes I. algondnokkal, Lengyel E . 
dr. és Dókus Gy. igazgató tanácsosokkal) a miskolci in-
dulóházhoz hajtat tak. A család tagjai s a távolabb vi-
dékről jött fő iri vendégek ellepték az agg V a y Lajos 

báró kastélyát s ott maradtak vigasztalni a család gyászos 
tagjait. Vay Miklós báró igen jótékony ember volt. Golo-
pon — mint onnan irják — a szegényeket, árvákat ti-
tokban segélyezte, fizetett orvosokkal gondoztat ta . Áldás 
és béke hamvaira! sóhajtunk fel újból és újból! 

Báró BánfFy Albert. 
BáníTy Albert báró a »Magyar Polgár« közlése sze-

rint 1818-ban született s élete nagy részét a közügyek 
vették igénybe. 

Része volt már a negyvenes évek reformmozgal-
maiban, mely időben lakása Pesten volt s szoros barati 
viszonyban volt Eötvös József báróval és tagja vo t azon 
körnek, mely Eötvös körül csoportosult. 

Következett a debreceni országgyűlés, melyen mint 
a fe'ső tábla tagja volt jelen egészen a függetlenségi nyi-
latkozatig ; de akkor már visszavonult jószágaira s gaz-
dálkodással foglalkozott. 

Ebben az időben kötött szorosabb barátságot Mikó 
Imre gróffal, kivel vállvetve dolgoztak az erdélyi küzügyek-
ért s fáradoz 'ak az erdélyi muzeum és gazdasági egylet 
megalapításán. 

1869 óta több cikluson át volt képviselő. (Mint a 
par t iumban is ' tekintélyes birtokos, e vidék érdekeit 
kiválóan szivén hozdozta, s egyik szilágysági kerület kép-
viselőjeként ült a magyar képviselőházban, hol különösen 
az erdélyrészi gazdasági viszonyokra nézve gyakorol tak 
nézetei döntő befolyást. 

A kolozsvári főtanodának, a szi 'ágy szolnoki egy-
házmegyének főgondnoka, s az erdélyi egyházkerületnek 
status curatora volt — és nem közönséges tevékenységet 
fejtett ki. Előhaladt kora azonban nem régiben lemon-
dásra kényszerité, s bár a kerületi közgyii 'és az igazgató-
tanácsot küldte hozzá követségbe, hogy vegye vissza le-
mondását, az ősz főúr nem volt rábírható a maradásra, 
viss avonult. 

Az utolsó időkben nem foglalkozott politikával; ugy-
szólva utolsó politikai szereplése a fusió idejére esik, mi-
kor több elvtársával memorandumot dolgozott ki és nyúj-
tott be a kormányhoz egy nemzeti párt alakítása érde-
kében. 

D e ne feledjük elmondani róla, hogy erdélyi ma-
gyar főúr volt mindenekelőtt, s bármit tett, bárhol be-
szélt — Erdély az ő drága bérces hazája érdekei lebeg-
tek szeme előtt, s ez iránti meleg szeretetben, szent lel-
kesedésben nevelte föl derék fiait. 

* * 
* 

A családi gyászjelentés igy hangzik : 
»Galanthai gr. Észterházy Ágnes, már özvegy lo-

sonci br. Bánfify Albertné, palotahölgy, a maga és gyer-
mekei : losonci br. Bánffy Á d á m és neje: hadadi br. Wes 
selényi Mária és gyermekei : Albert , Ágnes, Marg i t ; 
br Bátiffy Ágnes és férje : hadadi br. Wesselényi Miklós 
és gyermekei : Miklós, Cornelia, Helén, Ferenc és István ; 
br. Bánffy Cecile és f é r j e : zeikfalvi Zeyk Dániel és gyer 
mekei Albert , Géza, József, Cecile, Dánie l ; néhai báró 
BáníTy Irma, losonci g í . Bánffy György és gyermekei : 
Katinka és Miklós ; br. Bánffy György és br. Bánffy Far-
kas és nője : UjvárossiMária : az elhunytnak nővére: losonci 
br. Bánffy Kata valamint a rokonok nevében mélyen 
megrendült szívvel jelenti, hogy íorrón szeretet férje, az 
önfeláldozó édes apa, nagyapa, testvér, rokon, a helybeli 
főtanoda, a szilágy-szolnoki egyházmegye főgondnoka, az 
erdélyi egyházkerület volt status-kurátora, a főrendiház-
nak tagja : losonci báró Bín f y Albert, életének 68, bol-



100 
PROTESTÁNS EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP. 14 2 

dog házasságának 40-dik évében, folyó hó 1 -kén, rövid 
szenvedés után egy szebb hazaba költözött. Élt, munkál-
kodott, szeretett és most a porba omlott. Élt a szépért, 
a jóért, munkálkodott az igazságéit, szerette Istenét, ha-
záját, egyházát, családját. A mi benne rom'andó volt, 
pihenni vágyott ; halhatatlan lelke előtt megnyilt az 
örökkévalóság. Szeretettel, Istenbe vetett hittel hajolnak 
meg áldott emléke előtt és hulló könyeikre attól várnak 
enyhületet, a ki szólott: boldogok, a kik sirnak! Béke 
a kiszenvedett, az áldott porokon 1 Földi részei folyó hó 
3-kán d. u. 3 órakor fognak piarc-sori házától, rövid kö 
nyörgés után, a válaszuti családi sírboltba elhelyeztetni. 
Kolozsvárit, 1880. feruár i.« 

* * 
# 

A hitelbanktól a következő gyászlapot vettük : »A 
ko'ozsvári hitelbank és zálogkölcsön-társulat igazgatósága 
mélyen megszomorodott szivvel jelenti, hogy a társulat-
nak 14 éven át elnöke és az igazgató ágnak tagja, lo-
sonczi br. Bánffy Albert, a helybeli főtanoda, a szilágy-
szolnoki egyházmegye főgondnoka, az erdélyi egyházkerü-
let volt status-curatora, a főrendiháznak tagja, f. hó i-én, 
élete 68 ik évében, rövid szenvedés után elhunyt. A tár-
sulat az elhunytban szeretett elnökét, egyik gondos és 
buzgó iga7gatóját és érdekeinek erélyes gyámolát veszité, 
a kinek emléke feledhetlen marad! Hült tetemei folyó 
hó 3-án, d. u. 3 órakor helyeztetnek örök nyugalomra. 

Kolozsvárit, 1886. febr. i-én.« 
* * 

* 

A ref. kollégium tanári kara báró Bánffy Albert-
nek, a kollégium több, mint negyed századig gondnok-
ságot viselt, fáradhatatlan, buzgó elöljárójának halála 
következtében, az egész kollégiumot sújtó, mélyen ér-
zett gyászának, részint az által ad kifejezést, hogy a f. 
hó 5-ére hirdetett hangverseny és táncvigalom megtar-
tását nem engedi meg, részint a következő gyászjelentés 
kibocsátása által. 

* * 

A kolozsvári ev. ref. collegium elöljárósága és ta-
nári kara mély fajdalommal jelenti, hogy Losonczi báró 
Bánffy Albert a kollégium szeretve tisztelt főgondnoka 
életének 68 ik, főgondnoki áldott tevékenységének 27-ik 
évében folyó hó i-re viradóra jobb létre szenderült. 

A megdicsőiiltben egyike dült ki a nagyoknak, ki 
családja szent hagyományaképen öröklé az egyházához, 
hazájához való rendithetlen, mind halálig hű ragaszko-
dást, áldozatkész szeretetet. 

Kollégiumunkra 27 év óta terjeszté ki éber gond-
ját, gyarapitá alapitványait, vigyázta fel anyagi érdekeit, 
támogatta magasztos vallás-erkölcsi hivatása felé törekvő 
küzdelmeiben. 

A protestáns szellem bástyáját féltő gonddal óvta, 
védte, a veszélyes áramlatok porlasztó, romboló pusztí-
tásától. Aggódva csüngött kollégiumunkon, melynek egy-
kor növendéke, később büszkesége, vezérférfia lett. Mi-
dőn .élte alkonyán fáradt kezéből letette az egyházkerü-
let egyik kormány-evezőjét: megtartá kollégiumunk fő-
gondnoki tisztét és betölté hiven, igazán. 

Földi részei folyó hó 3-án d. u. 3 órakor fognak 
főtéri házából rövid könyörgés után a válaszuti családi 
sírboltba szállitatni örök nyugalomra. 

Kolozsvárit, 1886. február I. Áldott legyen em-
lékezete ! 

A főtéri palota előtt egymást érik a fogatok; a 
város középületén gyászlobogók hirdetik, hogy Bánffy 
Albert báró >behunyta szemeit örökre. 

Vigasztalja a lesújtott családot az a tudat, hogy 

fájdalmában Erdély osztozik, hogy közös a gyász azért 
a férfiért, ki hatvannyolc éven keresztül az igazságért, a 
szépért, a jóért és nemesért munkálkodott. 

Ne igyekezzék fölszáritani senki a könnyezők sze-
meit, boldogok a kik egy Bánffy Albertet sirathatnak ! 

Temetésén — távirják Kolozsvárról — c-aknem 
az összes erdélyrészi aristokrácia jelen volt. Küldöttsé-
gileg képviselve volt Szilágy-Somlyó város, mely a volt 
krasznamegyei főispán, szilágysomlyói biztosnak és a 
szilágy-szolnoki egyházmegye volt főgondnokának hozta 
meg a kegyelet adóját. Városunk közintézetei s hatóságai 
testületileg vettek részt a temetésen. Jelen voltak az 
egyházi főhatóságok képviselői Szász Domokos ev. ref., 
Ferencz József unitárius püspökök és Éltes dr. apátplé-
bánus. A temetés az elhunyt főúr kívánságához képest 
a lehető legegyszerűbb volt. A holttestet folyó hó 3-án 
szállították Válaszútra, hol 4-én helyezték el a családi 
sírboltba. 

HIRDETÉSEK. WM 

A békés-bánáti ev. ref. egyházmegyébe kebelezett 
gyomai ev. ref. egyház egyik lelkészi állomására. 

Évi fizetés: 
1. Készpénz: 200 azaz kétszáz frt o. é. 
2. 3 / i telek föld, melynek adóját az egyház fizeti. 
3. % telek föld haszonbéréül 70 azaz hetven fo-

rint o. é. 
4. Buza: 31 hl. és 22 1. 
5. Árpa 31 hl. és 22 1. 
6. Tűzifa 5 öl. 
7. Az egyházkerület által megállapított stóla, lel-

kész társával egyenlően megosztva. 
8. Lakhely. 
Lelkek száma : 10,000. 
A egyház a tiszántúli egyházkerületben első osz-

tályú. 
Az elválasztandó lelkész a békés-bánáti ev. ref. 

egyházmegye özvegy-árva pénztár intézetének kötelezett 
tagja ; hivatalát az 1887. év április 24-én foglalandja el. 

Pályázati kérvények az 1886. év március i-ső nap 
jáig, Szabó János békés-bánáti egyházmegyei espereshez 
Kőrös Tarcsára (Békésmegye) küldendők. 

Debrecen, 1886. január 29. 
R é v é s z S á l i n t , püspök. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület gömöri egy-
házmegyéjéhez tartozó bejei egyház lelkészi állomására 
pályázat hirdettetik. 

Ezen lelkészi állomáshoz kötött jövedelem 683 frt 
50 kr : és igy a IV-ik osztályba tartozik. 

A pályázati kérvények folyó február hó utolsó 
napjáig beadandók nt. Nagy Pál esperes úrhoz Tor-
nallyán. 

Miskolc, 1886. február 4-én. 
IKI'U.rL B e r t a l a n , püspök. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Farkas József. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 3Dr. B a . l l a . g ~ i ZfcvdCor. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 



Huszonkilencedik évfolyam. 7. sz. Budapest, 1886, február 14 . 

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-ufca 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. 

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. 

güSgrTeljes számúpéld-áiri^cűslsa,! ncxirLd-ig- szolg'á-lüna.t'uinl̂ :.-^! 

Egyházi levéltáraink és a monographiák. 
Ez év január havának 24. napján vala egy 

éve annak, hogy a dunamelléki ref. egyházkerü-
let érdemekben gazdag és közösen tisztelt püs-
pöke, az általa meglátogatott alsó-baranya-bácsi 
egyházmegye lelkipásztoraihoz ama nagy jelen-
tőségű és végeredményileg áldásos hatású pász-
tori körlevelét kibocsátotta s abban hosszú időkre 
kiterjedőleg a lelkipásztori külső belső tevékeny-
ség mezejét előtárta, a feladat megoldási mó-
dozatait megismertette s a becsületes és hivatás-
szerű munka jutalmául, a jövendő idők méltány-
lását és Isten áldását oly vonzó képben mutatta 
íel. Ide s tova itt az idő, hogy mindezen igék a 
sorban levő egyházmegye lelki közönségéhez is 
intéztessenek, nemcsak ő hozzájok pedig, hanem 
mindenekhez, kik velünk együtt ugyanazon ke-
gyelmet nyerték az Úrtól. Mert ama körlevél 
tartalmát az teszi elévülhetlen becsűvé, hogy álta-
lánosan érzett szükség és egyetemlegesen óhaj-
tott vágy kielégítését célozza s nem pusztán egy-
oldalú felekezeti, de átalános hazai, nemzeti és 
egyetemes humán érdekek előmozditását is hang-
súlyozza és emeli ki. A többek közül ezúttal 
csakis az első főpontban vázolt s a levéltárakra 
s monographiákra vonatkozó utmutatásra gondo-
lunk, mely szerint az egyes gyülekezetek lelkészei 
hatvanhat 

ev alatt történt változások, átalakulá-
sok és események leirására s megismertetésére 
szólittatnak fel, hogy igy lassanként elháruljon 
rólunk azon indokolt szemrehányás, hogy a ma-
gyar ref. egyházi történetírás ügyét a legközelebb 
mult néhány évtized sajnálatos elmaradottságban 
mutatja fel s ez ügyben nem történik semmi, 
de semmi, nem gondol már ezzel senki, de senki! 

A lelkes óhajtás nem hangzott el minden 
eredmény nélkül; közelben és távolban javulás, 
építés, haladás és jó igyekezet sőt siker is mu-
tatkozott, már idáig is. És most egy év multán 

újból felidézzük ama felhívást, nem más indok-
ból, mint egyes egyedül a nagy fontosságú ügy 
érdekében. 

Rendkiyiil sok szellemi kincs van elrejtve a 
levéltárak g4ökorta vastag por lepte iratcsomói-
ban, melyek* mint a régmúlt idők hű emlékei 
védelmet és megismerést érdemelnek. És öröm-
mel tapasztaljuk, hogy az átalános és speciális 
történetírás, a legnagyobb buzgalommal kutatja 
fel a mult tényeire vonatkozó irattárakat s éles 
bírálattal lát hozzá, a történelmileg igaz és két-
ségbevonhatlanul megállható tények felderítéséhez. 
Sok, eddig homályba burkolt ködalak nyert ily 
módon megvilágítást és számos tévedés lett el-
oszlatva a történelmi hűség igazolása által. És ez 
nemcsak átalában constatálható : de némi részben 
áll hazai protestáns egyházunkra vonatkozólag is. 
Az Úrban dicsőült nagy lelkű Révész Imre ez-
előtt még alig két évtizeddel, Bod Péter műveit 
a levéltári cikkek közé sorozta s ime ma már 
az egész művelt világ közkincsévé vált a kor-
szakalkotó forrásmű, a ,História Hung. Eccle-
siastica/ E megbecsülhetetlen kincsbánya felfe-
dezése azonban, kell hogy annál hathatósabban 
buzdítson kit-kit a búvárkodásra és az egyes 
gyülekezetek levéltárainak rendezési és anyag-
feldolgozási munkájára. A legszerényebb protes-
táns gyülekezetnek is, történelmileg figyelemre és 
kegyeletre méltó múltja van, melynek a jelen 
nemzedék előtt való hű felmutatása csakis áldá-
sos, tanulságos és üdvös hatású lehet. Mily más 
képet nyerne közelebbről, református anyaszent-
egyházunk hazai története, ha az egyetemes egy-
ház alkotó tagjainak: a gyülekezeteknek múltja 
tiszta megvilágításban állhatna előttünk. A ha-
nyatlani, satnyulásnak indulni készülő jelen egy-
házi nemzedék, s a korszellem vallástalan irányá-
val kacérkodó fijak a porladozó apák lángoló buz-
galmának látására megszégyenülnének s megtérve 
a közöny útjáról, élő lelki kövekké válnának, kik 
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mindnyájan méltók arra, hogy felépíttessenek lelki 
házzá! A mi egyházunk is magán viseli a vértanú-
ság jellegét, mint külföldi édes testvérei; folytono-
san ecclesia militans valánk s vagyunk mai napig. És 
ezt az igazságot többé-kevésbé, de bizonyos mérv-
ben a legparányibb gyülekezet sorsa is bizonyítja 
és hirdeti. Csakhogy ám a legtöbb helyen némán 
hirdeti. Hangot, életet, lelket kell hát lehelni 
a mult némán fekvő, mintegy sírban porló tanúbi-
zonyságaiba: minden levéltári adatot rendeznünk, 
feldolgoznunk és közkincscsé tennünk — szent 
kötelesség! 

És pedig e tagadhatatlanul nehéz feladat 
teljesítése alól senki sem vonhatja ki magát 
semmi ürügy alatt. A különben szegény levéltár-
irodalmunk is oly bőséges utasításokkal látja el 
az ügy iránt érdeklődőt; ezenkívül a gyakorlat 
és a folyamatban levő átalános levéltár-rende-
zési értesitések annyi utmutatást nyújtanak, hogy 
ki-ki könnyedén rendbe hozhatja gyülekezete le-
véltárát és felmutathatja belőle egyháza múltjának 
hű képét. Gyakorlati szempontból nemcsak tanul-
ságos, de rendkívül megnyugtató is a lelkészre, 
ha tisztában van a gondozására bizott gyülekezet 
múltjának minden részleteivel. Tudhat ja azt, mire 
képes a jelen s mit várhat a jövőtől, ugy vallás-
erkölcsi, mint társadalmi és anyagi tekintetben. 
Es mily óriási becse van az ily adatoknak a tör-
ténetírásra nézve. Az egybehordott anyag és az 
abból szerkesztett avagy szerkesztendő leírások 
mind meg annyi becses monographiák, melyekből 
egész egyházkerületek s az egyházegyetem tör-
ténete alkotható össze. Le kell hát szállanunk 
egyen-egyen, gyülekezeteink irattárainak kincses 
bányáiba s kutatnunk kell az aranyereket, melyek 
multunk történetének forrásaira vezetnek vissza; 
fel kell ismernünk a mult tényeiből a jelen álla-
pot alapokait, rugóit, hogy ne vádoljuk a multat 
a jelen bűneiért, avagy ne szépítsük a jelen hi-
báit a mult idők fogyatkozásaival szemben. Egy 
szóval kötelességünk igazságra, történelmi hűségre 
törekedni s az egyetemes egyház-történetirás 
nagy épületéhez járulnunk kell legalább egy ho-
mok szemmel. 

Miután pedig mindnyájan sokakban meg-
esünk, és ha akarjuk is a jót, de legtöbbször nem 
cselekeszszük s a mai nap terhét természet szerint 
holnapra halogatja sok ember : átalánosságban az 
egyes egyházmegyék közgyűlésének kellene e 
részben nyomós rendszabályt hozni s minden 
egyes lelkészt a fennt érintett feladat betöltésére 
kötelezni. Az évenkénti egyházlátogatóság, a már 
megtett vagy folyamatban levő munka felől meg-
győződést szerezne és a közgyűlésnek tudomására 
hozná. Az ily nemű testvéri ellenőrzésért egy tiszt-
társ sem fogna neheztelni. Az elért eredmények, 

vagy az oly adatok, melyeknek későbbi közzététele 
kárral járna, egyházi lapjaink hasábjaiban ismer-
tetendők volnának. Igy az érdeklődés és munka-
kedv is növekedést venne s szemlátomást oszla-
nék multunk egéről a ború, és feltárulna előttünk 
az ős idők hű képe! 

Anyaszentegyházunk múltjának nehéz, de 
dicső küzdelmeit, és történelmi fejlődését még 
nagyobb mérvben elősegéllenők: az egyházme-
gyei levéltárak rejtekeiben ismeretlenül heverő 
és majdnem síri álmot alvó tanúbizonyságainak 
uj életre keltése által. Mennyi reménykedést, ví-
vódást és dicsőséget visszhangoznának ezek az 
élőhalott iratok. Csak szemeink elé kellene őket 
állítani és beszélnének oly csodadolgokról, melyek 
a mai nemzedék egy részét ámulatra indítanák. 
De ma még nem sok, sőt aránylag is kevés 
sikerét mutathatjuk fel az e téren történt buzgó 
munkálkodásnak. Tiszántúl áldott emlékű kerületi 
levéltárnoka a kegyelettel emiitett Révész Imre 
úttörő munkája ugy ezen tágabb mezőn, mint a 
még messzibb határokig terjedő egyházkerületi 
levéltárak búvárkodási mezején, derék és méltó 
folytatókra talált ; megjelent a szatmári és a volt 
zarándi egyházmegyék története, folyamatban van 
több ily nemű jeles vállalat, a mint azt átaláno-
san tudjuk. De ki vonná kétségbe, hogy sok 
egyházmegyénk levéltára vár még rendezésre. 
És ugyan meddig kell még várniok a feltámadás 
órájára? E tekintetben tehát még sok teendőnk 
van és nem kevés áldozatra, anyagi hozzájáru-
lásra van szükség. Vajha legalább minden egy-
házmegyénk, kivétel nélkül, túl volna már a ko-
moly kezdet nehézségein s meg volna téve annyi, 
a mi bizodalommal tölthetne el bennünket, a 
jövő bizonyos sikere iránt. Erre nézve az egyház-
kerületek közgyűléseinek kellene cselekedni azt, mit 
az egyes gyülekezetekkel szemben az egyházme-
gyék vannak hivatva megtenni t. i. határozni a 
teendők felett s gyakorolni az ellenőrzést. 

Betetőzésül kívánatos és mulhatlanul szüksé-
ges az egyházkerületi levéltárak korszerű rend-
behozása s az azokban rejlő kincsek értékesítése. 
Hogy így ennyi óriási szellemi munkálkodás al-
kotta anyaghalmazból, évtizedek multán, az arra 
hivatott elmék egybealkossák és megteremtsék, 
magyar protestáns, illetve reformált anyaszent-
egyházunk négy hosszú évszázad alatt átküzdött 
életének és Istentől megáldott hatásának törté-
netét! De ime mily messze jövőbe vezetett gondo-
latom fonala? Hiszen még csak a kezdet előtt 
— ha sokat mondok: a kezdetnél állunk! Ne 
álljunk hát meg az első lépésnél, hanem Istenben 
bízva bátran előre. A ki a jelenben munkálko-
dik a jövőér t : annak emlékezete és cselekedete 
áldott! Erdős József. 
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E s p e r e s . 

Van a mi egyházi életünkben egy hivatal, vagy 
tisztség, melynek terhei — a múlthoz viszonyítva — 
gradatim növekednek. Egy hivatal, melynek felelőssége 
óriási, hatalma semmi. . . Vagy ha van, az nem e világ-
ból való; egy hivatal, melynek javadalmazása a fenti 
terhek- és felelősséghez viszonyítva semmi, vagy igen 
kevés . . . s ez a hivatal az: esperesi. 

Az esperes mindenekelőtt — eltekintve családfen-
tartásí gondjaitól, eltekintve attól, hogy mezei munkával, 
illetőleg munkásai felügyeletével is kell foglalatoskodnia — 
egy gyülekezet lelkésze. S mint ilyennek első sorban gon 
dozni kell hiveit, meglátogatni betegeit, eligazítani az el-
igazitandókat, orvosolni a sebeket, megtartani a gyűlé-
seket, számadásokat, vigyázni a hallgatók hangulatára, 
a gondnokot teendőiben segíteni (kivált falun még irni 
is helyette) — azután fel kell neki ügyelni az iskolára, 
végezni az istenitiszteletet hétköznap mint vasárnap, ha 
káplánja nincs. — Látni való, hogy már maga a lelké-
szi hivatal hű betöltése is egészen igénybe veszi az es-
perest, mint lelkészt. 

Az esperes ezen kivül gondozni köteles egyház-
megyéje lelkészei, tanitói, elöljárói, gyülekezetei bel- és 
küléletét, és pedig felelősség mellett. Lássuk csak, minő 
felügyeletet kiván tőle a törvény? »Az egyházmegye 
egyes egyházaiban a jó rend és fegyelem őre, az 
egyházi hivatalnokok közvetlen felügyelője, az egyház-
megyei s kerületi határozatok végrehajtója, hit-elveink 
megtartásának, a vallásos szertartások és cselekvények 
szabályszerű végzésének őre, az egyházmegyei levéltárak, 
pénztárak felügyelője. 

Még ez sem elég, hanem évenként köteles általá-
ban a gyülekezetekben megjelenni s ott az egyház bei-
életét, küléletét, iskoláit, épületeit, anyakönyveit, száma-
dásait megnézni. Most már csak e kevésből is látható 
az esperes óriási munkaterhe, nem feledve, hogy ő gaz-
dálkodó is, lelkész is azon kivül. 

Tudom, hogy segiti világi elnök társa, de hogy 
szokásos gyakorlataink értelmében még is a fő teher reá 
súlyosul, azt tudjuk, hiszen a levelezések, beadványok ő 
hozzá folynak, ő késziti el az utóbbiakat tárgyalás alá, ő 
vigyáz a jegyzőkönyvi kivonatok kiadására s a határo-
zatok kézhez jutására. Azt is tudom, hogy az egyház-
látogatásban magát helyettesitheti, de mégis menni kell 
neki és évenként más-más vidékre s ez is elvesz tőle 
pár hetet. 

Ezen kívül az esperes az iskolák őre, a körlelké-
szek felügyelője, a tanügyi bizottság elnöke sok egy-
házmegyében, az esperes a lelkészértekezletek elnöke, 
sok helyen még a tanitói-egylet elnöke is ő. 

Ezen munkakör is eléggé széles nem de ? Kivált 
az ujabb időben, mikor felelnie kell minden egyes kér-
dezőnek, panaszosnak, levelét lemásolnia, hogy reá hi-
vatkozhassék, midőn ritka eset, hogy az első felszólli-
tásra eredmény legyen s a lelkész-urak némelyike 2—3 
hivatalos levelet is vár, míg felel; mai időben, midőn a 
szabad eszmék oly mély gyökeret vertek, miszerint egyes 
helyeken még utasítást is szeretnének adni a törvény 
szerint eljáró esperesnek ; mai időben, midőn találkoznak 
lelkészek, kik a évelünk hasonló« elvből kifolyólag kül-
deményt tesznek kísérő levél nélkül, vagy ha van levél, 
az körülnyiratlan vagy tenyér nagyságú, mind jelei a nagy 
szabadságnak, és pedig ezt azok teszik, kik különben aj-
kaikon hangoztatják az esperesi tekintélyt . . . 

Es ezen munkakört az egyházi törvény tágította, 
nevezetesen az egyházak hátralékainak behajtása (5. §) 

is az esperes vállaira nehezül, mivel az alispáni hivatalt 
csakis az esperes keresheti meg s tudok esetet, midőn 
a végrehajtást szenvedő adós neje igényt jelentvén be a 
lefoglalt tárgyakra, igénypert indittat s e tárgyalásra 
az esperes megidéztetett mint alperes, holott ő csak hi-
vatalból közvetítette az egyház panaszát az alispáni hi-
vatal előtt. 

Azt hittük, hogy ennyi teher, a kis tisztességért — 
elég. De nem ugy volt. A mélt. és főt. konvent a köz-
alap kivetési, kezelési, beszedési s elküldési munkálatot 
is az esperesre ruházta. Tehát nem volt elég, hogy az 
esperes család-fenntartó, gazda, lelkész, visitátor, hanem 
most már még pénztárnok is lett. És hivatkozom espe-
res társaimra, midőn állítom, hogy az ívek szétküldése, 
beszedése, a pénz besürgölése, mennyi időt, mily fárad-
ságot igényel. Intünk, dorgálunk, exequálunk, mert kü-
lönben kint marad a közalap egyes helyeken. Es még 
ha a lelkész urak ezen helyzetet méltányolva, segédke-
zet nyújtanának — tisztelet a nagy többségnek 1 •— de 
van, a ki röviden jelenti: nem veti ki az elöljáróság. S 
ez neki elég. Ismét az esperesnek kell irni, körlevelezni, 
kapacitálni, deputatiót küldeni, ugy hogy bátran elmon-
dom, miszerint az esperesi teher a közalappal megkétsze-
reződött. 

Az utasítás elég szigorú. Van benne hivatali fele-
lősség akár mennyi. Meggondolta-e a konvent azon hely-
zetet, melybe az esperest hozta, midőn ily terhet ra-
kott vállaira, s illő díjazásáról elfeledett gondoskodni ? 
Lehetne azt tenni a közalapból kezelési költségek címén, 
és kell is tenni, mivel az nem lehet, hogy az egyház-
egyetem terhet adjon egy már most túlterhelt közhiva-
talnokra a nélkül, hogy arra kellő dijjazással jogot for-
mált volna. 

Általában pedig felhívom az egyházmegyék, a ke-
rü'etek s a konvent figyelmét arra, miszerint az esperesi 
hivatalok illő díjazásáról, tekintve annak óriási terheit, 
gondoskodjanak. Ezt követeli az igazság. Most van egy-
házmegye, hol az esperes fizetése egyszáz forint s tiz fo-
rint irodadíj. Ebből kell neki káplánt tartani, ha már 
megöregedett, ha nem, az esetben maga lesz írnokká, 
ugy, hogy reggeltől éjfélig szüntelen asztalához van le-
láncolva. . . ha hivatalos útjait végezte. 

Az esperesi hivatalt már viselt lelkésztársaink a7.t 
mondhatják, ők is ily díjért szolgáltak, de engedjenek 
meg, ma már más a helyzet, mások az igények. Korunk 
a levelezés és papir korszaka!! Az sem segít a helyzeten, 
hogy más elviseli a hivatalt az eddigi tisztességért szí-
vesen, mivel nem tudja az illető, nem próbálván a mos-
tani terheket! 

Ugyanazért a helyzetet ismertetve, felkérem a 
főtiszt, püspöki és mélt. főgondnoki kar, az intéző kö-
rök, valamint a közalap bizottság elnökének figyelmét 
az esperesek helyzetére. Egy esperes. 

Aggályos reflexiók az országos ref. lelkészi és 
tanári özvegy-árva gyámintézet alapszabályaira. 

— Különösen ajánlva n t . Sipos Pál esperes ur figyelme'be. — 

Rohamosan haladó korunk csaknem minden évben 
hoz számunkra is egyet és mást — megfigyelésre méltót 
— újévi ajándokul. Még el sem simultak az országos 
közalap verte nagy, — s nem egy helyütt iszapot ha-
gyott — hullámok: s íme már is egy oly törvényjavas-
lattal találjuk magunkat szembe uj évi ajándokul, mely 
a régi határt bontogatva — az önvédelemre összerakott 
filléreinket — elnyeléssel fenyegeti. 

13* 
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A törvényjavaslat 2-ik §-a szerint, fennt jelzett in-
tézetbe köteles belépni minden rendes lelkész és tanár, 
kit az 1887-ik év január i-seje életben talál. Később 
pedig mindazok, kik rendes lelkészi vagy tanári hivatalra 
megválasztatnak. A 3-ik § a) pontja szerint I-ső oszt. 
lelkész vagy tanár felvételi díjat fizet 25 frtot;II-od oszt 
20; Ill-ad oszt. 15; IV-ed oszt. 10 forintot. Évi járu-
lék: 10, 8, 6, 4 frt. Hát hisz az utóbbi »mindazok«, 
vagyis a jövő nemzedék kényszerbelépése lehet indokolt, 
sőt az is — mert hisz ők semmi vagyont nem visznek 
az uj intézetbe a felvételi díj s évi járulékon kívül: ha-
nem hát mi régi szolgák, kik — mielőtt országosan 
gondoskodva lett volna rólunk — magunk gondoskod-
tunk magunkról s csinoska vagyonnal lépetünk be : mi 
hogy leszünk e kényszer uj intézettel ? Mert a 15-ik § ezt 
mondja: »a most fennálló egyházmegyei, egyházkerületi 
és tanári özvegy-árva gyámintézetek 1887. január 1 jén 
tiíl többé új tagokat nem vehetnek fel.« Tehát nem 
prosperálhatnak ; bedugult a forrás, a tőke nem övék, 
hanem a jövő nemzedéké ; ha keveset raktak össze, él-
vezzék özvegyeik és árváik a morzsalékot; ők pedig 
fizessék a régi évi járulékkal az uj intézet járulékát is 
anélkül, hogy hátramaradandó övéik annak áldásaiban 
részesülnének. Kissé sok még a keresztyéni nagylelkű-
ségből is. 

De hát a jövendőségl Igen, csakhogy az uj ültet-
vény növekedhetéseért kár fejszét vetni — idő előtt — 
a még élő agg-törzs gyökereire; hadd korhadna az az 
idővel, míg sok vihart látott s átélt gyökerei maguktól 
kiszakadnak. Uj ültetvény volt évtizedekkel előbb ama 
általunk plántált s ma már szép fejlődésnek indult s su-
darakba ment fa is, melyet a budapesti egyházmegyei 
özvegy-árva gyámintézetnek neveznek: de hát mig any-
nyira terebélyes fává nőtte ki magát, hogy pl. a legkö-
zelebb mult évben 21,729 frt 27 kr. pénztári állomány-
nyal zárta le számadását : sokat kellett rajta nyesegetni 
s különösen ültetésénél jó talajra fektetni. (Belépéskor 
minden uj tag az alapitók által fizetett tőkét s annak 
kamatos kamatjait — mely az utóbb belépőnél 301 frtban 
érte el maximumát — tartozott fizetni). Mit hoz ez ösz-
szeggel szemben nekünk a jövendőség uj penziós inté-
zetébe — mely minket is benyel — recompensumul? 
felelet : semmit, mert hisz mi is kötelezve leszünk hoz-
zájok hasonló arányban gyámolitni azon uj intézetet, mely 
minket mint mostoha fiakat jótéteményeiből kizár. Vesz, 
de nem ad. És csak aztán az édes anya ne legyen so-
kakhoz mostoha ? A pesti, solti — ennek alaptőkéje is 
hasonló a budapestihez, — egyházmegyék árvái még csak 
anyai kebelre borulhatnak (a budapesti egyházmegyében 
legutóbb 1 egész osztalék 220 frt volt), de hát vájjon a 
többi — talán még nem rég kezdeményezett s már is 
stagnátióra kárhoztatott — egyházmegyék özvegyei s 
árvái találnak-e s hol találnak ily anyai kebelre ! ? 

E becses lapok egyik számában Szabó Péter pi-
rosi lelkész ur rámutat azon speciális esetek egyi-
kére, mely a mostani gyámintézetek segélykiosztásanál, 
az alapszabályok értelmében, nehézséget fog okozni, s 
melyre mint mondja »a terv készítői nem is gondoltak 
pedig ha nálunk ez van, másutt másforma lehet.® Es 
bizony van is! A pesti egyházmegyében például a még 
1863-ban alapított lelkész özvegy-árva gyámintézet mellé 
1880-ban egy ujabb (u. n. stoláris) gyámintézet létesült, 
melynek célja : 2. §. »A pesti ev. reform, egyházmegye 
segélyre jogosult lelkészeit, ezeknek özvegyeit, árváit, 
esetleg elaggott szegény szüleit a már 1863. évben ala-
pitott lelkész özvegy-árva gyámintézet osztalékán felül 
nagyobb fokú jótéteménybe részesíteni.« y ^ v i ü ^ Jonnáfay^ 

Tag ja i : 4. §. »A pesti egyházmegyébe ezután be-
lépendő lelkészek az 1863. évben felállított lelkész-öz-
vegy-árva gyámintézeten kívül ezen ujabb gyámintézet 
nek is kötelesek tagjaivá lenni.« 

Jövedelem forrásai: 5. §. »Az egyházmegyébe ez-
után belépő rendes lelkészek hivatalukba lépéskor fel-
emelt stólák után: 

a) minden kereszteléstől 20 kr. 
b) minden esketéstől 80 krt tartoznak ezen ujabb 

gyámintézet pénztárába befizetni. 
A budapesti leendő lelkész pedig: 
a) minden kereszteléstől 10 krt. 
b) minden esketéstől 40 krt tartozik ezen intézet 

pénztárába beszolgáltatni.« 
Az évi osztalék áll: 16. §. »A most meglevő45 frt 

tőke kamatából, b) Egyházak s egyesek adománya ka-
matából. c) az ezután belépő lelkészek felemelt stóláik 
után fizetett évi összegek kamataiból.* 

Ez ujabb (stolaris) intézetnek 1884. április 29-ig 
négy köteles tagja volt. Ekkor köztiszteletben álló espe-
resünk önzetlen felhívására (a magunk és mieink érdekét 
tartva szem előtt) heten léptünk be stóla felemelés nélkül 
az intézetbe, remélve, hogy idők folytán többi tiszttár-
saink is belátva ez intézmény üdvös voltát, példáinkat 
követendik s egy évtized alatt, az 1863-ban alapított 
gyámintézethez hasonló tőkével rendelkezünk. Es ez meg 
is lett volna, mert ily bő jövedelmű intézet alig hiszem 
hogy egyetemes egyházunk kebelében léteznék. Hiszen 
hogy csak a legnagyobb és legkisebb népességű egyhá-
zaink lelkészeitől a legközelebbi évben befolyt összege-
ket emlitsem: a budapesti lelkészek 233 frt 90 krt, az 
ó-budai lelkész 28 frt 80 krt fizetett be. Azt hiszem elég 
szép önmegadóztatás, értve az önként belépett hét lel-
készt, kiknek nincs stólafelemelésük, de hát szívesen 
fizettük a szép kilátások reményében. 

Hanem hát hogy leszünk, ha a törvényjavaslat 
15. §-a áll, mely szerint uj tagok többé fel nem vehetők? 
Azért csak fizessük magunk megerőltetésével továbbra 
is, mí heten, 40 kros keresztelési és 1 frt 60 kros eske-
tési stólából a 20 és 80 krajcárokat, tehát felét a szol-
gálmánynak, hogy a jövendőségnek egy évtized után 
a 17. § értelmében annál nagyobb összeget spórolhas-
sunk össze ? 

Hát a ft. egyházkerület 1878. 90. sz. alatti stóla-
felemelési határozatával, mely a pesti egyházmegye 1879. 
e. m. közgyűlés j. k. 4. sz. m) pontja alatt hozott 
végzésében itt statutumi rangra emeltetett: hogy leszünk 
ezentúl? A stólafelemelésről az ezután megüresülendő 
egyházakban — miután az alap, a stolaris penzios inté-
zetbei belépés kötelezettsége — a törvényjavaslat 15 § 
által elvétetett — szó se lehet többé vagy ha igen, 
akkor valamennyiünk stoláját fel kell — az igazsággal 
megegyezőleg emelni. Kérdések, melyekre kormányzó 
testületünk körültekintő bölcsesége adhat csak megnyug-
tató feleletet. 

A törvényjavaslat 7 ik §-a: »Ezen intézet tényleges 
működésének megkezdésétől azaz 1887-ik évi január hó 
i-től kezdve a kegyév intézménye az egész országos 
egyházban akként állapittatik meg, hogy megtörténvén 
a lelkészválasztás a zsinati törvény 196. §-ában kijelölt 
idő alatt, az újonnan választott lelkész köteles lesz állo-
mását azonnal, vagy legfeljebb a lelkészi állomás meg-
üresedésének napjatói számított egy fél év alatt elfog-
lalni. Ezen fél év alatt a lelkészi javadalomnak fele min-
den körülmények között az özvegy lelkésznét és kiskorú 
gyermekeit illeti. E fél év letelte után az újonnan meg-

riasztott rendes lelkész, egész fizetésének élvezetébe lép 
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s az árván maradt család segélyezését a gyámintézet 
veszi át. E segélyezés összege egyelőre az özvegy nőre 
nézve évenkint ioo forint, a kiskorú árvák mindenikére 
25 forint. 

Az 1887-ik év január l-jén már hivafalban lévő 
lelkészek özvegyeire s árváira nézve a kegyévre vonat-
kozó helyi egyházmegyei és kerületi eddigi gyakorlat 
továbbra is fenntartatik. »E § már a jövő nemzedéket 
illeti s annak fejét segiti megőrizni.* 

A kegyeleti év — mert valósággal ez a gyüleke-
zetek szép és humánus kegyeletének kifolyása — refor-
mált egyházunkban még az egyetlen remedium, hová a 
szegény, mindenétől megfosztott özvegy, síró árváival 
menekülhet. Ez ezentúl megszűnik mencsvdr lenni. A 
szegény özvegy IOO forinttal s síró árváival mehet — 
tetszése szerint — akár világgá. Holott eddig sok gon-
dos és takarékos özvegy — mit férje életében egy vagy 
más okból nem tehetett — a lelkészi és kegyév alatt 
legalább annyira összeszedte magát, hogy valamelylyes 
életmód után nézhetett. Igen, de az egyházak érdeke 
kívánja, hogy folyton rendes lelkészek által legyenek 
kiszolgálva! Az egyházak érdeke ezentúl is csak az le-
het és lesz, ami eddig volt, és sehol sem történt fenn-
akadás, sőt a legtöbb helyen ugyanazon adminisztrátor 
lett rendes lelkészszé, ki a kegyév alatt az egyházat 
kiszolgálta. Ezért — ha egyébb alapos ok nincs — kár 
a szegény özvegyeket szélnek bocsátani. A törvényjavas-
lat kegyes volt a mi özvegyeink részére a status quot 
fenntartani — köszönet érte ! — de hát miért nem ter-
jeszté ki egy úttal atyai gondoskodását azokra is, kik 
ezentúl lesznek özvegyekké; miért, hogy azok már böl-
csőikben mostoha leányai ? Ouod uni justum, alteri 
aequum ! 

A mi végül a lelkésíek nyugdíjaztatását illeti : 
arra — Nagy Ignác barátom cikke után — csak egy 
bizonyos sváb község szunyókáló tanácsnokának — kit 
az elnök véleménynyilvánításra hivott fel, — szavait idé-
zem : »Was Herr Richter sagt ; sag' i' auch.« 

Mészáros Sámuel, 
ó-budai reform, lelkész. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Visszaemlékezés és méltánylás. A közelmúlt napok-

ban egy értékes és tanulságos füzetlce jutott kezeimhez: 
»A makói ref. egyház uj templomának ünnepélyes felava-
tása alkalmával 1882. nov. o-kén tartott könyörgések és 
egyházi beszédek. Kiadja a makói ref. egyház. Ara 40 kr. 
A füzet jövedelme jótékony célra fordittatilc. Makó 1883.« 

A templomszentelés ünnepélyes megtörténtéről M...i 
R. L. értesítette ugyan e becses lapok olvasóit az 1882. 
évi folyam 4-ik számában ; de hogy a fennt jelzett be-
cses kiadvány ugyanezen lapokban utóbb jelezve vagy-
épen ismertetve is lett volna : arra nem emlékszem. Bi-
zony pedig méltánytalanság, sőt veszteség volna, ha ezen 
lélekemelő könyörgések s megható templomszentelési 
beszédek itt is — legalább felmutatva nem lennének. 
Lelki kincsek, az evangyéliom szerinti protestáns buzgól-
kodásnak drága gyöngyei vannak e füzetkébe foglalva ! 
Révész püspök urnák templomavató nagy szabású könyör-
gése nyomtatva — s képzelem milyen ihlettel elmondva! 
Szeremlei Sámuelnek az uj templomban, — Gárzó Gyula 
»a templomba nem fért sokaság előtt« szabad ég. alatt tar-
tott imádsága és egyh. beszéde, — Miklovitz Bálintnak 
keresztelési — Szabó János esperesnek urasztali beszéde 

s imája, végül Szőllősi Antalnak ünnepélyt bezáró kö-
nyörgése. 

Valóban csodálom, hogy midőn egy Révész, Sze-
remlei, Garzó, Szabó János és Szőllősi A. alkalmi kö-
nyörgéseít s ünnepi beszédeit magába foglaló értékes 
füzet 1883-ban megjelent: nem akadt illetékes ember, aki 
azt e lapok olvasói előtt azonnal jelezte s méltányolta 
volna ! Sajnos pedig ez a jelen esetnél már csak azért 
is, mert e füzet egy eredeti újdonságot is jelez, a mely-
hez — mint nálunk protestánsoknál szokatlanhoz — il!ő 
s nem felesleg hozzá szólanunk. Ez újság Garzó Gyulá-
nak »a templomba nem fért sokaság előtt tartott imádsága 
és egyházi beszéde.« 

De hát kezdjük elől, s habár röviden, behatóbb 
kritika nélkül, csak mintegy méltányolva, mutassuk fel 
s ismerjük meg e becses füzet tartalmát. 

1. Templomot felavató könyörgés. Irta és elmondta 
Révész B. püspök. Ismerjük a Révész által irott imákat. 
Elég volna hallanunk, hogy ezt is ő irta, s bizonynyal 
tudnók, hogy lélekemelő buzgóssággal mesterileg van 
megírva. Révész imáit olvasni is lelki élvezet. Igen de 
ez imát Révész el is mondotta, s az elmondás bizony-
nyal nagyban fokozta annak fönségét, mert sohsem hal-
lottam ugyan, de jó hiréből el kell h :nnem, hogy Révész 
püspök ur csakugyan oly ihlettel tud imádkozni, mint a 
milyennel kevesen az élők közül Gyönyörű buzgó kö-
nyörgés, — de nekem még egy kissé hosszú ! Husz évi 
paposkodásom alatt, akár mások előimádkozását hallot-
tam, akárha magam imádkoztam elő : mindenha azt tapasz-
taltam, hogy a nagyon hosszú imádság mindig fárasztó 
— nem bírja ki a buzgóság ! Már pedig ha az imából 
egy passust is elejt a buzgólkodó lélek: az imának ér-
téke nagyon megcsökken. Leborulva, a testnek pihenő 
helyzetében is — mint az ág. hitvallásuak imádkoznak 
— fárasztó a 18—20 percig tartó ima: mennyivel in-
kább ha egy nagy közönségnek, ifjak s roskadozó öre-
geknek ennyi ideig állva, szorongva állva kell imádkozni, 
mint a reformátusoknál szokás ! 

2. Egyházi beszéd a templomban. Irta s elmondta 
Szeremlei Sámuel h,.m.-vásárhelyi ref. leik. Ismét oly név, 
melylyel mindenkor — vajha többször! — örömmel s 
szívesen találkozunk, kinek irása s beszéde tiszta, világos 
mint a csergedező patak, melynek fenekéig lehet látni. 
Alapigéje Neh. VIII: 5. 6. Abevezetésben röviden de világo-
san jelzi a régi időknek és a jelen kornak vallásosságát, 
s kimondja, hogy »habár a mai közönség vallásos néze-
tei s szokásai a közszabadság és jogok fejlődése s a tár-
sadalmi uj eszmék következtében megváltoztak is : de 
van hűség most is, s van tettekben nyilatkozó szeretet és 
ragaszkodás a Krisztus egyháza iránt; van jó szándék 
és törekvés a hibák kiküszöbölésére . . . Hanem idő kell 
ahhoz, míg egy jó szándék teljesen célhoz juthat, mig 
a sötétség és szolgaság földéről kijött nép tántorgás nélkül 
meg tud állani a koreszmék és a közszabadság verőfényé-
ben. Sok tévedés, botlás, elesés, keserű tapasztalatok és 
szenvedések utján találja fel és tartja meg az emberiség 
az igazságot. . . E szent egyház felépítése is egy lépés 
ama cél felé. . .« E megkapó, érdekfeszítő bevezetés után 
nem mondja ugyan ki elmélkedésének fő tételét, de mint 
»tudni valóról« beszél arról, hogy »e szent egyház (tem-
plom) rendeltetése 1 szőr, hogy ebben az edom szövétne-
két, az igazság világosságát meggyujtsuk, vagyis: olvas-
suk, magyarázzuk és hallgassuk a sz. irást; 2-szor hogy 
legyen e sz. eqyház az imádkozásnak háza, azaz: imád-
juk ebben az Urat. Az i-ső részben a textusul felvett 
5. versből s Pál ap. ezen szavaiból : »a hit hallásból va-
gyon, a hallás pedig Istennek igéje által« meggyőzőleg 
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fejti ki azt, hogy miért tartjuk mi oly nagy becsületben 
a szent irást s miért adunk istenitiszteletünkben legfőbb 
helyet az ige hirdetésének. Az ihletett prédikátor midőn 
igy az isteni ige fönségéről beszél, mint egy prófétaié-
lek magasra szárnyal és ekként figyelmeztet: »Ki tudja, 
hátha ez a sok nyavalyákkal vádolt és gyötört kor fogja 
belátni a vallás nélküli élet kietlenségeit ? s enyhületet és 
gyógyulást fog keresni súlyos botlásai és szenvedései után 
épen az Isten igéjénél ? mint a beteg gyermek, ki ha meg-
sebezte magát, édes anyjához fut, s annál inkább ragasz-
kodik ehhez, minél élesebbek fájdalmai /« A 2-dik rész-
ben igazolja: a szentegyház rendeltetése, hogy abban 
imádjuk Istenünket, alázzuk meg magunkat s imádkozzunk 
(textus 6-dik v.). Méltó folytatása s kiegészítője az i ső 
résznek. Ide kellene irnom az egészet, hogy annak szép-
ségein csorbát ne ejtsek. Olvassátok ! 

3. Egyházi beszéd és ima a templomba nem fért so-
kaság előtt. Irta és elmondta Garzó Gyula gyomai ref. 
lelkész. Kenetteljes biblikus beszéd, teljesen méltó a »Gya-
korl. bibliamagyarázatok« nagy érdemű szerkesztőjéhez, 
hivatott munkásához, s mint szónoki mű : méltó a ma-
gyar nagy alföld egyik legkedveltebb prot szónokához! 
Alkalomszerű textusa: Ján. ev. I V : 20 — 24. Jézus és a 
samariabeli asszony a Jákób kútjánál. Igazán alkalomszerű! 
Szabad ég alatt tartott prot. predikátióhoz szebbet és 
tanulságosabbat nem is kereshetett volna, mert el jő 
az óra, melyben sem Garizim hegyén sem Jeruzsálemben 
nem imádjátok az atyát... hanem az igaz imádók lélek-
ben és igazságban imádják azt.. .« 

Garzó a gazdag szöveg alapján e kérdést teszi fel: 
ylíol van a hely, hol az Istent kell imádni?* E lélekbe-
vágó kérdésre maga Jézus felel s feleletében rámutat I. 
az órára, mely a vitát megszünteti (21. v.), II. a téve-
désre, mely a bajt okozta (22. v.) III. az áldozatra, mely 
a mennyben kedves (23. 24. v.) Mesteri dispositio ! A ki-
nek éles látása, mély Ítélete s bibliai gazdag apparatusa 
a felvett szöveget igy tudja kiaknázni, s akinek vallásos 
ihlete, bő élettapasztalatai, homiletikai képzettsége s re-
torikai ereje a feltett dispositiót igy képes kifejteni, — 
s aki egy önmagában is értékes szónokműnek becsét, 
hatását elragadó előadásával oly szerencsésen tudja fo-
kozni, mint Garzó Gyula, nem csodálkozhatunk, ha az a 
nagy alföldön mint kapós és keresett alkalmi s ünnepi 
hitszónok tiszteltetik. 

Nagyon hosszura kellene nyúlnom, ha e nagy sza-
bású egyházi beszédet s az ezt megelőző buzgó imát 
részletezve óhajtanám itt felmutatni, — noha megérde-
melné, nemcsak mint példaszerű alkalmi prot. predika-
tió, hanem mint újdonság is ; — újdonság, mert ez »a 
templomba nem fért sokaság előtt a parochiális udvaron 
tartatott.« Ez nálunk szokatlan. Makó megkezdette s tud-
tommal Szeged folytatta, hogy egyházi beszéd tartására 
kint a szabadban emelt szószéket. Helyes és szükséges-e 
ez? Hiszen mi prot. papok ezideig átalában csak tem-
plomban szoktunk eyyházi beszédeket tartani, legtöbb he-
lyütt még a gyászbeszédeket is. 

En minden kételkedés és habozás nélkül, elvi szem-
pontból is megengedhetőnek, sőt esetenként szükségesnek 
tartom, hogy prédikáljunk mi is »széles e világon* még 
a házak tetejéről is« — annálinkább a kínálkozó, alkalom-
szerű szabad helyeken! Midőn a római egyház Űrnap-
ján, a transubstantiatio csodás ünnepén, széltére prédi-
káltat a szabad téreken, szinte fel felébred lelkemben a 
vágy : vajha a reformatio emlékünnepén nekünk prot. 
papoknak is szószékek emeltetnének a városok és falvak 
térségein, hogy viszont mi is predikálhatnók »minde-
neknek* a Jákób kútjánál megjelent Jézussal: >Az Isten 

lélek, és akik őt imádják szükség, hogy lélekben és igaz-
sáqban imádják.« No de ha ezt elődeink a múltban nem 
tehették: jobb ha a jelenben mi sem teszszük 1 Hanem ily 
kiváló alkalmakkor, mint a makói, szegedi. . . helyes sőt 
szükséges megtennünk, mert egy-egy templomszentelési 
ünnep ma már — hála Isten! — olyan, hogy abban a 
nagy közönség, felekezeti különbség nélkül, mind részt 
óhajt venni, itt-ott annyian, hogy a templomban alig fe-
lének jut hely. 

Illő tehát, hogy az érdeklődő más felekezetűek 
iránti figyelemből, a templomon kivűl maradó nagy so-
kaság előtt is tartsunk alkalmi, ünnepi szent beszédeket. 
De milyet? No ez már aztán a nem könnyű dolog! Épen 
ezen, hogy ugy mondjam piquant nehézséggel szemben 
találom én Garzó Gyula predikátióját üdvösen tanulsá-
gosnak. Ha reformátusok, evangélikusok, római s keleti ka-
tholikusok, zsidók és esetleg nazarénusok vegyes légiója 
a hallgató tömeg : a mi egyházi szónoklatunknak múlhat-
lanul erősen biblikusnak kell lenni, hogy az örök ige, 
minden hitfelekezeti színezés nélkül, mint permetező eső 
termékenyítőleg hulljon a — hitfelekezetek szerint bár 
különböző, de ily alkalomkor általán vallásosan hangolt 
lelkekre! Én hiszem, hogy Garzó predikátiója igy hatott 
s bizonynyal mindenek, — megfeledkezve hogy én Pálé 
én pedig Apollosé vagyok — nagy megelégedéssel és 
dicsérettel hallgatták a valóban szent beszédet! 

4. Keresztelési beszéd és ima. Irta és elmondta Mik-
lovitz Balint, h.-m.-vásárhelyi ref. lelkész. 

5. Úrvacsora osztásakor tartott beszéd és ima. Irta 
és elmondta Szabó János b.-bánáti esperes. Mindkettő 
lélekemelő alkalmi rituális beszéd. Végül 

6. Ünnepélyt bezáró könyörgés. Irta s elmondta 
Szőllősi Antal makói egyik ref. lelkész. Méltó címéhez, 
egy ily fönséges egyházi ünnepély áhítatos befejezéséhez. 

Ennyi az értékes füzet tartalma. Jövedelme jótékony 
célra fordittatik. 

Laukó Károly, 
ev. pap. 

T Á R C A . 

XXV. Zsoltár. 
— Dallam : Kálmán Farkas-tól. — 

1. Lelkem Hozzád felemelem 
Én Istenem reád bízom magamat, 

S kérve-kérlek, tedd azt velem; 
Szégyent ne én — elleneim valljanak. 

2. Szégyent nem vall bizonyára, 
Ki bizalmát Uram, beléd helyezé; 

Kinek szíve roszra szánva, 
Az, csak az lesz igazán a szégyené. 

3. Tudasd velem utaidat, 
Ösvényedet, lelkem Hozzád kérve esd : 

Vezéreljen ez a tudat 
Igazságod nyomdokain engemet. 

4. O tanítgass, megváltásom, 
Megmentésem nagy hatalmú Istene; 

Minden napon lelked várom, 
Hogy lelkembe fényességet hintene. 

5. Irgalmadat s kegyelmedet, 
• Mely öröktől fogva van, ó észbe vedd; 
S mondva rólam Ítéletet, 

Ne számítsd be ifjúsági vétkemet. 
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6. Jó s igaz az egek atyja, 
Elvezérli útjára ki tévedett, 

S a szelídnek megmutatja, 
Igazsága ösvényén hogy mint mehet. 

7. Az Úr utja kegyelemnek 
S igazságnak ösvényivé változik, 

Hogyha a kik azon mennek, 
Szent igéjét épségben megőrizik. 

8. Lábam, Uram, sokszor letért 
Utaidról s lelkem sokat vétkezett : 

Uram a Te szent nevedért 
O bocsásd meg az én sok nagy vétkemet! 

9. Ki az Urat féli, hol van ? 
Azt vezérli jó útra a sok közül; 

Annak lelke él a jóban, 
Annak száll a föld fiára örökül. 

10. Ki őt féli s reá vára : 
Titkát az Úr annak bérül tartja fenn ; 

Annak adja csak tudtára, 
Hogy mi rejlik az ő szövetségiben. 

11. Szemeim az Úrra néznek, 
Megmentőmet nézem benne szüntelen ; 

Hogy lábaim se mennének 
Az ellenség hálójába védtelen. 

12. Arcod Uram, fordítsd felém 
Es hallgass meg •— magán vagyok s egyedül, 

Telve vagyok keservvel én : 
Ments ki Uram, szivem gyötrelmeiből! 

13. Nézz meg Uram, beteg vagyok, 
Gyötrelem és bánat majd nem eltemet ; 

S bár vétkeim sokak és nagyok, 
O bocsásd meg az én sok nagy vétkemet! 

14. Ellenségim számát nézd meg, 
Kik szivében oly ádáz a gyűlölet, 

S nyomorából ennyi vésznek 
Szabadítsd ki és őrizd meg lelkemet. 

15. Add hogy szégyent sohse valljak, 
O mert lelkem benned bizton nyugovék, 

Ezért várom, mint jutalmat, 
Hogy bizalmam lelkemet megóvja még. 

16. Egyesség s fedhetetlenség 
Megőriznek, mikben szívem kedve telt, 

S hogy irgalmad szebb legyen még : 
Nyomorából váltsd ki egész Izraelt ! 

Kolosy Elvira. 

Luther W o r m s b a n . 
Egyháztörténelmi tanulmány. 

Önálló történelmi kutatás után. 
(Folytatás.) 

A kérdés ilyenforma felállításában »véded-e ismert 
könyveidet mind? vagy pedig azok közül némelyiket 
visszavonsz-e ?« ugy látszik Luthernek alkalmat akart 
adni a tisztességes v isszavonásra . Azonban Luther nem 
akarta azt megragadni. Midőn »az Isten igéjéről és a 
lelki üdvösségről« volt a szó, akkor ő nem tudott en-
gedni. Igy következett az ő nagy beszéde, melyet mél 
tónak tartunk egész terjedelmében közölni: ') 

»Felséges császár, felséges fejedelmek, kegyelmes 
urak, a tegnap vecsernyekor számomra kitűzött határidőre 

x) Acta Revevendi stb. A történetírók általános véleménye sze-
rint e nagy beszéd magának Luthernek fogalmazványa latinul, mielőtt 
ő azt elmondta volna. Németül nem látta szükségesnek még egyszer 
megfogalmazni s igy az egykorú röpiratokban németül feltalálható be-
széd csak forditás. 

engedelmesen megjelenek, Isten könyörületességére kérve 
császári felségedet és kegyelmes uraságtokat,n) méltóz-
tassanak ezen, a mint én hiszem jogos és igaz ügyet 
kegyelmesen kihallgatni; és ha járatlanságom miatt ne-
talán valakinek illő címét nem adtam volna meg, vagy 
pedig bármi módon az udvari szokásokban és magatar-
tásban vétkeztem volna, azt nekem jóakaratulag meg-
bocsátni, mint egy olyan embernek, ki nem az udvarok-
ban, hanem csak a szerzetesek celláiban forgottam, és 
a ki semmi egyebet magamról tanúsítani nem tudok, 
mint hogy mindezideig lelki egyszerűséggel tanítottam és 
írtam, hogy csupán Isten dicsősségét és a hivők egy-
szerű intézményeit tartottam szemeim előtt.111) 

»Felséges császár, felséges fejedelmek, a tegnapi csá-
szári felséged által számomra feltett két kérdésre, tudniillik, 
váljon a felszámlált és nevem alatt közzé tett könyveket 
magaméinak ismerem-e, és azokat védni vagy pedig visz-
szavonni akarom e ? Iv) rögtön és egyenesen feleltem az 
első kérdésre, a miben még most is megmaradok és meg-
fogok maradni örökre, hogy tudniillik ama könyvek az 
enyéimek és az én nevem alatt vannak közzé téve, bárha 
időközben megtörtént legyen is, hogy vetélytársaim vagy 
ravaszsággal vagy időszerűtlen bölcsességgel valamit azok-
ban megváltoztattak, vagy fonákul az összefüggésből ki-
szakítottak. Mert én semmi egyebet nem ismerek el, 
csak a mi egyedül az enyim, és a mit egyedül én irtam, 
bárki gondos elmagyarázgatásai nélkül.1) 

»A másik kérdésre felelve kérem császári felsége-
det és uraságtokat, méltóztassanak meggondolni, hogy 
az én könyveim nem mind egyféle neműek, mert van-
nak egyesek, melyekben a hitnek és erkölcsöknek tisz-
teletét ') oly egyszerűen és evangyéliom szerint adtam 
elő, hogy magok ellenségeim kénytelenek azokat nem-
csak hasznos, ártalmatlan, de sőt épen méltó keresztyéni 
olvasmányoknak elismerni. Sőt maga a bulla is. bár szigorú 
és kegyetlen, némely könyveimet ártalmatlanoknak itéli,jól-
lehet szörnyszülött ítéletével ezeket is kárhoztatja. Ha 
tehát én ezeket most visszavonom, esedezem, mit te-
szek egyebet, mint hogy az összes halandók közül én egye-
dül kárhoztatom azon igazságot, melyet barátok és el-
lenségek egyaránt vallanak, mint hogy ellene szegzem 
magamat mindenek összhangzó vallomásainak?11) 

»Második neme könyveimnek, mely a pápaságot 
és a pápisták tanát támadta meg, mint a kik az ő rossz 
tanaikkal és példáikkal a keresztyén világot mind két, 
ugy a szellemi mint a testi romlottsággal, kipusztították. 
Mert azt senki el nem tagadhatja, sem el nem titkol-
hatja, mert mindenkinek tapasztalata és az általános pa-
nasz arról tanúskodik, hogy a pápai törvények és em-
beri tanok a hívőknek lelkiismeretét a legkegyetleneb-
bűl szorongatják, sanyargatják és kínozzák,111) hogy azok 
a javakat és javadalmakat, különösen a hires német nem-
zetek közt, hihetetlen zsarnoksággal kimerítették és még 
most is vég nélküli méltatlan eszközökkel kimerítik,IV) 

n ) Dominationesque vestrae illustrissimae. 
n i ) Sinceram fidelium institutionem spectarem. 
l v ) Et in his defendendis perseverare aut revocare velim ? 

') A fordításoknál általában, de kiiiönösen Luther e nagy be-
szédénél, a lehető legnagyobb szószerinti hűségre törekedtünk. Tekintve 
azonban Luther e nagy beszédének történelmi fontosságát, itt jónak 
láttuk aljegyzetek alakjában minden egyes szót felvenni, melynek alap-
jelentésétől, botrányos latinismus kikerülése végett, eltértünk. 

1) Pietatem fidei et morum. 
n ) Solus omnium confessioni concordi reiuctatus. 
m ) Per leges papae et doctrinas hominum, constientias fide-

lium miserrime esse illaqueatas, vexatas et excarnificatas. 
I V ) Tum res et substantias, praesertim in hac inclita Germaniae 

natione, incredibili tyrannide devoratas, devorarique adhuc sine fine in-
dignisque módis. 
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jóllehet saját törvényeik (Az első és második questio 9-ik 
és 25-ik fejezete) óvnak, hogy a pápa törvényeit és ta-
nait, ha azok az evangélíommal és az atyák véleményei-
vel ellenkeznek, téveseknek és érvényteleneknek tartsuk. 

»Ha tehát ezeket visszavonnám, nem tennék egye-
bet, minthogy a zsarnokságnak erejét szaporítanám, és 
akkora istentelenségnek már nemcsak az ablakokat, ha-
nem az ajtókat is felnyitnám, hogy a kicsapongás még 
elterjedtebb és szabadabb lenne, mint eddig valaha, mert, 
az én visszavonásomnak tanúbizonyságául az ő ural-
mok gonoszsága még szemérmetlenebb és büntetlenebb, 
jóllehet a szegény népnek már rég óta elhordozhatlan, 
és mégis még jobban megerősített és állandósított lenne, 
kivált ha azzal fognak dicsekedni, hogy ez császári fel-
ségednek és az egész római birodalomnak akaratjára tör-
ténik. Jó Isten mekkora gonoszságnak és zsarnokságnak 
lennék én akkor a takarója! 

^Könyveimnek harmadik neme, melyeket néhány 
magán és egyes — mint mondani szokták— személyek 
ellen irtam, azok ellen tudniillik, kik a római zsarnoksá-
got védeni és az általam tanított kegyességet rosz szín-
ben feltüntetni igyekeztek. Ezek ellen, beismerem, kese-
rűbb voltam, mint az a valláshoz és hivatásomhoz illik. 
Mert én magamat sem valami szentté nem teszem, sem 
pedig a magam életéről, hanem a Krisztus tanáról vitat-
kozom. Ezeket sem illik visszavonnom,11) mivel e visz-
szavonás által az történnék ismét,111) hogy a zsarnokság 
és istentelenség e tőlem nyert oltalmazás által uralkod-
nék és még erőszakosabban dühöngne az Isten népe el-
len, mint eddig valaha. 

»Mégis mivel ember vagyok és nem Isten, máskép 
nem védhetem könyveimet, mint maga az ur Jézus Krisz-
tus az ő tanítását, ki midőn őt Hannas előtt saját taní-
tása felől megkérdezték, és a szolga arcul ütötte, igy 
szólott : »Ha rosszat mondottam , tégy tanúbizony-
ságot a rosszról.« Ha maga az Úr, a ki tudta, hogy ő 
nem tévedhet, nem vonakodott saját tanítása ellen, a 
legalább való szolgától sem, tanúbizonyságot hallani, 
mennyivel inkább köteles vagyok én, salak, ki tévedhe-
tek, kikérni és elvárni, ha valaki az én tanom ellen 
tanúbizonyságot tenni akar. 

»Tehát Isten könyöiiiletességére kérem császári 
felségedet és kegyelmes uraságtokat, vagy bárkit is, ki 
teheti, legyen az a legnagyobb vagy legkisebb, tegyen 
tanúbizonyságot ellenem, győzzön meg engem a tévely-
gésekről, győzzön meg engem a prófétai és apostoli 
iratokkal, mert én kész leszek akkor, ha jobbra tanit-
nak, bármiféle tévelygésemet visszavonni, és első leszek, 
ki saját könyveimet a tűzbe vetem. 

»Ebből azt hiszem tisztán látszik, hogy én eléggé 
meggondoltam és megfontoltam ugy a különbségeket és 
veszélyeket, mint a forrongásokat és egyenetlenségeket, 
melyek az én tanom következtében támadtak a földön, 
s melyekre tegnap engemet komolyan és erősen figyel-
meztettek. Rám nézve épen nagyon kellemes dolog látni 
azt, hogy Isten igéjéért forrongások és egyenetlenségek 
származnak. Mert ez az Isten igéjének utja, sorsa, és tör-
vénye , !) mert igy szól : »Nem jöttem békét hozni, 
hanem kardot, mert jöttem feltámasztani a fiút az ő 
atyja ellen stb.« 

»Aztán meg kell gondolnunk, hogy Isten csodala-
tos és rettenetes az ő határozataiban, nehogy esetleg 

J) Neque enim me Sanctum aliquem facio, neque de vita mea 
sed de doctrina Christi disputo. 

n ) Neque hos revocare integrum est mihi. 
m ) Quod ea revocatione iteruni futurum sit. 

*) Is enim est verbi dei cursus, casus et eventus. 

az, a mit annyi igyekezettel akarunk, ha Isten igéjének 
elkárhoztatásával kezdjük el, később még inkább a rosz-
szaknak eltűrhetlen özönvizévé legyen, és a mitől Isten 
őrizzen, n ) nehogy ezen kitűnő fejedelmi ifjúnak (kiben 
Isten után sok a remény) szerencsétlen és rosz kimene-
telű legyen az uralkodása. 

»Ékesszólóan tudnám e dolgot a szentírásról, Pha-
raoról, Bábel királyairól és Izrael királyairól vett példák-
kal megvilágositni, kik legtöbbnyire akkor semmisültek 
meg, midőn bölcs határozataikkal saját birodalmokat bé-
kében tartani és erősítni leginkább igyekeztek. Mert ő 
az, ki a cselszövőket megfogja az ő cselvetésekben és 
a hegyeket felforgatja, mielőtt az ember azt észre-
venné.111) Tehát Istent félni szükséges. Nem azért mon-
dom én ezeket, mintha oly előkelő uraknak szüksége 
volna az én tanításomra és intésemre, hanem mert né-
met hazámnak tartozó engedelmességemet nem szabad 
elvonnom. Ezzel magamat császári felségednek és ura-
ságtoknak kegyeibe ajánlom, alázatosan esedezve, ne in-
duljanak fel ellenem ok nélkül ellenségeim törekvése kö-
vetkeztében.<<IV) 

Luthernek e nagy beszédét a trieri ofíicialis nem 
fogadta el felelet gyanánt, bizonyára a pápai követek 
megintésére, s épen azért kijelentve, hogy nem kell 
még egyszer kérdésbe tenni azt, a mit a pápák és zsi-
natok már rég idő óta annyiszor elkárhoztattak, kérte 
Luthert egyszerű nem pedig szarvakkal bíró felelet adá-
sára ; akar-e visszavonni vagy nem ? 

Erre aztán Luther minden habozás nélkül felelt: 
»Mivel tehát császári felséged és uraságtok egyszerű 
feleletet kívánnak, íme szarvatlan és fogatlan feleletem : 
ha csak meg nem győznek az Írások tanúbizonysága 
vagy világos észokok által, (mert én sem a pápának 
sem a zsinatoknak magoknak nem hiszek, mert áll, hogy 
azok gyakran tévedtek és egymásnak ellenmondottak), 
minthogy kötve vagyok az általam kiadott iratok által 
és lelkiismeretem fogva van az Isten igéjében, vissza 
semmit se vonhatok és nem is akarok, mert a lelki-
ismeret ellen cselekedni sem nem biztos, sem nem be-
csületes.* 

Luthernek e nyílt felelete rendkívül felingerelte a 
pápai pártot, a mi a trieri officialisnak, bizonyára egy 
kis előleges tanácsko7ás után, arra adott válaszából és 
csaknem lázas sürgetéséből a visszavonásra is látszik. 
»Márton!« szólt az ofificialis, »te szerénytelenebbiil fe-
leltél mint hozzád illett, és hozzá még nem is a feltett 
kérdésre, könyveidet különféleképen osztályoztad, de ugy, 
hogy az teljességgel nem tartozik a dologra. Ha azokat 
visszavonod, melyekben tévelygéseidnek nagy része van, 
kétségtelenül a császári fenség veleszületett kegyelmes-
ségénéi fogva nem tűrné a többieknek, melyek jók, ül-
dözését. De te felújítod azt, a mit az egész német nem-
zetből összegyűjtött constanci zsinat elkárhoztatott, és 
akarod, hogy a szentirás által, melybe dühösen belebo-
londultál, győzzenek meg. J ) Mert mit használ uj vitat-
kozást kezdeni az egyház és zsinatok által annyi száza-
don keresztül elkárhoztatott dolgokról, ha már minden-
kinek bármiféle dologról számot kell adni. Mert ha egy-
szer oda kerül a dolog, hogy mindent a mi a zsinatok-
kal és az egyházi tannal ellenkezik, az Írásokkal kell 
bebizonyítani, akkor semmi sem lesz a keresztyénségben 
bizonyos vagy határozott. Ez az ok a miért a császári 

n ) Et quod cavendum sit. 
n i ) Et subvertit montes antequíim cognoscant. 
I v ) Ne patiantur studiis adversariorum me sine causa sibi reddi 

invisum, 
J) Et per seripturam vinci vis, in quam vehementer deliras. 
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felség tőled egyszerű és egyenes feleletet kíván, akár 
tagadót, akár megerősi tőt : akarod-e minden Írásaidat 
mint katholikusokat védeni, vagy pedig azokból bármit 
is visszavonni ?« n ) 

(Folyt, köv.) Rákosi György. 

R É G I S É G E K . 

Riedemann Péter. 
(Rövid pillantás az anabaptisták hazai történetére.) 

Felsőmagyarország egyik szegletében, közvetlen a 
morva határ mellett van egy igénytelen tót falu, Brodska, 
melynek temetőjében 330 év óta, már bizonyára még 
ismeretlen sirhant alatt aluszsza örök álmát az anabap-
tisták egyik legjelesebb, sokat szenvedett püspöke, Rie-
demann Péter, ki félszázadra terjedt, szenvedésekkel tel-
jes életének fáradalmai után hazánk földében talált végső 
nyugodalmat. 

A svájci eredetű, mérsékeltebb irányú anabaptis-
musnak hazánkban is igen érdekes, több mint 200 évre 
terjedő eseménydús története van, melynek csaknem 
teljes képét nyújtja Beck József a »Fontes Rerum Aus-
triacarum« 1883-ban megjelent XLIII. kötetében, hol 
az anabaptista évkönyvek, nagybecsű előszó és kritikai 
jegyzetek kiséretében, teljesen összegyűjtve közöltetnek. 

Morvaország kicsiny városkája, a ránk nézve is 
emlékezetes Nikolsburg, már 1525-ben hazát adott az 
üldözött anabaptistáknak. Innen nemsoká átszármaztak a 
szomszédos Magyarország egyes vidékeire; 1546-ban 
Nyári Ferenc birtokán, Szobotiston egy malmot vesz-
nek, majd Alsó-Diós (Nussdorf), Kuty, Popadin, Brodska, 
Nagy-Lévárd s több más falukban települnek meg. 
Csendes, nyugodt természetük dacára untalan háborga-
tást szenvednek; kegyetlen földesurak, királyi paran-
csok, magyar-, német-, török-, tatár-, lengyel-, horvát-
seregek egyaránt üldözik, háborgatják s pusztítják őket. 
Az erdélyi protestáns fejedelmek részvéttel vannak a 
szenvedők iránt, egy részöket Bethlen Gábor Alvincra 
hívja, (1621); egy másik csapatot I. Rákóczi György 
(1645) Sárospatakon telepit meg. Azonban e vidékeken 
sem volt nagyobb nyugalmuk. Az alvinci telep például, 
egyik tagjának meggondolatlan levele miatt, erősen szen-
vedett Rákóczi haragjától (1633); a pataki gyarmat pe-
dig Rákóczi Ferenc katholizálásakor lett semmivé. Mi-
dőn eljött a nagy protestáns-üldözés kora, a pozsonyi 
»delegatum judicium« elé, (1674) a sok evangelikus és 
református pappal együtt, három anabaptista lelkész is 
megidéztetett, de — nagy csodára — csakhamar bán-
tatlanul visszabocsátották őket övéikhez. A külfölddel 
élénk összeköttetésben voltak, a különböző szekták egyes 
férfiai, mint p. o. a változékony, előbb unitárius Zwicker 
Dániel, a mennonita Weber Péter leveleztek, értekeztek 
velük ; előbbi aztán közibük is állott. Azonban nem soká 
maradtak békén, az egyedül üdvözítő egyház reájok is 
szemet vetett. 1761-ben heroicusan hozzáláttak a felső-
magyarországi anabaptisták kiirtásához; papjaikat, vé-
neiket elfogták s egyenként vagy párosával az ország 
különböző városaiban a jezsuita atyák gondviselése alá 
adták, hogy az igaz hitet megismervén, bevegyék. A 
pásztoraitól megfosztott nyájjal aztán könnyű vólt el-
bánni, egymásután térittettek át a katholika egyház ke-

n ) Responsum simplex ac plánum, aut negatívum aut affirma-
tivum : num vis omnia tua pro catholicis tueri, an vero quidquam ex 
eis revocare? 

belébe. Az alvinci testvérekre is elkövetkezett három 
évvel később az üldöztetés kora, de ezek készebbek vol-
tak eddigi hazájoktól, mint hitöktől megválni. Elhagyták 
Erdélyt, Oláhországba vonultak, hol azonban ismét há-
borgatták őket. A csakhamar kitört orosz-török háború 
véletlenül nagy hasznukra szolgált. Az orosz fővezér 
Romonzow tábornagy megszánta s Kis-Oroszországban 
(Tschernigoff kormányzóság) fekvő Wischenka nevű fa-
lujában letelepité őket. A kis csoport mindinkább nö-
vekedett a Magyarországból kiszivárgó testvérekkel ; 
1782-ben két követet is küldtek hazánkba, orosz útlevél-
lel, hogy még itt nyomorgó testvéreiket magukkal hív-
ják. 1852-ben pedig, igen kedvező feltételek mellett a 
krimi félszigetre telepité át őket az orosz kormány ; hol 
a berdjanski kerületben Hutersthal nevű falujokban mai 
napig is békében és meglehetős jólétben élnek, s ma-
gyarországi (most már katholikus) vérrokonaikkal levele-
zésben állanak. 

E sok viszontagságon átment s hazánk történeté-
ben is szereplő felekezetnek egyik legjelesebb férfia, papja 
és püspöke Riedemann Péter volt, kinek szenvedésteljes 
élettörténetéből óhajtok most, a felekezet történetének 
rövid érintése után, egy pár vonást felmutatni. Riede-
mann Péter (kit hitsorsosai közönségesen Gmundeni Péter-
nek, vagy »Nagy Péternek* neveztek) Hirschbergen, 
Sziléziában született az 1506-ik évben. Korán megismer-
kedett az anabaptista tanokkal, melyeket ide-oda ván-
dorolva, nagy buzgósággal hirdetett. Rajongó lelkesült-
ségéhez alapos készültség s költői hajlam is járult. Már 
23 éves korában, 1529-ben Gmundenben találjuk őt, hol 
hitéért három évig s négy hétig tartó fogságot szenve-
dett. A kínos, hosszú napok, melyeket élte legszebb 
korában a sótét börtönben, sokszor éhezve s kínoztatva 
kellett eltöltenie, csak fokozták, nem gyöngítették lel-
kének íideségét, bátorságát; alig hogy kiszabadult Gmun-
denből, ment, mint egy apostol tovább Nürnberg felé! 
Itt sem járt azonban jó idő az anabaptistákra; alig lépte 
át az ifjú Riedemann Nürnberg kapuját, a városnak 
egyik tornyába zárták (1533 tavaszán). Egy évig sem 
élvezhette tehát az ifjú, mit pedig ugy óhajtott volna, 
a szabadságot. Azért nem csüggedt, hitét nem adta föl 
Pedig négy évig s 10 hétig volt a nürnbergi börtön la-
kója. Hiába vitáztak vele a nürnbergi hittudósok, köz-
tük a nagy Osiander; hiába látták el bibliával, köny-
vekkel, hogy tévelygésétől eltérítsék ; Riedemann hajt-
hatatlan volt. Azt Kívántak tőle, hogy igérje meg, mi-
szerint többé sem nem prédikál, sem nem keresztel. 
Készebb volt a börtönben meghalni, mintsem hogy ily 
ígéretet tegyen. Végre a tanács maga is megszánta az 
állhatatos szenvedőt, s azon Ígérete (de nem esküvel fo-
gadott Ígérete) után, hogy Nürnbergben soha többé pré-
dikálni nem fog, 1537 juliusában nemcsak szabadon bo-
csátotta, hanem egész emberséggel ruhával és útikölt-
séggel is ellátta. Riedemann tehát ismét szabad volt. 
Nemsok ideig. A gyülekezet Hessenbe küldte őt, hogy 
terjeszsze az igazi hitet. S irja is 1540 tájban, hogy »a 
hesseni gyülekezet naponként szaporodik.* De nem 
soká örvendhetett térítői sikeres működésének, megint 
elfogták s Marburgban és Walkelsdorfban ismét másfél-
évig volt a börtönök lakója. Azonban innen is kiszaba-
dult s Németország egyes vidékein még megfordulva, visz-
szament a morvaországi gyülekezethez, hol mind nagyobb-
nagyobb tekintélyre emelkedve, végre a püspöki(Yorsteer 
der gantzen Gemain Gottes) hivatalt is elnyerte. Elete utolsó 
tíz évét nyugalomban s tiszteletben tölthette el, Morva-
országban ekkor meglehetős zavartalanul éltek a briide-
rek. Főnöki tisztéből kifolyólag ellátogatott magyaror-

H 
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szági híveihez is, s ezeknek körében Brodskán érte a 
korai halál 1556, december hó elején. Éltének 50 évé-
ből 27 évet töltött el a lelkészi hivatalban ; de a 27 év 
köziil kilenc egész éven át a börtönök falai gátolták 
kötelességének teljesítésében. Az anabaptista évkönyvek 
méltó fájdalommal siratják a sokat szenvedett állhatatos 
nagy emberüket. 

De nemcsak ez évkönyvek tartják fenn Riedemann 
nevét; szép vallásos költeményei, számos levelei hazánk 
több levéltárában ma is feltalálhatók. Ezenkívül egy 
nyomtatot t művet is hagyott hátra, melynek azonban 
manapság már csak egy későbbi kiadását ismerjük, ily 
címen: »Rechenschafft unserr Religion, Leer und glau-
bens, von den Brüedern, so mann di Huettrischen nent, 
aussgangen : durch Petter Riedemann, gedruckt auf ein 
neues, dursh Vollandt. 1565.« 160. 

Riedemann hamvai régóta elporladtak, elfeledve, 
elhagyatva a brodskai temetőben. Hitsorsosai rég elhagy-
ták vagy hitöket, vagy hazánkat, s Oroszország egyik 
szegletében talán nem sokat tudnak már a három szaza-
dos emlékekből. De azért nem enyészett ki hazánkból 
Riedemann szelleme, nem enyészett ki az anapabtismus. 
Csakhogy ma már ne a felső vidékeken keressük őket, 
ott talán már emiékök is elenyészett. Hanem épen az 
ellenkező oldalon, hazánk déli részében tünt fel a hat-
vanas évek legelején az u. n. nazarénismus, melynek 
hivei az anabaptistáknak, s »apostolai* Riedemannak 
egyenes szellemi utódai. Az idő azonban, most nem oly 
kedvező tanaikra nézve, mint a forrongás századaiban 
volt, s hirdetőik sem rendelkeznek Riedemann lelkesült 
bátorságával s szívós kitartásával. Épen azért csak az 
ige fegyverével folyik a harc ellenök, s nem sok idő 
múlva hihetőleg ép oly csendesen elfognak enyészni s 
más felekezetekbe beolvadni, mint amilyen váratlan s 
meglepő feltünésiik vala. 

Révész Kálmán. 

Nova quaedam literaria et historica ex Hungaria. 
Pataji János a dunáninneni és dunántúli magyar 

ref. egyházaknak superintendense vagy generális inspek-
tora elhunyt 1729. julius 18-án. E tiszteletes férfiú való-
ban hosszú életű volt, 105 éves s egész haláláig viruló 
és erőteljes. Egyházát szolgálta 75 évig, a superinten-
densi tisztet viselte 37 éven keresztül, életben maradt 
nejével együtt töltött 75 évet. Fiai : János és Sámuel, 
mindkettő kitűnő pap s egyúttal a lelkészek szenio'ra, 
vagy inspektora (esperes). Unokát 130-t számlált öregünk. 

Pósaházy István földi életét 1729. évi nov. 16-án 
reggeli 7 órakor cserélte föl az örökkévaló élettel. Ki-
tűnő férfi volt, jeles tudós, szerénységgel és sok ker. erény-
nyel ékeskedő, kiváló theologus és nyelvész, a bölcsészet, 
történet s költészet mezején jártas s azonfelül beszélte 
még a holland és angolnyelvet. Szül. 1667-ben Patakon, 
hol apja 24 éven keresztül dicsérettel viselte a profes-
sori t isztséget; nagyatyja Pál a pataki egyház lelkipász-
tora volt, kinek atyja szinte pap, sőt mi több az egész 
család a reformációtól kezdve ároni volt. E sorozatban 
10-dik a mi halottunk. Négy éves korában az egész 
Magyarországon dühöngő üldözés folytán elűzetvén a 
pataki iskola is helyéről, tovább kellett vonulnia atyjá-
val együtt s miután az iskola Apafi Mihály Erdély fe-
jedelme által Gyulafehérváron újra felállíttatott, itt tele-
pültek meg ők is (1672). Aty ja s Buzinkai Mihály ve-
zetése alatt szép előhaladást tett a tudományokban s 
mint 18 éves ifjú (1685) nyilvánosan tanította a költé-
szetet. Elvesztette atyját 1686-ban március 3-án, s ezután 

a theologiát tanuló ifjak sorába lépett ugyanazon év 
november i-én, dicséretes szorgalommal s nagy ered-
ménynyel tanult Komáromi István és Kapossi Sámuel 
alatt, azonban meghalván Apafi, ki neki a külföldi aka-
démiak meglátogatására szükséges költséget megígérte 
volt, ez ígéret nem valósult meg s igy ő elhagyta Er -
délyt és visszatért Magyarországba. Göncön, hol e köz-
ben az ismét felállított, de helyiből újra elűzött pataki 
iskola Tsétsi János gondjai alatt, dacára az ellenséges 
elemeknek, szépen virágzott, folytatta tanulmányait s 
öregbítette ismeretét. Tsétsi, ki tanara pártfogója s mint-
egy második atyja volt, fia gyanánt szerette, nevese, 
minden jók figyelmébe ajánlotta, az iskola szeniorává 
tette, s végre, amint az Magyarországon szokásos, a 
virágzó miskolci gymnázium igazgatóságára emelte 
1694-ben. Innen ment ki 1696-ban a külföldi egyetemek 
látogatására s előbb az Odera melletti Frankfurtban tar-
tózkodván, Utrechtbe ment, hol csaknem 3 évig a leg-
nagyobb szorgalommal folytatta tanulmányozását, tanács-
csal és pénzzel nem egyszer segittetvén a jó Tsétsitől. 
Itt hallgatta Mastrichtiust, Leydekkert, Witsiust, Leus-
dent és de Vriest. 1699 ben tért vissza honaba, hol Tsétsi 
es a pa taki iskola gondnokai a bölcsészet tanszékével 
kinálták meg, amit azonban nem fogadott el, okul adván 
testi gyöngeségét, különösen pedig fejbántalmait, melyek 
először Hollandiában jelentkeztek nála. Meglátogatván 
Erdélyt, itt is fölajánlották számára a bölcsészeti s nyel-
vészeti tanszéket a Gyula-fehérvári iskolában, de itt sem 
maradt épen a föntebb emiitett okok miatt, sőt egészsé-
gének helyreállítása végett magát orvosi gondviselés alá 
rendelte egész 1702-ig. Ekkor lemondván arról, hogy 
még valaha tanári vagy lelkészi tisztséget viselhessen : ön-
gyilkosságról gondolkozott. Visszatérve Magyarországba, 
engedett barátjai kérésének, hogy t. i. mig él szentelje 
az egyháznak tehetségét, s elfogadta — habár betegen 
— Keresztúr városában (Zemplénmegye) a lelkészi hiva-
talt, s itt élt 7 évig, bajai által kínoztatva, a melyek miatt 
az előbb Tsétsi János életében 1707-ben, majd ennek 
halála után 1708-ban ismételten felajánlott igazgatását 
a pataki iskolának nem fogadta el, visszarettenvén az 
ott reá váró óriási munkától. 1710-ben a toltsvai gyüle-
kezet lelkészévé választatott s itt maradt egész haláláig, 
mintegy 20 éven keresztül. A következő 1711-dik évben 
ezen megye vagy tractus seniorává vagy inspektorává 
választatott a bényei zsinaton, s e tisztséget — bár be-
tegen — elfogadta, s nem eredmény nélkül, mert az 
egyházak látogatásában tett utak által megedzve, úgy-
szólván bajából egészen kigyógyult. Ennek dacára sem 
fogadta el azonban az 1717-ben újra felajánlott tanszéket, 
mert kora az öregség felé hajlott, de annyit mégis meg-
tett, hogy a pataki iskola egyházi gondnokságát vállaira 
vette, mely hivatalban, ha talán szelid természete miatt 
nem mindenek tetszése szerint is, egész haláláig eljárt. 
Halála fulasztó toroklob következtében 62 éves korában 
tö r tén t ; eltemettetett általános részvét mellett november 
27-ikén ; harmadnap a jelenlevő lelkészek által Bogáti 
Balázs újhelyi lelkész inspektorrá választatott, ki is két 
más lelkésztársával Hetyei Dániel bényei s Szathmáry 
György keresztúri papokkal egyetemben a halott em-
lékezetére magyar szokás szerint kegyes és tudós beszé-
deket tartott. 

Matheides Sámuel árvamegyei ágostai hitvallású — 
azonban a reformátusok iránt igen jóindulatu — tudós, 
kegyes és fáradhatlan szorgalmú férfiú elhunyt 1729. 
október 9-én. Tanult a greiíswaldi egyetemen, mint 
XII. Károly svéd király alumnusa s itt hallgatta Mayer 
Fridrichet. Innen visszatérve, 1709-ben az eperjesi ágost. 
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hitv. iskola rektorává és professorává tétetett . 1711-ben 
a collegium elfoglaltatott ; de az iskolát mégis 10 éven 
át ellenfelei számos bántalma dacára és városon kívüli 
száműzetésében vezette, majd az eperjesi egyház lelki-
pásztorságát fogadta el, ugy azonban, hogy e mellett 
az iskolára is felügyelt. E hivatalát mindvégig dicséret-
teljesen viselte. 

(A »Museum historico- philologico- theologicum« 
II. kötetének 3-ik részében olvasható e cikk a 492—497 
terjedő lapokon. 

Közli: Antal Géza. 

K Ü L F Ö L D . 
Az angol-amerikai bibliafordítás ügye. 

(Folytatás és vége). 
IV. 

Ha az uj testamentom fordítóinak feladata túlnyo-
mólag theologiai volt, akkor az ó testamentoméínak fel-
adatát kiválólag irodaimínak nevezhetjük. A zsoltárok 
gazdag költészetében, a példabeszédek gyakori elméssé-
gében, a próféták sokszínű ékesszólásában és az ártatla-
nul szenvedő Jób beszédeiben sokkal magasabb fokú 
művészi kivitel található, mint az evangéliumok egyszerű 
elbeszéléseiben vagy Pál apostol leveleiben. Ennek oka 
az ó-testamentomi iratok természetében is fekhetik, az 
inspirált és mélyen megható képzelem compositiójaban, 
mely még angol ruhában is biztosítja a genius nagy 
műveinek művészi sérthetetlenségét. Másfelől meg az 
ó-testamentomi fordítást a XlX-ik század exact s némi-
leg prózai szelleme nem hatja át annyira, mint az uj 
testamentomit; de ezzel együtt a XlX-dik század kriti-
kája sem érvényesül abban ugy, mint emebben. Általá-
ban az ó testamentomi fordítók feladata könnyebb volt, 
mint társaiké. Ok már járt uton haladtak és okultak 
társaik példáján és a kritikán, mely ezeknek munkáját 
kíséré. 

Az első fontos kérdés, hogyan bántak a fordítók 
az eredeti szöveggel ? Mindnyájan tudjuk, mennyire kü-
lönbözik az ó-testamentomi szöveg-kritika az uj-testa-
mentomitól. Minden ismert zsidó manuscriptum, melyek 
közül egy sem régibb, mint a tizedik század, meg-
egyezik abban, hogy oly szövegről tudósít, mely, mint 
massoreticus ismeretes. A magánhangzós pontozás, jól-
lehet az az olvasásnak egy ős exegetikai hagyomá-
nyát és rendszerét képviseli, csak a 7-dik vagy nyol-
cadik században adatott a mássalhangzós szöveghez. Az 
accentusok pedig, melyek az interpunctio kidolgozott 
rendszerét képezik, még valamivel későbben. A belső 
világosság és a parallel helyek összehasonlítása mutat-
ják, hogy a massoreticus szöveg nem bir csalhatatlan 
tekintélylyel és épen ezért a tudósok között folyton nö-
vekedik az a nézet, hogy más bizonyíték hiányában az 
ős fordítások bizonysága nagy súlyúnak tekintendő, sőt 
bizonyos esetekben a coniecturáknak ís hely adandó. 

A fordítók az előszóban elismerik mindezeket. De 
mivel — mondják — e tárgyban a tudomány jelen ál-
lása nem olyan, hogy kísérletet lehetne tenni az ős for-
dítások tekintélye alapján a szöveg teljes reconstructió-
jára, a fordítók azt gondolták, hogy legokosabb lesz 
ilyen körülmények között elfogadni a massoreticus szö-
veget munkájuk alapjául, mint a ^hivatalos forditás« 
szerzői tették és csak kivételes esetekben térni el tőle. 
A mi magában a massoreticus szövegben előforduló 
variatiókat illeti, a revideálok igyekeztek azt fordítani 
le, mely leghelyesebb olvasási módnak látszott és a hol 

az alternatív olvasás elég valószínűnek vagy fontosnak 
mutatkozott, a margón jelezték az alternatívát. Egyne-
hány rendkívül nehéz locusnál az ős fordítások tekinté-
lyére fogadtatott el az olvasás és a massoreticus szö-
vegtől való eltérést mindig jelezték a margón. Más ese-
tekben, hol az ős fordítások nagyon valószínű, de nem 
nagyon szükséges javítását tartalmazták a szövegnek, a 
régi szöveg hagyatott meg és a variatió csak a margón 
jeleztetett. 

A competens kritikusok közül sokan nincsenek 
megelégedve ezen eljárással. Igen félénk volt — mond-
ják — az ó-testamentomi fordítók conservatívismusa az 
eredeti szöveggel szemben. így történt aztán, hogy sok 
helyen helytelen olvasások maradtak meg, conjecturák 
nem engedtettek meg, a Septuaginta, Syr és más ős 
fordítások tekintélye csak igen ritka esetben nyert kife-
jezést, akkor is csak a margón, hol természetesen ér-
téktelen marad, ha a biblia fennhangon olvastatik. A 
massoreticus szöveghez szolgailag ragaszkodtak. Es igy 
egészen más viszonyban voltak az eredeti szöveghez, 
mint társaik az uj testamentom forditóí, kik nemcsak uj 
angol fordítást, hanem egy uj görög szöveget is adtak 
a tudományos világnak. Megjegyzik továbbá némelyek, 
hogy a Massoreták „more Judaico« dolgoztak, az az 
egyáltalában nem kritikusok voltak, hanem a már né-
mely helyen megromlott szövegnek szolgai másolói. 
Miért tartották meg a fordítók — mondják egyes kri-
tikusok — ezen megromlott helyeket akkor, a mi-
dőn azok határozottan rosszak s a midőn a Septua-
ginta, Targumim és e többi ős fordítások sokkal vilá-
gosabb és jobb szöveget adnak ?! A fordítók erre azt 
felelik, hogy az idő erre nem látszott elég érettnek egy 
kritikai héberszöveg létesítésére. 

Az amerikaiak a szöveget illetőleg azt índitványoz-
ták, hogy el kell mellőzni mindenféle marginalis jegyze-
tet a Septuagintából, Vulgatából vagy akármely más ős 
fordításból, mert az csak zavarra vezet, de indítványuk 
— a mint látszik — elvettetett. 

Most már lássunk egy pár fontosabb szöveg javí-
tást. Pl. a Birák könyve XVIII. r. 30 ik versben »Mó-
zes «-re javították ki »Manasse«-t, mely a traditionalis 
szöveg olvasása volt. Az »n« betű, mely Manasset csi-
nált Mózesből a sor fölé volt írva és onnan került be a 
szövegbe. 

XVI. zsoltár 2. v. A régi fordításban igy volt : 
»óh én lelkem, azt mondottad az Úrnak« ; az újban igy 
javították k i : »Ezt mondottam az Úrnak,« a mint a 
LXX-ban, Vulgatában és Syr fordításban van és a mely 
csak a pontozásban különbözik a héber mássalhangzós 
szövegtől. 

I. Kron VI. 28. A régiben igy van : »Es Sámuel 
fiai, az első Vásni és Abi ja* ; e helyett az újban: »Es 
Sámuel fiai, az elsőszülött fiu Joel és a második Abija.« Vásni 
nem egyébb, mint ezen héber szó: »és a másodika 
megromlása »és Sámuel elsőszülött fia Joel« pedig visz-
szaállittatott I. Sám. VIII. 2. versből. Ebben az esetben 
a megromlás régibb, mint a L X X és a Syr az egyedüli 
fordítás, mely e szükséges javítást támogatja. 

A mi magát a fordítást illeti, általánosságban el-
mondhatjuk, hogy az kitűnően sikerült. A külformát 
tekintve, a költői könyvekben, továbbá a prózai köny-
vek egyes költői töredékeiben, a héber költészetet jel-
lemző parallelismus kitüntetése külsőleg is; valamint a 
zsoltároknak öt könyvbe osztása — I. könyv 1 = 4 1 zs. ; 
II. könyv 42—72; III. k. 7 3 — 8 9 ; IV. könyv 90—106 
és az V. könyv 107—150 — nagy haladás. 

Legjobban sikerült a zsoltárok első könyvének, 

14* 
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Ézsaiásnak és Jób könyvének fordítása. Ez utóbbi az 
ó-testamentomnak legnehezebb könyve és legrosszabbul 
van fordítva a »hivatalos fordításban.* Hogy mennyi 
bizonytalanság uralkodik egyes locusai magyarázatánál, 
bizonyítja a sok marginalis jegyzet, melylyel el van látva. 
De az uj fordítás sokkal igazabb képet nyújt az ártatla-
nul szenvedő magaviseletéről. Milyen szépen van fordítva 
például az a locus, hol szenvedélyesen hivatkozik a 
maga feddhetetlenségére és már képtelen őszinteséget 
találni a világ isteni kormányzásában: 

Tökéletes vagyok; de nem tekintem m a g a m ; 
Megvetem éltemet. 
Mindegy ; azért azt mondom, 
O elpusztítja a tökéletest és gonoszt. 
H a az ostor gyorsan öl, 
Gúnyolódni fog az ártatlan próbálásán. 
A föld a gonosz kezébe adatot t : 
Ki elfedezi biráinak arcát. 
H a ez nem 6, kicsoda más akkor?! 

(Jób IX. 21-24). 

Fontos kérdés az ó-testamentomi biblíca theologiát 
illetőleg Isten neveinek fordítása. E nevek Elóhim Elóah 
El. Az első általában használtatik az Isten jelzésére; a 
második, mely egyes száma az elsőnek leginkább Jób 
könyvében és más költői, vagy későbbi keletű iratokban 
fordul elő; a 3-ik, mely »Erős«-et jelent, Istennek leg-
régibb sémita neve Oehler szerint. Ez használtatik ezen 
címekben: »E1-Shaddai«, mindenható Isten«, »E1«-Elyón«, 
magasságos Isten és különösen jellemző a patriarchai 
korra nézve. Későbbi időben különösen a költői köny-
vekben használtatik (Jób, Zsoltárok), jóllehet nem ritka 
a prófétáknál sem, főleg Ezsaiásnál. De nem használta-
tik a történeti könyvekben, a Bíráktól Eszterig (kivéve 
egynehány költői locust Sámuelnél és egy pár, a Deu-
teronomiumból idézett szólásmódot Nehemiásnál) és a 
példabeszédekben sem. 

A fordítók nem tettek semmi rendszeres kísérletet 
ezen nevek megkülönböztetésére, holott a hűség és pon-
tosság szempontjából kívánatos lett volna. Pl. Jób IX. r. 
2. versében: »Hogyan lehetne igaz az ember Isten előtt« 
az ellentét sokkal élesebb lett volna, ha az olvasó tudja 
hogy az ember neve 'Enosh és az Istené 'El, az előbbi 
jelentvén az embert az ő gyengeségében, az utóbbi Is-
tent az ő erejében. E pontban a magyar fordítás jobb, 
mert ott ki van fejezve az ellentét az »erős« jelzővel. 

Még fontosabb kérdés, hogyan bántak a fordítók 
az ó testamentomi kijelentés nagy nevével, melyet »Je-
hová«-nak szoktunk kiejteni. Tudvalevő dolog, hogy a 
zsidók a fogságból való visszatérés után igen hamar ba-
bonaságba sülyedve, visszautasították a név olyan kiej-
tését és helyettesitették »Adonai« (Úr) val, vagy a hol 
Adonaival együtt fordult elő, Elóhimmal. A régi angol 
fordításokban »Úr« vagy »Isten«-nel van visszaadva. A 
revideálok követték a »hivatalos fordítás* példáját és 
csak kevés esetben tértek el tőle, részint mert meg akar-
ták tartani az uj testamentommal való összefüggést, mely 
megvol t alapítva az »Úr« szó használatával, részint, mert 
féltek, hogy »Jehova* nem helyes kiejtése a szónak. 
Mert philologiai alapon annyi bizonyos, hogy »Jehova« 
nem egyéb, mint ezen név mássalhangzóinak combiná-
lása »Adónai« magánhangzóival és hogy a helyes kiej-
tés »Jahve« Jehova középkori és nem ős név. Oehler 
azt mondja, hogy első nyoma Martini >Pugio űdei«-ében 
található és Galatinus, Reuchlin barátja hozta azt forga-
lomba 1518, óta. Az amerikaiak szerint seholsem kellett 
volna bevinni a fordításba Jehovát. 

Sokat mondhatnék még e fordításról, de a tér 

nem enged tovább mennem. Csupán két dolgot jegyzek 
még meg, melyekben a kritikusok nagyobbára mind 
megegyeznek. Nevezetesen i-ször, hogy az uj fordítás-
nak túltömött margója van, mely csak a tudós olvasót 
vezeti el a helyes értelemre, mig ellenben a nagy tö-
meget zavarja a helyes értelem megtalálásában és hogy 
a sok margó által vészit a szöveg értéke, mert ha a 
marginalis megjegyzések jobbaknak fognak találtatni a 
szövegnél; előbb-utóbb egy uj revisióra lesz szükség, 
midőn a szöveg és a marginalis jegyzetek helyet cse-
rélnek. 2-szor megemlítem az uj fordítás gyönyörű nyel-
vezetét. A fordítók ebbeli törekvéseit teljes siker koro-
názta, a stylus lévén az, mely által az uj fordítás s kü-
lönösen annak ó-testamentomi része leginkább ajánlja 
magát az angol keresztyénségnek. 

És itt búcsút veszek tárgyamtól, bezárván tanul-
mányomat azon forró óhajtással, bárcsak a mi szép ma-
gyar nyelvünkön is minél hamarább megszólalna uj for-
mában a régi barát, nekünk protestánsoknak legnagyobb 
kincsünk a biblia 11 E g y uj fordítást eszközölni, mely a 
mostani idők szellemi niveauján álljon, elengedhetlen 
kötelességünk. Midőn ezt teszszük, saját magunkat — mint 
nemzeti egyházat — tiszteljük és becsüljük meg 1 

Edinburgh, 1886. január hó. 
Szó'ts Gerö. 

Az uj ev. missió Granadában (Spanyolország). 
Isten segítségével egy uj ev. missiót alapítottam 

1884. jun. 24-én Granadának egyik szegénv városrészé-
ben. Már 18 hónap mult el azóta. Az Ur sokat vitt 
véghez ezen idő alatt. O áldását adta e munkára. Én 
egy próbaévet töltöttem el. A segély hiánya, mert ne-
hezen nélkülözhető dolgokban is szenvedtem hiányt, és 
a római egyház makacs üldözései, megőrizték hitemet és 
nevelték az égi Atyában való bizodalmamat. Reá ve-
tettem egyedül gondomat. A város ezen részének lakói 
nagyon szegények és szerencsétlenek. A bun annyira 
meggyökerezett köztük, hogy alig van család, melynek 
erkölcsisége tönkre ne ment volna. Itt bűnbe esett nők 
vannak, kik rosz életet élnek; férfiak, kik dugáruval ke-
reskednek és készek a legnagyobb gonosztett véghez-
vitelére ; elbocsátott foglyok, kik már egyszer vagy 
többször voltak elitélve; gyermekek, kik lopással fog-
lalkoznak. Ide menekültek a hatóság által üldözött 
gonosztevők, és itt ütötte fel a sátán táborát. A törvé-
nyes házasságok vajmi ritkák, mindnyájan vad házas-
ságban élnek, épugy megvetik a vallási mint az állami 
törvényeket, nem ismerik a felebaráti szeretetet, egészen 
szabadon élnek, szabad tetszés szerint, üregekben laknak, 
melyekben csak egy lakószoba van s a gyermekek a 
szülőkkel együtt vannak. Csaknem mindnyájan cigányok. 
A szülők példája oly káros befolyással van a gyerme-
kekre, hogy kis gyermekek egészen szabadon, vadon 
a legnagyobb neveletlenségben élnek, oly dolgokról be-
S7élnek, melyek engem is borzongatnak, a legdurvább 
szitkokat és átkokat szórják. A szülők gyermekeiket 
először ocsmány dalokra, mozdulatokra és táncra ta-
ní t ják; mindenféle gonoszságot ugy tanulnak meg, hogy 
a még alig 4 éves gyermekeket szétküldik a világba, 
hogy maguk keressék meg élelmüket a városban, a hol 
pajkosságuk által vonják magukra a járókelők figyelmét. 
Ily nevelésű, törvényt és Istent nem ismerő emberek 
közt kezdettem meg az evangéliom munkáját. Oh mily 
sok fáradságba került, mig beszélhettem velük, mig kö-
zeledhettem hozzájuk. Mennyit szenvedtem az ő felele-
teik és csufolódásaik, érzékeik eltompulása miatt. Meny-
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nyit kellett erőlködnöm, míg házaikba beléphettem. Nem 
célom önnek itt leirni a munka kezdetét, ehhez sok tér 
kellene, csak azt akarom mondani, hogy türelem és 
munkálkodás által Jézusnak sok lelket nyertem meg, a 
kik eljönnek isten igéjét és az evang. praedikáltatását 
hallgatni az istenitiszteletre, melyet a Pernarelos utcában 
tartok, lOO-nál több gyermeket is tudtam gyűjteni isko-
lámba, oly gyermekeket, kik előbb elhagyatottan, neve-
letlenül félig mesztelenül a városrészben kódorogtak. Flied-
ner pastor ur és más idegenek megnézték az én munkálkodá-
somat, és látták az emberek tömegét az istenitiszteleten és 
a gyermekek nagyszámát az iskolában. De a sátán nem nézte 
egykedvüleg, hogy Isten országa talajt nyerjen sok lélekben, 
mely bűnbe és vétekbe volt elmerülve, és már régen az övé 
volt. Megkezdődött a makacs harc. A római egyház min-
den követ megmozdított az én ev. i. missióm ellen. A 
San-Ildefonso egyház papjai ennek lakóit kezdték láto-
gatni, az ev. missiót rágalmazni, az embereket ellenem 
lázítani, és azokat fenyegetni, kik irántam és munkálko 
dásom iránt hajlammal viseltettek. Mi mindent nem tet-
tek üldöztetésemre ! Ha az utcán mentem, csúfoltak, kő-
vel dobáltak, és olyan vakmerők voltak, hogy utánam 
szaladtak tőrökkel és botokkal, és nem egyszer életemet 
veszélyeztették. Ezen zaklatás később annyira ment, hogy 
a hatóságnak kellett magát közbevetnie, egyszer 24 egyént 
fogott el, kik 2 napig maradtak zárva. Ezenkívül a hely-
tartó kérte az érsektől a san-ildefonsoi egyház segédlel-
készének elhelyeztetését, és pénzbírságot vetett ki rája. 
Iskolám elé a tanítás és istenitisztelet ideje alatt rend-
őrök álltak, és a rendőrtiszt parancsot kapott hogy sze-
mélyemet őrizze. De mind ezen óvrendszabályok nem 
tudták a papok és a fanatikusok gyü'öletét visszatartani; 
sőt ellenkezőleg az üldözések a római egyház részéről szapo-
rodtak. A papoknak nem fért fejükbe, hogy meg lesznek bün-
tetve a protestánsok üldözése miatt, ezért az ellenem való 
gyűlölet mindig növekedett. De végre meggyőződtek, 
hogy ezen az uton semmit sem tehetnek munkálkodásom 
megsemmisitéi e, tehát máshoz kezdtek: katholikus isko-
lát alapítottak. Az én iskolámmal szemben béreltek egy 
házat, felkeresték ezen negyed lakóit és kényszeritették 
őket, hogy gyermekeiketaz ő iskolájukba küldjék, Ígértek láb-
belit, ruhát az ezeket nélkülözőknek. Kerüljön bármibe — 
gondolák — nekik egy csapat gyereket kell maguk köré 
gyűjteni és azokat megnyerni az ügy számára. E célból 
ígéreteket, ajándékokat, mindenféle eszközt igénybe vet-
tek. Az újonnan alapult római kath. iskola nagy pom-
pával nyílt meg, meghivták reá a vidék fanatikusait, el 
is jöttek számosan az ünnepélyre, sok beszédet tartot-
tak sok éneket énekeltek, sok imát intéztek a sz. Máriá-
hoz. Az ő védnöksége alatt alapíttatott az iskola. Az 
ünnepély végeztével mindnyájan azon hittel távoztak, 
hogy rövid idő alatt el fog enyészni az ev. missió ezen 
város negyedből. Ezen pillanattól kezdődött munkám s 
feladatom legsúlyosabb része. Mindennap összeütköztek 
a két iskolából levő gyermekek, naponként összegyüle-
keztek az iskola előtt a kamaszok, kik tanitóiktól felbiz-
tatva, a mi nyugalmunkat zavarták. Gúnyolódások, civó 
elások, skandalumok nem hiányoztak. A mi házunkat 
gyakran megdobálták kővel, szükséges lett, hogy a 
rendőrség megkorlátozza a fanatikusokat. Nem lévén 
megelégedve a papok az én velem szemben emelt isko-
lával, a közelben kerestek egy nagyobb és tágasabb há-
zat, melynek fehér falán levő párkányzatára eme felira-
tot vésték, mely a járókelőknek szembetűnik: Ingyenes 
iskolák sz. Mária védnöksége alatt. 

Ezen iskolában van 4 tanító, több segédtanító, 
2 pap és mások, kik a gyermekeket tanitják és őket 

könyvekkel, tollal, papírral, ruhával, lábbelivel stb. el-
látják. Egy vagyonos társulat, Vicente Pál egylete tar t ja 
fenn ezen iskolát, sok szeretetadományt közöl, és sokat 
tesz ezen városrész lakói közt. Az érsek múltkor az is-
kolába jött és beszédet tartott a protestánsok tanai el-
len, fenyegette a gyermekeket és szülőiket elbocsátással 
és egyházi átokkal, a kik az ev. iskolába menni merészeltek. 
Nagyon sok munkába kerülne ama jeleneteket elmesélni, 
a melyek történtek ellenem és törekvéseim ellen 18 hó-
nap lefolyása alatt; így p. o. iskolám előtt 3-szor vitték 
el az ostyát haldoklók számára, dacára annak, hogy ez 
nem volt az egyenes u t ; egyszer a kiséret fellázadt el-
lenem, mert én és a gyermekek nem jöttünk gyertyák-
kal az ajtó elé, hogy az ostyát megvilágítsuk. A kerületi 
rendőrfőnök, ki az evangéliom nagy barátja, megparan-
csolta, hogy az ajtókat zárjam be, és ha azt nem tettem 
volna meg, a tömeg bejött volna iskolánkba mindenféle kárt 
tenni, a mint később elmesélték. Hanem az ő gonosz 
szándékuk és gondolatuk ez alkalommal semmivé lett. 

A papok is megkísértették az iskolaépület tulajdo-
nosát maguk számára megnyerni, kényszeritették őt, 
hogy engem küldjön el és 125 forintot adtak neki ház-
bérül, mert ők akarták a házat kibérelni. En nem tud-
tam róla semmit sem. Egy napon arról értesülök, hogy 
két nap múlva el kell a házat hagynom. A közelben 
nem volt más helyiség iskola számára, ha pedig a há-
zat elhagyom, győznek ellenségeim. Ezen helyzetben az 
Úrhoz kiáltottam s egész éjen át virrasztottam előtte és 
kértem, hogy ne engedje megszégyenülésemet. A kö-
vetkező napon beszéltem a tulajdonossal és az ég ne-
vére kértem, hogy ne engedjen meg ily igazságtalansá-
got. Két napon át aggasztó helyzetben tartott, minden-
féle mentséggel védte magát, minden pillanatban a leg-
rosszabtól féltem. Végre sok könyörgés után megígérte 
nekem, hogy nem fog elbocsátani, azon feltétellel azon-
ban, hogy kétszeres házbért fogok fizetni és egy évet 
előre. Nem tehettem egyebet, mint hogy belenyugod-
tam. Azonnal siettem pénzt keresni; egy baratom adott 
egy bizonyos összeget kölcsön és igy szerződést kötöt-
tem a házbérre nézve. Két nappal később a városne-
gyed minden lakója fel volt izgatva. A papok ezen he-
lyiség megnyerését biztosra vették és már sokakat meg-
hivták és sok az uj beszentelésre, mert az ördögöt akar-
ták kiűzni, és azt mondták, hogy a protestánsok az én 
iskolámban a sátánnak szolgáltak. Az emberek hoztak 
gyertyát, szentelt vizet és izsópot Ekkor látták, hogy 
én még nem hagytam el a házat : minő botrány. A 
há tulajdonosnak meg kellett a bíróságnál jelennie, és a 
bíróságnak kellett magát az ügybe ártani. En azonban 
ellenségeim dacára a házban maradtam. A katonák közt 
is hathatósan működtem, hogy Jézus számára lelkeket 
nyerjek meg, és az evangéliom oly jó befolyással volt 
rájuk, hogy a La-Mareed kaszárnyában a n°p evangéli-
kus könyvet — Pepa y la Virgen több mint 60 katona 
olvasta s köztük 200-nál több értekezést, 11 bibliát osz-
tottam szét. Az én istenitiszteletemre 13 közkatona, s 
néhány tiszt járt el. 

A katonák részvétele az istenitiszteletben oka lett 
néhány el fogatásnak és egy kaszárnyai nyomozásnak, 
hogy lássák, mennyi evangelikus könyvet lehet találni ; 
oka lett a gyanúsok üldöztetésének, a kaszárnyában 
létrehozott vallástanitásnak és egy templomban levő 
missiónak, a hol kényszerítve lettek a katonak gyónni és 
köztük római kath. könyvek, szent pénzek és iratok osz-
tattak ki. 

Azon város rész lakói közt is a hol az és missióm 
van rémítő sok könyvet és róm. kath. értekezén os tot-
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tak ki, közlük egy ily c iműt : »honnét jő és hova megy 
a protestantismus.« Erőszakkal és Ígéretekkel vették el 
az evangelikus könyveket és bibliákat a gyermekek és 
felnőttek kezeiből és az utcán égették el. Sok ajtóra 
Luthernek képét rajzolták, ahol ő egy deamonhoz és 
apácához való nem illő helyzetben van lerajzolva és a 
legnagyobb tiszteletlenségeket követték el. A papok meg 
addig áskálódtak hogy az én tanítómat megnyer ték ma-
guk számára, és fájdalommal kellett látnom, hogyan hagy 
el engem. E g y másik tanítót állítottam helyére, de ez 
félve a papok fenyegetésétől, 20 nap múlva távozott . A 
kerületi rendőrfőnököt, aki már 10 évig viselte eme hiva-
talt, a papok fondorkodása miatt elbocsátották, mert 
haj lammal viseltetett az én missióm iránt. E g y másik 
rendőrfőnököt állítottak helyére, de ezt is elbocsátották, 
mert ennek felesége részt vett az én istenitiszteletemben. 
Gyakran jöt tek hozzám fanatikusok, hogy vallási dolgok-
ról nyilvánosan beszéljek velük, pedig ez oly dolog, a 
mi a törvény által meg van tiltva, és mindenféle módon 
arra törekedtek, hogy valamely meggondolat lanságomért 
törvényszék elé állíthassanak. 

De isten megszabadított az én ellenségeim gonoszsá-
gától. O én mellettem van Egyedül , erőtlenül, de az égnek 
erejével, segély nélkül de az én égi A t y á m segítségével, 
ellenségektől körülvétetve, de Jézus Krisztussal barátság-
ban. A ki engem hűségesen megtar to t t és most is mint 
barát já t tart ezen nehéz helyzetben, igénybe veszem a 
keresztyének imáit, hogy az Ur méltóvá tegyen e hiva-
talra, a melyre elhívott és kiválasztott az ő végtelen ke-
gyelme által, igénybe veszem az én hitsorsosaim segé-
lyét, a kik segítenek szeretetadományaik altal ezen mis-
siót fenntartani és az istenországát Spanyolországban 
öregbíteni. 

December hó 23-án a gyermekek karácsonyi ün-
nepélye volt. Igen érdekes volt az emberekkel megtelt 
termet zászlókkal, feliratokkal, faágakkal és Krisztus szü-
letésének képével együt t láthatni. A jelenlévők arcáról 
le lehetett olvasni az örömet. Mily változást hozott létre 
az evangeliom ! Még 18 hónappal ezelőtt nem volt ezen 
gyermekeknek semmi fogalmuk Istenről, nem tudták, 
hogy van-e lelkük, hogy eszes lények e ; kizárva vélték 
magukat a társadalomból, elhagyatva az emberektől és 
Istentől. Az ő szülőik nem tanítot ták volna őket a jö-
vendő életre, sem az üdvre. Az evangelikus iskolában 
megtanulták az ember méltóságát keresztyén értelemben 
venni, a felebarátot ugy szeretni, - mint önmagukat , az 1 

evangeliomi igazságokat megtanulni és sziveikbe vésni 
és Krisztus váltságát megismerni. Igen, ők tudták, hogy 
van megváltójok, hogy karácsonkor egy gyermek szüle-
tett egy egyszerű helyen, oly szegényen, mint ők, de 
mégis gazdagon, mert elhagyta az eget, hogy a földre 
jöhessen a bűnt kiirtani és minden embert Isten fiává 
fogadni, az ég kapuit megnyitni. 

Mély benyomást tett ezen boldog gyermekeket 
láthatni, kik közül a legtöbb cigány volt, buzgón éne-
kelték a szép karácsonyi énekeket, hangosan mondták el 
Krisztus születésének történetét és figyelemmel hallgat-
ták az általam hozzájuk intézett szavakat. Azután öröm-
mel vették át a karácsonyi ajándékokat , melyeket köz-
tük kiosztottam. Az ünnepély végén kértük a jó Istent, 
hogy áldja meg ezen gyermekeket , vegye be őket orszá-
gába és vésse be gyenge sziveikbe a keresztyén igazsá-
gokat, vezesse őket kezöknél fogva, hogy ne fogjon 
rajtuk a rosz példa és hogy ők legyenek szüleik és 
szomszédaik megtérésének eszközei. 

A keresztyén tanítás megváltoztat ja az érzéseket, 

átalakítja az egyéneket, a nemzeteke t ; tanítás nélkül, 
sem egyes egyén, sem egy nemzet nem tud felemelkedni, 
tanítás altal pedig nagy lesz a nemzet. A keresztyén 
tanitás mindent megtehet , neki köszönheti Németország 
nagyságát . Engedjünk valamit Spanyolországért is tenni, 
legyünk rajta, hogy a setétséget és babonát eloszlassuk, 
engedjük az evangélium világosságát ez országra világí-
tani, tegyünk valamit a granadai missióért. 

Úr, Jézus Krisztus, tiéd az ügy, melynek élén én 
állok, és mert a tiéd az ügy, nem mehet tönkre. Uram, 
áldd meg birodalmadat, áldd meg munkálkodásomat, én 
nem hagylak el téged és te megáldasz engem. 

Fogad já tok testvéri üdvözletemet. Testvérek a 
Krisztusban. 

Granada, december 26-án 1885. 
Fuente E. János, 

evangelista. 
A granadai missió számára szánt összegeket legjobb 

lesz francia vagy angol pénzben alulirotthoz címezni: 

Herrn Jüan E. Fuente 
Craz No. 11. 

Granada, Spanien.*) 

I R O D A L O M . 
Elemi szamtan. Alsó tanintézetek, tanítók és ma-

gántanulók számára. A) elvi rész. Szerzi Fabriczy János 
tanítóképző tanár. Budapest , 1886. Hornyánszky Viktor . 
B) gyakorlat i rész. Első számkör, utasítással a kocka-
csoportos számológép használatához. Mindkét munkács-
kát, mint a célnak teljesen megfelelőket ajánljuk az ille-
tők figyelmébe. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Lelkeszvalasztas. A felső-baranyai ref. egyház-

megyébe kebelezett pisleói egyházban közelebb ejtetet t 
meg a lelkészválasztás, mely alkalommal az öt jelölt 
közül egy előre visszalépvén, a négy jelölt közül Paál 
József garéi lelkész választatott meg. 

* Kitüntetés. Kovács Andor pilisi ágost. hitval-
lású evangelikus tanítónak, a népnevelés terén sok éven 
át kifejtett sikeres működése elismeréseül, O felsége a ko-
ronás ezüst érdemkeresztet adományozta. 

* „Végrendelet." En Rochlitz Gyula,f) miután nem-
csak nőm meghalt és gyermekeim sincsenek, de Béla 
tes tvérbátyám és Kálmán testvéröcsém is hamarabb el-
haláloztak, én halálom esetére hagyaték vagyonomról e 
következőképen rendelkezem : . . . 5) Többi vagyonomból, 
miről itt hagyományképen nem rendelkeztem, jelesül ér-
tékpapírjaimból és betáblázott temesvári vételárhátralék 
követelésemből egy nevemről nevezendő 30,000 forint 
(Harmincezer osztrák értékű forintnyi) alapítványt teszek 
és rendelek az Eper jes szab. kir. városban létező ősrégi 
s az ország és protestantismus történetében tiszteletreméltó 
szerepet vitt, ágostai hitvallású evangelikus Collegium 
javára, mint a melyben tanuló éveim nagy részét töltöt-
tem. Teszem ezt hálaérzetből, a mennyiben ezen tanin-
tézet szelleme költötte fel először bennem a munkásságra 

*) Az ezen célra nyújtandó összegeket készséggel szolgáltatjak 
az emiitett helyre. Szerk. 

f ) A hálás tanítvány ezen nagyszerű hagyatékáról lapunk f. évi 
4-dik számában már tettünk említést. Szerk. 
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és haladásra való egészséges ambitiót, melynek, ha na-
gyobb körben elterjed, ember és haza hasznát látja és 
mely a nemzeti megmaradásnak fő biztositéka. És teszem 
a végett, hogy ezen collegium (ugy tudom, hogy most 
is ez a neve) tanerőinek s az erre szükséges pénzerejé-
nek gyarapodása által, az újkor követeléseinek s a ma-
gyar állam által megkívánt föltételeknek — a nemzeti 
haladás igényeinek ezzel is jobban megfelelhessen. Te -
szem végre : más nálamnál vagyonosabb honfiaknak 
buzditó példaadás végett . — Ez alapitvány-tőkén kivül 
ugyancsak ezen eperjesi protestáns tanintézetnek (colle-
giumnak) hagyományozom föntemlitett bronzmellszobro-
mat . Budapest, 1886. Ezernyolcszáznyolcvanhatodik évi 
január hó 18. tizt nyolcadik napján Rochlitz Gyula s. k. 
Szilágyi Dávid mint tanú s. k. Alloy Ferenc s. k. Gör-
gei István kir. közjegyző s. k. (P. H.) Ezen végrendelet 
a mai napon, a budapesti kir. törvényszéknél szabálysze-
rűen k ih i rdct te t f t t . Budapesten, 1886. január hó 21-kén 
Szántay kir. törvényszéki biró s. k. Kridl Adolf törvény-
széki jegyző s. k. 

* Német unitárius superintendentia Budapesten. 
Ausztr ia-Magyarország német unitárius egyházközségének 
presbyteriuma f. hó 9-ikén tar to t t ülésében elfogadta 
Berger Gusztáv Adolf előadó indítványára azon kérvény 
szövegét, mely a magyar kormányhoz egy német uni-
tárius superintendent 'ának Budapesten való felállítása 
tá rgyában intéztetni fog. A »P. Lloyd« szerint e kér-
vén)'ben különösen hangsulyoztatik, hogy a német uni-
táriások hitágazali és erkölcstani elveikben teljesen 
egyetér tenek az erdélyi unitáriusokkal, a mi abból is ki-
tűnik, hogy a vallásoktatásnál csakis a Ferencz József 
unitárius püspök chatechismusának német fordítása fog 
használtatni. Csakis liturgiái tekintetben térnek el némi-
kép a német unitáriusok erdélyi hitsorsosaiktól, ameny-
nyiben az istenitiszteletnél és a szentségek kiszolgáltatásá-
nál az osztrák ev. ref. egyház szokásait vet ték át s hogy 
egyházi functiók alkalmával a német unit. papok a német 
ref. predicatorok öltönyét veszik fel. A kérvényt Trefort 
miniszternek küldöttség fogja átadni, a melynek tagjai 
Schwarcz Gyula lelkész, Ruf Ödön, Heinrich Károly, 
Molnár Antal gondnok és Baumann Rudolf. 

* A képviselőházban a héten a vallásügyi tárca 
tárgyalása alkalmával a párbér ügy s a kath. plebánusok 
szegényes díjazása is szóba jött . Javítani ke'l a fizetést, 
hangoztat ta több szónok. Fe'szólalt Pulszlcy Ferenc is, 
mondván: persze hogy javítani kell, hanem úgy, hogy 
mindenki fizesse a maga papját . Magyarországon a ne-
messég a mint lerázta magáról a katonaság terhét, ugy 
lerázta azt a terhet is, hogy papjá t fizesse. Szeretné tudni, 
vájjon Bekésmegyében a nagy urak fizetik-e? 

Mert ugy tudja, hogy az ország legnagyobb részé-
ben nem igen fizetik. 

Azonban a katholikus ember életében rendesen csak 
háromszor fizeti papját . Először, mikor születik — ekkor 
az atya fizet: másodszor mikor házasodik — ekkor ő 
fizet: harmadszor, mikor meghal — ekkor azonban az 
örökösök fizetnek. Fizessen mindenki, a ki a vallás jóté-
teményeiben részesül, tegyenek a katholikusok ugy, mint 
a protestánsok s ne akarjanak ingyen üdvözülni. Ha egy-
szer az »ingyen üdvözülni akarás* elmúlik, ez lesz a leg-
jobb mód arra, hogy a kormány a papok nyomorúságos 
ellátását tisztességessé tegye. 

* Katholikus lelencház. Nagyszerű alapítványt tet t 
1 écsey János budapesti lakos, kinek végrendeletét a na-

pokban hirdették ki a budapesti kir. törvényszék hagya-
téki osztályánál. A hagya ték két akácía-utcai ház, mely-
nek évi jövedelme 17 ezer forint. E jövedelemből az el-

hunyt Özvegye Szatmáry Borbála évenkint 4000 frt öz-
vegyi tartást kap s halá 'áig szabad lakást. A kisdedme-
nedékbe fölvehető mindenféle vallásfelekezet k isdede; de 
valamennyit a keresztény róm. kath. vallásban kell nevelni. 
A végrehajtással a hagyományzó négy előkelő budapesti 
polgárt bizott meg, egy ötödiket gondozóul neve /e t t k i ; 
a megüresedhető helyet a bizottság választással tölti be. 
Főfelügyelő Budapest főváros tanácsa. A végrendelet 
összes intézkedései azonnal érvényesek. A 17,000 fi tos 
házbérjövedelem, mely az intézet fentartására szolgál, 
5 százalékkal számítva, 340,000 forint tőkének felel meg.*) 

* A hercegpr ímás legutóbb kiadott főpásztori kör-
levelében egyházmegyé je papságának a következőket 
irja : »Ugy véltem, nem szólhatok hozzátok méltóbban, 
s mind a magam, mind a ti lelki épüléstekre üdvösebben 
és hasznosabban, mint ha magamnak és nektek felettébb 
szivetekre kötöm, liogy Isten iránt ne legyünk fukarok. 
Vannak ugyanis a papság tagjai közt is férfiik, kik Is-
ten iránt, hogy ugy mondjam, fösvények és túltakaré-
kosak. Kimondhat lan szőrszálhasogatással számolnak az 
Úristennel. N a g y pontossággal kutatják, meddig ter jed 
a kötelezettség. Szigorúan vizsgálják, mit és mennyivel 
tartoznak. Váj jon az igazság kedveért , vagy hivatalos 
kötelmemnél fogva, vagy a kánonjog szabványa folytán 
tar tozom-e ezzel ? Váj jon nehéz bün-e ezt amazt elmu-
lasztani ?« Tanulha tnak belőle mások is. 

* Ellenszer a val lástalanság ellen. A Trefor t mi-
niszter tárcáját illető költségvetés tárgyalása alkalmával 
e hó 11-én Lesho István képviselő s plébános erősen ki-
kelt a »Néptanítók lapjának« egyik száma ellen, a miért 
ez th'eologiaval is foglalkozik s egyik cikkével (1884 dec. 
17.) 15 ezer kath. néptáni tót s az összes katholikus iskola-
székeket megbotránkozta t ta , ezt irván az incriminált cikk-
b e n : »Káromkodás nélkül elfogadjuk h o g y nincs, sőt 
józan észszel nem is lehet pokol, és a ki e tant először fel-
tálalta és feltálalta, maga volt a pokol.« A b b a n egyetér-
tünk mi is a felszólalóval, hogy egy oly lapnak nem hiva-
tása egyik vagy másik egyház dogmáinak a boncolgatása 
vagy épen ost/omlása, hanem ha már megtör tént , s ha en-
nek folytán a 15,000 katholikus tanitó vallásos hitén csorba 
ejtetet t , ellenszerül ide igtat juk az Ege rben szerkesztett igaz 
hitű katholikus lap a »Népiskolai tanügy« folyó hó 6-án 
megjelent számának egyik tanulságos cikkecskéjét, mely 
is így h a n g z i k : »Három főrangú katonatiszt kártya-
asztalhoz ült, ide menekülve a tikkasztó hőség s köze-
ledő eső elől. Oda künn csakúgy renget t-zenget t az ég. 
Sötét lett, csak az egymásutáni villámlás világitá meg 
fé 'elmetesen a s ' obá t . A köztök legnagyobb rangú, bár 
legfiatalabb, nem akarta folytatni a kár tyázás t : két 
más társa gúnyolódott , felemlítve a szentelt gyer tyá t is. 
»Uraim, mondá most a legfiatalabb, engedjék meg, hogy 
egy szentelt gye r tyá t meggyúj t sak!* S azzal a szomszéd 
szobába távozott. E pillanatban rémítő villámcsapás ráz-
kódta t ja meg az egész épületet. A katonatiszt két tár -
sához siet. Mindakettő halva fekszik a földön !« Valóban 
megdöbbentő esemény, s nagyon sajnáljuk azt a két 
katonatiszt ura t ; de sajnáljuk azon tanitó urakat is, kik-
ben a vallásos hitet ily anno 1200 — 1300-ból eredő 
igaz történetekkel erősitik. 

* Az i sko lásgyermekek közellátása. Schermann 
Adolf dr. orvos igen szép feladatot tűzött maga elé; 
azt tudniillik, hogy az iskolásgyermekek közt rohamosan 
te r jedő szembajok, különösen a közellátóságnak okait 
kifürkészi s kideríti, hogy mely tanító-eszközöktől kell 
óvakodni, ha a tudományos pályára készülő ifjú nemze-

* Közelebb még e hagyatéki ügyre visszatérünk. Szeri'. 
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dék testi épségét nem akar ják további merényleteknek 
kitenni. Schermann dr. e tárgyban való kutatásairól az 
országos tanszermúzeum ál landó bizottsága előtt fólolva-
sást tar tot t s a vonalhálós és pontozott füzetek vesze-
delmes voltát kézzelfoghatóan kimutatta. A jövő ülésen 
a többi iskolai szerek és fog'alkozások bírálatát fogja a 
fölolvasó a bizottság elé ter j eszteni. 

* Bod Péter művére a legközelebb lefolyt napok-
ban következő előfizetéseket vettünk : ft. Teutsch György 
ev. püspök Szeben, ki az ügy iránt való szíves érdeklő-
dését egyelőre is kimutatta az által, hogy 18 német 
nyelven fogalmazott előfizetési felhivást kért küldetni, 
kezeibe. Dömötör Bertalan tassí lelkész a maga számára 
is, e 'őbb már egyháza számára megrendelvén ; Csikay 
Imre, Dunavecsén ; a diósjenői ev. ref. egyház ; Sztehlo 
János a VI. sz. ker. városi ág. hitv. ev. esperesség ré 
szére; Derzsi Károly unit. lelkész ; Szilády Áron halapi 
ev. ref. lelkész; Vári Szabó Sámuel tisza-földvári lelkész; 
a pápai ev. ref. főiskola részére; Mocsáry La jos orsz. 
képviselő; Szél Kálmán nagy-szalontai ev. ref. lelkész. 
Kun Pál a miskolci ev. ref. főgymnásium részére. Segesdy 
Miklós balaton-füredi ev. ref. lelkész a veszprémi egy-
házmegye részére; a budapesti ágost. hitv. evang. főgym-
násium ; Doleschall Sándor az ágost. hitvallású evang. 
egyetemének könyvtára részére. 

Nt . N a g y István bissei lelkész ur, előfizetési első 
részletül 10 frtot küldött be püspök úrhoz azzal a hozzá-
adással, hogy a megjelenendő mű e pé ldán j át a pesti 
iheol. i f ju c ág könyvtárának szánta. E nemes tény nyel a 
nevezett lelkész ur uj jelét adta theologiai ifjúságiinkkal 
oly sokszor éreztetett jó indu'atának. 

* Gyászhirek. Oegus Nándor pilis-maróthi reform, 
lelkész, a drégel-palánki ref. egyházmegyének korábban 
esperese, egyike hazai ref. lelkészkarunk legkitűnőbbjei-
nek, febr. hó 5-én 66 éves korában elhunyt.*) — La-
dányi Gedeon, a debreceni főiskola egykori nagynevű 
tanára, majd a kolozsvári egyetem egyik dísze f. hó 4-én 
d. u. 2 órakor hosszas szenvedés után meghalt . Áldás 
emlékére! — Soós György a kecskeméti ref. főgymnásium 
egyik feddhetlen jellemű tanára, az 184%-ik évben pe-
dig a Károly-huszár ezred egyik vitéze f. hó 10 én, élete 
58-ik évében e lhunyt ; temetése f. hó n - é n nagy részvét 
mellett ment végbe. Áldás és béke lengjen porai felett! 
— Ozv. Nagy Sándorné szül. N a g y Zsuzsánna, Nagy 
Zsigmond kun-szent-miklósi ref. gymnásiumi h. tanár öz-
vegy édes anyja f. hó 8-ikán Szolnokon elhunyt. A so-
kat szenvedett, gondos édes anya koporsója felett 8 s 
részben még kiskorú gyermek hullatta az igaz fájdalom 
könyűit. Legyen áldott az elhunytnak emléke! 

A D A K O Z Á S O K . 
Az 1686-ban elpusztított, de 1885-ben feltámadt 

és újra megalakult budapest-budai ev. reform, egyház-
község temploma építésére következő adakozások történ-
tek : Budapesten: 1886. január i-én : perselypénz 7 frt, 
Demjén Sándor 24 frt. Január 3 án perselypénz 2 forint 
33 kr, Édes János 1 frt, Bagi Péter 1 frt, Füredi Vilmos 
2 frt, Tó th Sándor I frt, Bartalos Tamás 1 frt, Ráskai 
Vilmos 3 frt, Csiszér Sándor 3 frt , Fa ragó Jánosné 2 frt, 
Zsoldos Ferenc 2 frt, Csala János 1 frt, dr. Szuper Lajos 
1 frt, Baros János 1 frt, Baros István I forint 50 kr., 
özv. Szalay Sándorné 2 forint, Erdős János 1 frt, Po-

* Nekrológját kérjük. Szerh. 

gány Béla 2 frt, dr. Varga Bálint 3 frt, dr. Kovács 
Imre 3 frt, Paulics Ferdinánd I frt, Niertit Manó 3 frt, 
Kánok Gyula 1 frt, Nagy Dezső 1 frt, Cavaliero 8 frt , 
gróf Andrássy Gyuláné 5 frt, Király Pál 3 frt, Varga 
Balogh Luiza 1 frt. Január 10 én persely pénz 2 frt 11 kr. 
Baumgarten Rezső I frt, Horkay Andrá s 6 frt, dr. Hor-
kay Sándor 1 frt, L a k y Kálmán 1 frt, Sóváry Ferenc 
4 frt, Légrády László 4 frt, He rpay I frt, Juxta könyv-
szerint gyűlt 168 frt 60 kr. Január 17-én perselypénz 2 írt 
61 kr. Január 24-én perselypénz 4 frt, dr. Kiss Áron 
kölcsönjáradék szelvénye beváltva 2 frt 50 kr., dr. Pal-
konya ref. egyház 2 frt, Tök ref. egyház hivei Molnár 
Lőrinc lelkész és Hermán Gy. János egyházi gondnok által 
30 frt 14 kr., Kcttornyulak, Dáka, Néráp, Borsos-Györ 
egyházak Kőszegi István leik. és Császár András pénz-
tárnok által gyűjtvén Fürdős Gyula és Major Ferenc ta-
nítók 8 frt 59 kr , B.-Kövesd, Csojyak-Paloznak egyesült 
ref. egyházak N a g y Gábor lelkész által 5 frt 36 krajcár. 
Felső-őr Cseh Sándor 50 kr. Pilis-Maróti: egyház 3 forint 
11 kr, Aranyossy Molnár Gedeon gond 1 frt, Zánkai ref. 
egyház hivek és Túri Károly lelkész 5 frt, Miskolcról: 
Szűcs Sámuel 22 forint, Foncier pesti biztosító intézet 
10 frt, Zűaliról a ref. hivek 4 frt 10 kr., Ver ebi ref. 
egyház 15 frt, P.-Újlakról Szokolay József ref lelkész 
1 frt, N.-K.-Madarasi ref. egyház T ó t h K. lelkész és 
T u n n y a y János gondnok által 12 frt 20 kr., Ács: ref. 
egyház tagjai és Décsi Bálint lelkész 25 frt 50 kr., Ti-
sza-Füredről: a ref. egyház 5 frt, Bágyoni ref. egyház 
Benedek Ferenc lelkész 2 frt, Csécsi ref. egyház h. lel-
késze 47 kr. Kis-Oroszi: ref. egyház hivei 3 frt, Sár-
közről a ref. egyház gondnoki hivatala I frt 45 kr., 
Nyárád, Karácsonfalvi ref. egyház I frt, T.-N -Rév: 
Nagy Sándor lelkész és hivei 2 frt 52 kr. Szilágy-Gör-
csöm ref. egyház hivei Aracs András lelkész által 1 frt 
50 kr., Nagy-Gécz ref. egyház tagjai Gecsey József lelkész 
által 2 frt 16 kr., Felvinczi ref. egyház Tó th Mózes által 

5 frt, Zágoni egyház 5 frt, Lázár Család 1 frt, Földes 
Bálint 2 frt, Csórja Bálint megye biró által. Földesi 
ref. egyház Jakucs Sándor h. lelkész által 2 frt, Tisza-
Földvári ref. hivek közül négyen 3 frt 50 kr. Összesen: 
408 frt 75 kr. A huszonnegyedik közlésben kimutatott 
öszszeggel együt t 4314 frt 18 kr. (Folytatjuk). Budapest, 
1886. január 25-én. Dr. Bamary Dániel, pénztáros. 

§ 1 1 1 HIRDETÉSEK. H M 
A felső-ábrányi lelkészi állomásra, melynek évi jö-

vedelme : 72 forint készpénz, 20 köböl gabona, 32 hold 
szántóföld, kaszáló s legeltetési jog, 30 szekér tűzifa, 
összesen pénzértékben mintegy 350 forint; és igy a 
tiszántúli egyházkerület osztályzása szerint, 4-ik osztályú. 

A kellőleg felszerelt pályázati kérvények, f. évi 
március hó i -ső napjáig küldendők, az érmelléki evang. 
ref. egyházmegye esperesi hivatalához, Ér-Mihályfalvára. 

| Debrecen, 1886. február 8. 

Z R é v é s z S á l i i l t , püspök. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Farkas József . 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : IDr, !Ba, l la .g- i ILv£óx. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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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 : 
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. 

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. — Bélvegdij 

külön 30 kr. 
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A vallás és közoktatási miniszter tárcája. 
A közelebb mult napokban majd nem két 

héten át a nevezett tárca foglalkoztatta a képvi-
selőházat. Az érdekes tárgyalást ha nem közöl-
hetjük is egész terjedelmében, legfeljebb némi 
töredéket hozunk belőle egy másik rovatunkban, 
de ne menjünk el mellette egy-két futólagos 
reflexió nélkül. 

Teljes vallásszabadság! Évről-évre megtétetik 
az inditvány ennek valósítása érdekében. De el 
is hangzik kiáltó szó gyanánt a pusztában, vagy 
mint a kürthang Jerichó alatt az első hat napon. 
Most még az inditvány sem az illető miniszternél, 
sem hazánk politikai pártjainál — melyek közül 
pedig még a kormány rúdja körül levő is szabad-
elvűnek nevezi magát, — nem talál visszhangra. 
De valljuk meg őszintén, nem talál az egyik 
vallásfelekezetnél sem. Pedig talán mi protestán-
sok nem tartjuk hitelveink s egyházunk szelle-
mével ellenkezőnek azon indítványt? Szabad vizs-
gálódás, vallási és lelkiismereti szabadság: ezek 
a protestantismus jelszavai, s ezen jelszavak alatt 
nyertünk létjogot az egykor katholikus országok 
területein. Hja az más! mondják a gyakorlati irá-
nyú emberek. Jó, legyen más! Mi most nem aka-
runk azon eszme harcosául felcsapni, ismerjük a 
nagy bajokat hazánk, nemzetünk kebelében, me-
lyek miatt ezen voltakép protestáns elvek ez idő 
szerint szegre akasztatnak, s melyek miatt a meg-
levő egyházak gyepűit nem akarja egyik párt, 
egyik felekezet sem megbolygatni; de legalább 
hangozzék fülünkben az a modern elv, de nem 
mementó móriként, hanem vij életre, uj munkás-
ságra serkentőként. Ha ma nem, hát holnap, ha 
a 19-dik században nem, de a közeledő 20-dik 
században bizonyára meg fog valósitatni hazánk-
ban is a vallásszabadság nagy elve s vajha ne 
találna bennünket készületlenül I Ébreszszük. fo-
k o z z u k híveinkben a vallásosságot, a z egyházunk-

hoz való ragaszkodás érzetét, hogy ha majd 
egyszer lehullik is minden külső korlát, mely most 
a híveket egyházukhoz kapcsolja, ne kelljen ret-
tegnünk egyházunk szétmállása miatt. 

De ha az általános vallásszabadság elve nem 
talál is ez idő szerint nagyobb számú pártolókra: 
az országban létező vallásfelekezetek nem panasz-
kodhatnak — dicséretére legyen mondva nemze-
tünknek — a türelmetlenség szelleme ellen. Fel-
került a párbérügy, a katholikus lelkészeknek az 
ezen ügyben közelebb hozott curiai határozat 
folytán bekövetkezendő károsodása illetőleg kár-
pótlása, felkerültek a kathol. főpapi alapítványok, 
a kathol. autono.mia ügye, a protestáns egyház 
állami segélyezése, a különböző fokú tanintézetek 
ügye stb. de a vallásfelekezetek közötti türelmet-
lenségnek, szeretetlenségnek egy szava nem hal-
latszott, ha csak ilyenekül nem számítjuk azokat, 
melyek azon inkább vigyázatlanságból, mint cél-
zatos malitiából eredő javaslat ellen emeltettek, 
mely Pázmán P. műveinek kiadása iránt tétetett, 
s fájdalom a többség által el is fogadtatott. 

Érdekes vita folyt a kathol. egyház autonó-
miája felett. Hogy ez megvalósul-e valamikor, 
nem tudjuk, mert egy kicsit hasonlít a fából csi-
nált vaskarikához. Ha megvalósul, mi csak örven-
dünk rajta, mert igaz, hogy ez a katholikus egy-
házban uj életnek, érdekeltségnek a forrását fa-
kasztaná, de az oly nemű élet felpezsdiilése, mely 
egy csomó józan, szabadelvű világi egyénnek 
bevonása s ha csak az egyház külsejére nyert 
befolyása által idéztetnék is elő, nekünk csak 
örömünkre szolgálna. De ha nem vezetnek is 
sikerre azon önkormányzati törekvések, annyit 
megtanultunk s időnkint megtanulunk belőlük, 
hogy helyesen cselekedtek a mi apáink, a mikor 
az őskeresztyénség egyetemes papságának elvét 
igyekeztek ismét megvalósítani. Volt idő, mikor 
Mózeseink zokon vették, hogy a nem Lévi nem-
zetségéből származók is szolgálatot kívántak tenni 
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az oltár körü l ; viszont mai napság egy némely 
világi tagja egyházunknak unni kezdi a munkát 
s az áldozatot, melyet tőle egyházunk kormány-
zata s a vallási ügyek kívánnak: azt hiszem, hogy 
az a hő sóvárgás, melylyel katholikus atyánkfiai 
nem az önkormányzat, hanem az önkormányzat-
nak csak az árnyékáért is viseltetnek, bennünk is 
éleszti, fokozza az egyházi ügyek iránti érdekelt-
ség érzetét. 

Az iskolaügy tárgyalásába egy kis nemzeti-
ségi harc is elegyedett. Le a fegyverrel! Azok 
a politikai pártok és pártvezérek — egyik vezér 
kivételével — a melyek s a kik egyébkor oly 
élesen, az érv, éle, gúny fegyvereivel oly kitar-
tóan küzdenek egymás ellen, a mely pártok talán 
minden más kérdés tárgyalásánál még a kákán 
is csomót keresnek, s az ellenfélnél még a kéz-
zelfogható jót és igazságot sem akarják ilyenül 
elismerni: midőn a magyar államiság s magyar 
nemzetiség ügye jő szóba, lerakják a fegyvert, 
vagy jobban mondva vállat vállhoz vetve küzde-
nek magyar államiságunk ellenségei avagy annak 
gyengítői ellen. 

Nekünk kivált protestánsoknak, kik három-
száz éves küzdelmeink alatt oly sokat harcoltunk 
a magyar állam s nemzetiség megmentéséért, 
kik önnön testünkkel fedeztük nem ritkán nem-
zetünk érdekeit, jól esik a nemzeties szellem ösz-
hangzó nyilatkozatait hallanunk. Heu nobis prae-
teritos Jupiter si redderet annos! Ha a nemzet 
nagyjai hajdanta is e szellemtől lettek volna át-
hatva, ha a vak fanatismus helyett egykor több 
kímélet, több felebaráti s polgártársi szeretet, erő-
sebb nemzeties érzület, bölcsebb előrelátás lako-
zott volna azok keblében, kiket a születés vagy 
a fejedelmi kegy a nemzet sorsának intézőivé 
tett, azon calamitások legnagyobb részével ma 
nem kellene küzdenünk, melyek nemzetünk erejét 
annyira zsibbasztják. 

Előjönnek e tárca tárgyalása folyamán a 
több rendbeli nemzeti közművelődési intézetek: 
nemzeti muzeum, történelmi képcsarnok, zene-
festészeti akadémia, színház és sok más. Az or-
szág kincstára ezer bajjal küzködik, de azért 
azokra is, ha nem csurran, csöppen; a miniszter-
nek kemény vádakat kell hallania, hogy a nem-
zeti muzeum segélyezésére évi segélyül csak nyo-
morult 100,000 forintot szánt. Mit szólanátok 
ezekhez porladozó ősök, kiknek összes erőtöket 
a gravamenek elősorolására és azoknak legalább 
némi részben való orvosolására kellett fecsérel-
netek ? Hála jó Istenünknek, s nemzeti létünk 
megmentésében kifejtett törhetlen erélyteknek, 
ma már marad időnk s erőnk a nemzet életének 
tovább fejlesztésére is. Sok báj, nehéz akadályok 
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vannak utunkban még ma is, de még ís élünk, 
mozgunk, ha lassan is, de megyünk előbbre. 

A gymnásiumok ügye tárgyalása alkalmával 
elmondott beszédek közül ajánljak olvasóink 
figyelmébe Szilágyi Dezső képviselőnek lapunk 
másik rovatában közölt beszédtöredékét, mely 
hathatós hirdetője annak a közelebbi években 
sokszor hangoztatott tételnek, hogy a gymnásiu-
mok mai napság nincsenek oly szoros kapcsolat-
ban az egyházzal, mint valának egykoron, hogy 
a gymnásiumokkal szemben az állami befolyás és 
felügyelet inkább erősbitendő, hogy sem csorbí-
tandó, továbbá hogy a gymnásiumok, — és ezt 
kérem újból és újból figyelembe venni, — ha a 
mai napság reájuk néző igényeknek, a tudományos 
előképzést illetőleg meg akarnak felelni, kell hogy 
az ujabb kor igényeinek megfelelőleg legyenek 
szervezve, szellemi erőkkel, s anyagi eszközök-
kel ellátva. 

De nem kevésbbé ajánljuk a felső nép- s 
polgári iskolák ügyét, s különösen Gönczy Pál 
miniszteri tanácsosnak ez ügyben tartott s alább 
közölt beszédét. Nemzetünk gondolkodásmódja, 
szokásai, erkölcsei 1848 után nagy változáson 
mentek keresztül. Egy egészen uj világ keletke-
zett körülöttünk az utóbbi 30 év alat t ; egy do-
logban azonban maradtunk a régiek. A ki nem 
akarja, hogy gyermeke földműves, vagy szegény, 
képzetlen kézműves legyen, az küldi fiát a gym-
násiumba. Pedig az uj kor s a mai kormány 
beh sok akadályt rakott a gymnásiumok aj-
taiba! Felemeltetett a tandíj, megszaporodtak s 
megdrágultak a tankönyvek, a gymnasista növen-
dék anyagi szükségleteinek évi fedezésére egy kis 
kapitális kívántatik. Az anyagi szükségletekkel 
párhuzamosan növekedtek a szellemi követelések, 
a vizsgálatok megnehezítettek, az eddiginél szi-
gorúbban ellenőriztetnek. A gymnásiumok fe-
lett álló tudományos intézetekben ujabb anyagi 
és szellemi akadályok állanak az ifjú előtt; más-
felől ugy az elmélet, mint a gyakorlat évtizedek 
óta hirdeti a reális életpályák előnyeit, hirdeti, 
hogy mai napság egyesek jólléte, nemzetek fel-
virágozása legelső sorban az ipar s kereskedelem 
felvirágozásától, egy értelmes munkás középosztály 
alakulásától függ: és mi mégis vagyunk a régi 
táblabirós nemzet, az embereket azoknál kezdjük 
számlálni, a kik, ha nem ismerik is alaposan a 
latin declinatiokat és conjugatiokat, de ezekkel 
legalább egy-két évig gyötörtettek. 

Egyházunk lelkészeinek nem csekély befolyá-
suk volt és van a nemzet gondolkozásának s ér-
zületének fejlesztésére, talán ideje volna már, hogy 
a protestáns lelkészi kar használná fel befolyását 
a nemzet gondolkozásának a modern kor által 
kimutatott irányba való terelésére. 
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Népnevelés jöjjön el a te országod! Ez volt 
a divatos jelszó nálunk évtizedeken által. El jö t t ! 
Van népnevelés quantum satis. Csak a fővárosi 
néptanítók száma megközelíti a 900-at, s az egész 
országban működő tanitók neve már nem légió, 
hanem hadsereg. Ha alkotmányos életünknek 
semmi eredménye nem volna is, de a népnevelés 
terén kétségkívül bámulatos haladás tapasztalható. 
A képviselőházban is felemlítetett számokban az 
eredmény, egy akadémiai székfoglaló beszéd is 
foglalkozott ezzel a tárgygyal, melyet — ha tö-
redékesen is — a ^Különfélék* rovatában köz-
lünk. Lapunk egyik t. munkatársa az alább követ-
kező rovatban feljajdul a statistikai eredmény 
felett. Hova jutottunk — sóhajt fel — mi magya-
rok és protestánsok ? Eddig mi magyarok a 
többi nemzetiségekkel, mi protestánsok a többi 
vallásfelekezetekkel szemben első helyen állottunk 
hazánkban a népoktatás terén, s im most a har-
madik helyre sülyedtünk alá. Én bizonyos tekin-
tetben örvendek ezen jelenség felett, mert hiszen 
nem mi szállottunk alább, hanem a más nemzeti-
ségűek és vallásúak tettek az utóbbi pár évtized 
alatt oly nagy lépést, hogy előnkbe vágtak. Ez 
által a mi dicsőségünk igaz, hogy hanyatlott, de 
az ország közművelődésének színvonala jelentéke-
nyen emelkedett. Hanem az örömem csak is ezen 
szempontból indokolt, egyébként én is nagyon 
szomorú jelenségnek tartom azt, hogy éppen a 
magyar s a protestáns elem az iskoláztatás terén 
túlszárnyaltatni engedte magát . Engem is arra 
ösztönöz ezen statistikai adat, hogy kérve-kérjem 
egyfelől államunk, másrészt egyházunk kormányzó 
férfiait, hogy vegyenek elő minden hatalmukban 
álló eszközt fajunk s egyházunk közművelődési 
színvonalának emelésére. 

Hanem hát voltakép van-e áldás a nép mű-
veltségi színvonalának emelkedésében? Egy némely 
aristokratikus fő urnák ez előtt pár évtizeddel 
bizalmas körben tett nyilatkozata visszacseng fü-
lemben : minek annak a parasztnak s kivált cse-
lédnek az irás, olvasás ? Tanuljon s tudjon jól 
kaszálni, kapálni. Azokkal a betűkkel, könyvekkel 
csak elrontják a népet, nem okossá, hanem tu-
dálékossá, ennek folytán engedetlenné, nyakassá, 
dologtalanná, nyeglévé teszik. 

Valóban rongált pénzviszonyaínk között ér-
demes-e az ország s a felekezetek pénztáraiból 
milliókat költeni arra, hogy néhány százezer gyer-
mek megtanulja az olvasást, melyet néhány év 
múlva vagy teljesen elfelejt, vagy holmi verses 
rabló históriák, álmos könyvek, vagy más ponyva-
irodalmi termékek — bóditó maszlagok — élve-
zésére használ? Vigyázzunk! az irni-olvasni tudás 
kétélű fegyver: egyfelől nélkülözhetlen kellék a 
szellemi s valláserkölcsi fejlődéshez; de másrészt 

eszköz a gondolkodásnak, a törekvéseknek a 
legfonákabb irányban való vezetéséhez. Magában 
az olvasni tudásban nincs haszon és áldás ; ha-
nem igenis van akkor, ha úgy cselekszünk, mint 
apáink cselekedtek negyedfélszáz éven át. Meg-
tanítottak lehetőleg mindenkit — mert hisz a pro-
testánsoknál meg volt eleitől kezdve az általános 
tankötelezettség, — olvasni és azután kezébe ad-
ták a bibliát, a keresztyén tanításokat, szentek 
hegedűjét s effélét s ez által beavatták azt az 
egyetemes papságba. Ha nem mehetett is tem-
plomba, ha papjától megfosztották is az egyhá-
zat: kezében volt Isten törvénye, Jézus s az 
apostolok tanitása, s az olvasnitudás mesterségé-
vel képes volt önmaga is az élő vizek forrásából 
meriteni. 

Ma már a szentek hegedűje nem elégíti ki 
a legvallásosabb embert sem, szeret mást is hal-
lani, olvasni s igen helyesen; de vigyázzunk, 
hogy mit olvas. A műveltebb s vagyonosabb 
elem kígyókat melenget keblén, midőn az éretlen 
nagy tömeget írni olvasni taníttatja, de későbbi 
olvasmányait nem ellenőrzi, azt a helyes ösvé-
nyen nem vezérli. A fonák irányú felvilágosodás 
már nagyon sok könyűt fakasztott, nagyon sok 
vért kiömlesztett. Őrködjünk népünk felett. Most 
még gyakorolhat reá befolyást, adhat neki irányt 
a lelkész, tanitó, a műveltebb, vagyonosabb elem, 
vagy az ilyenekből alakult egyesüle t : de ha egy-
szer elvadul, ha majd olvasmányai folytán a pap-
ban s az úrban született ellenségét látandja, ha az 
erkölcsi, az állami, társadalmi rend felforgatását 
célzó gondolatok s törekvések belopódzottak lel-
kébe : akkor már a szép szóból, a jó tanácsból nem 
okul, akkor már józanabb útra nem tér, a míg 
be nem töri az általa gyűlölteknek fejét, s ezek 
az övét. Ez pedig fájni fog úgy az egyiknek, 
mint a másiknak, úgy a vagyonos, mint a va-
gyontalan osztálynak, fájni fog ezekkel együtt ugy 
az egyháznak, mint a hazának. 

Minden egyes jelentés, melyet a tanfelügyelők 
a miniszternek, a miniszter az országnak a nép-
iskolai oktatás fejlődéséről tesz, figyelmeztessen 
bennünket, hogy a népnek mindig nagyobb és 
nagyobb része kezébe kapja a kétélű fegyvert ; 
figyelmeztessen bennünket, kivált a kiknek élet-
hivatásunk a nép valláserkölcsi vezetése, hogy 
résen álljunk, hogy népünket gondozzuk, nehogy 
az azt a veszedelmes fegyvert ellenünk s majdan 
önnönmaga ellen fordítsa. 

Az emlegetett miniszteri tárca tárgyalásának a 
végére egy fekete pontot tettek. Elhatározták, hogy 
Pázmán művei, vagy talán azoknak csak egy része 
országos költségen kinyomassanak. Mi örvendünk 
Pázmán művei megjelenésének. Az ezekben rejlő 
nyelv- s irodalmi kincsek ugy is hirdettetnek min-

»5* 
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den gymnasiumi növendéknek, hadd lássák tehát 
és élvezhessék is, ne csak híréből ismerjék. Páz-
mán prédikációit ritka évben mulasztom el leendő 
lelkészeinknek ajánlani, az antik pogány bölcsé-
szeinek s a keresztyén patristikának máig is nagy 
haszonnal élvezhető kincsesházai azok az egyházi 
beszédek; örvendek, ha majdan minél több pro-
testáns lelkész is olvassa azokat. Hanem hát még 
sem ezekben volt legnagyobb Pázmán, nem ezek 
tették őt hiressé, esztergomi érsekké: hanem a 
protestánsok iránti gyűlölete, s nagy sikerrel foly-
tatott küzdelme. Veszett volna el inkább örökre 
az ő zamatos, tősgyökeres magyar irálya, csak 
egyházunkat s ezzel együtt nemzetünket hazánkat 
ne segítette volna oda juttatni, a hova jutott. 
Előttünk három millió protestáns előtt Pázmánban 
messze előre tolódva a hires polémikus, egyhá-
zunk erős diadalmas ostromlója áll, nem pedig a 
magyar nyelvész s a tudós theologus. Ezért a 
miniszter s a törvényhozás megkímélhetett volna 
bennünket attól, hogy ennek műveit országos 
költségen adjak ki. 

A minisztert nem vádoljuk érte, ő maga is 
kijelenté, hogy protestánsok ajánlatára tette; de 
vádoljuk igen is azokat, a kiknél a mily mérték-
ben megtompult az önnön egyházuk iránti érzék, 
ép oly mértékben kifejlett a kathol. egyház anya-
gilag és szellemileg gazdag főpapjai iránti majd-
nem szolgaias hízelgés, s azt hiszik, hogy ők is 
csak azoknak a főpapoknak megszokott és isme-
retes udvariasságát utánozzák s viszonozzák, a 
mikor a katholikusok irányában, önnön hitfeleik 
rovására ily előzékenységet tanúsítanak. Pedig nagy 
a külömbség a két udvariasság között. A mai mű-
velt katholikus főpapság elve: svaviter in modo, 
sed tortiter in re. Azok a katholikus főpapok 
igen kedves, svavis, előzékeny emberek, ha üres 
udvariassági tényről avagy egyéni szívességről 
van szó, valóban követendő példányképek; de 
próbálja meg valaki a kath. egyház érdekeit sér-
teni, azok a sima, örök mosolytól csillogó arcú 
urak egyszerre zordakká, hajthatlan, kemény ró-
mai jellemű férfiakká lesznek. A nagy simaság 
mellé ezt a rómaias jellemet is ajánljuk némely 
protestánsnak. Farkas József. 

I S K O L A Ü G Y . 
Közoktatásügyi mizériák. 

A napokban egy derék akadémikus s országos kép-
viselő Láng Lajos, székfoglaló értekezésének tárgyául, 
népiskolai oktatás ügyünket választotta; még pedig 
1868-tól az 1884-ig terjedő évekről szólott, a nála meg-
levő szokott alapossággal.*) 

*) Lásd bővebb kivonatban alább. Szerk. 

A fővárosi lapok egyike, a »Pesti Hirlap«, minden 
megjegyzés nélkül közölte a jeles értekezést, s ebből 
mi mélyen elszomorító adatoknak jutottunk tudomására. 
Megértettük nevezetesen azt, hogy a népiskolai oktatás 
terén, a prioritás ma nem a mi magyar nemzetünké; 
nemcsak a németek, de még tót atyánkfiai is megelőz-
tek itt bennünk. A speciális magyar faj, a magyar ha-
zában a kultura terén csak a harmadik helyet foglalja 
el. Megdöbbenve látjuk azt is, hogy még a szerbek is, 
a közoktatási törvények megalkotása óta, aránylag ha-
talmasabb lépéseket tettek előre a tanügy terén, mint 
mi magyarok. Megdöbbentő biz ez 1 Hiszen ha igy ha-
ladunk : akkor ne beszéljünk mi magyarok nemzeti mis-
siónkról ; s ne ijjedezzenek olyan nagyon a többi nem-
zetiségek ; ne jajduljon fel bánatában a német Schulverein 
sem oly igen érzékenyen ; mi bizony soha le nem győz-
hetjük őket! 

Nem ismerem az állami elemi népiskolák körül 
dívó felügyeletet, s így arról méltó joggal nem is szól-
hatok ; de igen is jól ismerem azt a gondoskodást, a 
melyben az állami hivatalos közegek felekezeti népisko-
láinkat részesíteni szokták, s ezt ismerve, bátran állitha-
tom, hogy az általaban véve nem felel meg a legprimi-
tívebb kívánalmaknak sem. 

Altalános a panasz a magyar királyi tanfelügyelők 
egynémelyikének tanügyi hiányos ismerete felett. De 
meg, ha van is képzettségűk, csak olyan robotféle mun-
kának tekintik az oktatásügyet, lelkökben nem buzdul-
nak, igazán soha fel nem melegülnek érette ! A szolga-
bírói hivatalok utján a tanfelügyelő az egyes községek-
től beköveteli magának koronként a hivatalos statisztikai 
kimutatásokat, azokat irodai közegeivel lemásoltatja, ösz-
szeüti, felküldi év végével a közoktatásügyi miniszternek, 
s evvel eleget tett kötelességének, s édesen nyugszik 
babérain. 

Távol legyen tőlem, hogy én e különben igen tisz-
teletreméltó testületet blasfémizáljam. Tartozom az igaz-
ságnak azon határozott kijelentéssel, hogy vannak kö-
zöttök hivatásuknak komolyan élő egyének is ; de biz 
igen sok közülök nem tesz eleget annak, mit pedig a 
tanügy szent és magasztos érdeke méltán megvárhatna 
tőlük mindenkor. De hogy is tehetne ennek eleget, mi-
kor tudomást se vesz róla soha . . . ? Kerek 6 éve, mióta köz-
ségemnek lelkipásztora vagyok ; tanfelügyelőt csak egy-
szer láttam itt, a ki két iskolánkban elidőzött vagy tiz 
percig. E rövid idő alatt — már ugy, a hogy lehetett, 
szét is nézett ; s különösen feltűnt neki, hogy az egész-
ségügyi követelménynek nincsen nálunk elégtéve, hogy : 
>sem ide, sem oda nincs . . . hóval* Meg is hagyta ám 
egész szigorúsággal, hogy röndnek és izének kell rö-
vid időn lenni; de biz azóta annak utánna nem nézett 
soha senki, hogy vájjon elég lett-e aztán téve a pa-
rancsnak ! ? 

Igaz ugyan, hogy első sorban mi magunk vagyunk 
a hibásak, hogy a szigorú meghagyást nem foganatosítottuk; 
de hát a ki ismeri a mi dicső autonomikus állapotunkat, az 
nem fogja könnyen a kárhoztatás kövét reánk dobni. A 
mi népünk már azt is nagy tehernek tekinti, ha az évi 
múlhatatlanul szükségelt kiadásokat: lelkipásztori, taní-
tói, egyházi szolgák stb. fizetését előirányozza ; azontúl 
biz az csak arra szavaz meg valamit, a mi már elkerül-
hetlenül szükséges és el nem odázható; de ezt is csak 
akkor , h a a felsőbb hatóság parancsolja rá! 

Azt az ellenvetést is tehetné valaki, hogy az majd-
nem a lehetetlenségek közé tartozik, hogy egy ember, 
egy nagy kiterjedésű vármegye területén, a meglevő is-
kolák felett teljes felügyeletet gyakoroljon, és a hol 
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szükségesnek mutatkozik, a bajt személyesen is orvo-
solja. De hát azt is jól tudjuk, hogy a hivatali hűség és 
lelkes buzgóság nem ismer e téren sem akadályt. Hogy 
mit tehet egy hivatásának teljes odaadással élő tanférfiu : 
szabad legyen — a többi közt — a pestmegyei derék 
tanfelügyelőre utalnom ! 

Hogy a tanköteles gyermekeknek még mindig oly 
kevés, több helyen meg épen csak fél százaléka jár is-
kolába ; s hogy még szép hazánkban sok olyan község 
van, hol se felekezeti, se pedig állami népiskolának 
nyoma sincsen : ennek is főként a hibás állami felügye-
let az oka. Szabad legyen ez állításomat egy ekklatáns 
példával igazolnom. 

Közel négy éve mult annak, hogy egyik szomszé-
dos lelkésztársammal megfordultam Biharmegyének Far-
kaspatalc nevű községében, hol a lakosság, az urodalmi 
tisztet és árendást kivéve, teljesen olah. Mint lelkészeket 
legjobban érdekelt bennünket a t anügy ; meg akartuk 
tudni azt, hogy vájjon minő lábon állhat egy ilyen tisz-
tán oláh községben az iskoláztatás ? Fel is kerestük az 
iskolát, s épen a lelkészi család egyik tagjatói azon meg-
lepő nyilatkozatot kellett hallanunk, hogy e községben 
már 3 éve nincsen semminemű iskolai oktatás. Az az 
iskolának csúfolt félszerféle faalkotmány, mely hajdan 
a múzsák hajlékául szolgált: akkor épen községi bika-
akol volt. Ez a község, mely ilyen alacsony célra hasz-
nálta fel iskolai helyiségét, a nagy-váradi dúsgazdag ró-
mai kath. káptalan birtoka. Föl kell tennem, hogy az 
akkori tanfelügyelőnek e botrányos eljárásról nem volt 
semmi tudomása. 

Jól tudjuk azt is, hogy a tanfelügyelők a miniszter 
által utasítva lettek, hogy a mulasztók névsorát, az egyes 
községi elöljáróságoktól, minden két hétben követeljék 
be magoknak. Mi, lelkész és tanítók, hivatásunkból kifo-
lyólag, egész lelkiismeretességgel teljesítjük ezt. Megy — 
mendegél a jelentés hűségesen ; kitüntetjük a mulasztó-
kat névszerint, még pedig a hány izben mulaszt, minden-
kor neve után jegyezzük azt is. A községi elöljáróság, 
mikor megunja már a sok unszolást, fel is ha j t ja a mu-
lasztó gyermekeket ; ha kedvök tartja, fel is jönnek, 
egy fél n^pra ; de aztán csakhamar ismét elpárolognak. 
Van közöttök olyan is, ki soha sem jön fel ; mi jelent-
getjük ezt is ; de annak utánna nem néz soha senki, hogy 
az elöljáróság miért nem bünteti meg a renitens szüléket ! ? 
Mire való tehát az a szenteltvízféle jelentgetés a tanfel-
ügyelőhöz * ha annak épen nincsen semmi positiv ered-
ménye? Feleljenek rá azok, a kiket e dolog illet. 

Volna még ez ügygyei kapcsolatosan sok elmon-
dani valóm; de hát miért lennék még továbbra is kiáltó 
szó a pusztában!? 

Hát azt az enunciációját Trefort miniszternek hogy 
értsük, mit a felolvasással kapcsolatosan tett, hogy : 
»se az állam, se az egyház nem tehet annyit, mint a 
mennyit tőlük a magyar kultúra megkíván?* Talán nem 
azt jelenti ez, hogy tegyük zsebre kezeinket és nézzük 
nyugodtan: dum defluit amnis?! Mi évvel ellenkezőleg 
épen ugy vélekedünk, hogy igenis épen az államnak 
legszentebb feladata első sorban az, hogy a tanügyet 
folytonosan fejleszsze; állítson annak élére lelkiismeretes 
és hivatott közegeket; s ne riadjon vissza a legnagyobb 
anyagi áldozatoktól sem, hogy a népnevelést minél ma-
gasabb niveaura emelje! Mert ha így haladunk, hogy 
még a legmagyarabb gazdag alföldi megyékben, mint 
p. o. Csongrád, Jásznagykunszolnok és Hevesmegyékben 
áll legrosszabb lábon az iskoláztatás : akkor aztán csak-
ugyan elveszti népünk kulturális missióját, s megérhetjük 
azt a szomorú időt, a mikor a magyar faj iskoláztatása 

nem harmadik, hanem majd utolsó helyen fog megál-
lani. Ettől pedig Isten óvja meg hazánkat és szebb jö-
vőre hivatott nemzetünket 1 

Márk Ferenö. 

T Á R C A . 

Luther W o r m s b a n . 
Egyháztörténelmi tanulmány. 

Önálló történelmi kutatás után. 
(Folytatás.) 

A trieri officialis e beszéde kiszámított mestervá-
gás volt Luther ellen, mely a rendeket tőle tökéletesen 
elidegenitni akarta. Egyszer felemiitette a constanci zsi-
natot, melyet Luther megtámadott és a mely a német 
nemzetnek egyik legnagyobb büszkeségét képezte, s más-
felől elakarta ijeszteni a rendeket azon bizonytalanság 
által, mely az egyház tanának elvetése által származik. 
Luther azonban tántorithatlan maradt és kérte a császárt 
ne engedje, hogy őtet, saját lelkiismerete el'en, mely 
fogva van a szentírásban, világos érv nélkül, a visszavo-
násra kényszerítsék. Más feleletet ő nem tud adni, mint 
a melyet előbb adott. A mit a zsinatok felállítottak, nem 
mind igaz, mert azok tévedtek és egymásnak ellenmotv 
dottak, s ezért az azokkal való érvelés érvénytelen. O 
be tudja bizonyitni, hogy a zsinatok tévedtek s ezért 
semmit vissza nem vonhat a mi nyíltan ki van fejezve 
a szentírásban. 

Legnagyobb valószínűséggel ekkor mondta Luther, 
nagy felindulásában azon szavakat, melyeket, mint az ő 
bátor tanúvallomásának legfeltűnőbb kinyomatát annyi-
szor idéznek : »Itt állok másként nem tehetek, Isten 
engem ugy segéljen.* ') 

A trieri officialis még akarta és el is kezdte a zsi-
natokat védeni s hogy azt nem lehet bebizonyitni, hogy 
azok tévedtek, de a császár hirtelen végét szakította a 
további tárgyalásnak azon kijelentéssel : »E'ég, nem aka-
rom tovább hallgatni, miután ez a zsinatokat elveti*.2) 

Ez volt a menete a Lutherrel folytatott tárgya'á-
soknak másod nap. Luther e nap is épen ugy, mint az 
első nap, beszédét először németül azután latinul tar-
totta.3) Mint Fürstenberger tudósít minket : »Luther bá-

') Hogy mily nehéz legtöbbször egyes történelmi nevezetességű 
nyilatkozatoknak szószerinti hangzását, ugy a mint mondva voltak meg-
állapítani, arra nézve nagyon kitűnő példa Luthernek e nyilatkozata. 
Az alábbiakban közöljük, mily l<ülönféleképen közlik azt a kiilönfé'e 
források : >Ain anzaigung wie D. M. Luth.« = »Gott kom mir ze-
hylff.t »Römischer Kai. Maj. verhörung rede.« = »Das helff mir 
Gott.« = »D. M. Luther christiana et inconsternata responsio.* = 
»Gott helff mir.« »D. M. Luthers öffentliche ferhör.« = »Got kum 
mir zuhülff. Amen. Da bin ich.« — >Die gantz Handlung* és »Ad 
cesare Maiest. interrogata D. M. L. responsum.* = »Ich kan nicht 
anderst, hie stehe ich. Gott helff mir. Amen.« Acta Reverendi Patris 
D. M. L . c = »Hie stehe ich, Ich kann nicht anders, Gott helfft mir. 
Amen.« Peutinger augsburgi követ = »Got kum mir zu Hilf.« Spala-
tini Annales = So helft mir Gott, denn keyn wiederspruch kan ieh 
nicht thun.« 

Aleander levele április 19. 
3) A latin spalatini tudósilás Kappennél : »primo germanice, 

deinde latiné* valamint Luther Eisenachban tartott asztali beszédje: 
»Dieweil ich alsó redet, begehrten sie von mir, ich sollt es noch einmal 
wiederholen mit latinischen Worten stb. Aber ich wiederholet alle 
meine Wort latinisch.* Ellenben Spalatini Annales : »erstlich lateynisch 
darnach deutsch.t A többi források a sorrendet nem jelölik. Erős érv 
azonban arra nézve, hogy először németül beszélt; mert az első napról 
biztos tudósításunk van s arról lehet következtetni, hogy másod nap 
is ugy tett. 
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tor, rettenthetlen hangon és egészen máskép beszélt, 
mint a hogy az előtt az első este viselte magát és be-
szélt volt.* 

A tárgyalás különben e második nap nem folyt 
le épen a legsimábban és nyugodt törvényszéki alak-
ban. Már a Luther nagy beszédjének vége felé, mint 
Fürstenberger tudósit bennünket »nagy szorongás és 
mormogás volt, hogy az ember nemcsak hogy minden 
szót, de időnként magát a gondolatot és véleményt sem 
értheté meg.« A zaj aztán a Luther és Eck közötti rö-
videbb szóváltások alatt folyton nőtt és bizonyára nem 
hiányoztak a kü'önféle pártok, a Luther és pápa párt ja 
részéről közbeszólások, bátorítások vagy gyalázkodások 
sem. Midőn a császár a tárgyalást félbeszakította, az 
egész gyülekezet nyílt tombolásban tört ki.1) Mint Lu-
ther maga elbeszéli, két kísérőt adtak melléje, a mit 
nem tudva mire magyarázni, »váljon fogságba visznek 
engem? kiálták a nemes emberek.* Luther aztán meg-
nyugtatta őket mondván: »Ok csak kisérnek engem. «2) 
A spanyol nemesek egész hazatérő útjában gúnynevek-
kel és csufondároskodásokkal üldözték őt.3) A mi magát 
Luthert illeti ő nyugodt maradt. Azon magasztos lélek-
hangulat, mely őt az egész uton kisérte, mely a nagy 
beszéd tartásakor ismét megszállotta, nem hagyta el őt, 
ugy, hogy mint Spalatin tudósít >és visszatért ismét 
szál'ására, oly bátran, megvigasztalódva és vidáman az 
LTrban, hogy mások előtt és előttem igy nyilatkozott: 
»ha ezer feje lett volna is, előbb levágatta volna minde-
niket, semhogy visszavonást tegyen «4) 

Luther nagy beszédének és azután az egész tár-
gyalás folyama alatti magatartásának hatása rendkívüli 
volt.. Nemcsak a közép és felsőbb nemesség, hanem az 
eddig inkább közönyös választó fejedelmek közül is 
többeket megnyert az az ő pártjára. A szász választó feje-
delem, bölcs Friedrik, a kü'önben oly meggondolt em-
ber, ki még színétől is őrizkedett annak, mintha Luther 
pártján állana, sem titkolhatta el tetszését Luther ma-
gatartása felett, mert mint Spalatin tudósit : ^Friedrik 
zu Sachsen is, mielőtt asztalához telepedett volna, Lu-
therhez küldött engemet és a mint ő kegyelmessége vi-
zet akart venni, intett nekem, hogy szobajába kövessem. 
Es a mint bejöttem, igy szólt ő választó fejedelmi ke-
gyelmessége hozzám nagy elcsodálkozással: »Jól beszélt 
a doctor Martinus páter a császár urasága és minden 
választó fejedelmek és a birodalom rendei e'őtt latinul 
és németül. O szerintem igen merész* ; és engem ismét 
kegyelmesen doctor Martinushoz küldött.* A hesseni fe-
jedelem, ki még akkor nagyon fiatal volt, személyesen 
látogatta meg Luthert . »Kedves doctor úr ! mint megy 
a dolog? e kérdéssel állított be a fejedelem Luther szo-
bájába. »Kegyelmes uram! válaszolt Luther, »én remé-
lem, hogy minden jól l e sz / A fejedelem azután tréfás 
beszélgetésbe kezdett, és midőn elment, kezet nyújtott 
Luthernek és igy szólt : »Ha igazatok van, doctor ur, 
megsegít titeket az Isten!*5) 

A pápai párt azonban csak kigúnyolni tudta Lu-
t h e r t Hogy a spanyol nemesek csufondároskodásokkal 
üldözték őt hazatérő útjában, azt mar emiitettük. Ale-
ander is, a pápai követ, egyéb eszköz hiányában egy-
előre a kigunyolással igyekezett bosszúságát csillapít ni. 
Miután Luther kilépett a teremből, irja ő, »a magasba 

' ) >Ain anzaigung, wie D. M. Luth. stb.« 
2) A halála előtt tartott asztali beszéd. 
s) Acta Reverendi. 
4) Spalatini Annales. 
b) Mindkét asztali beszéd. 

nyújtotta kezeit, mint azt a német landsknechtek szok-
ták, midőn ujongnak egy jól kivitt csiny felett.* ') 

A császár pedig végre komolyan elhatározta, hogy 
végét szakítja a dolognak. E végre már mindjárt más-
nap, pénteken, április 19-ikén reggel magához hivatta a 
választófejedelmeket és még több más fejedelmet is, és 
megkérdezte őket, mit kellene a Luther dolgában tenni az 
ő véleményök szerint. Azok gondolkozási időt kértek. 
»Jól van« mondá ekkor a császár, „megakarom nektek 
először is a saját véleményemet mutatni,* és azzal fel-
olvastatott egy sajátkezüleg franciául leirt nyilatkozatot, 
mely kimondta Luther felett a birodalmi kiközösítést. 
5-ik Károly megakarta mutatni a világnak, hogy ismeri 
a keresztyénség császárának kötelességeit. Különben is 
már, biztosítva volt, hogy a pápa nem szövetkezik Fran-
ciaországgal. Épen ezért sajátkezű nyilatkozatát mint 
kedves meglepetést a pápának küldötte és elrendelte 
annak kinyomatását latinul, olaszul, németül, spanyolul, 
franciául és hollandul és az egész keresztyén világban 
való elterjesztését. A pápai követeket is biztosította a 
császár, hogy ő a Luther meghívásával is csak a leg-
jobbat akarta, hogy a nemzet ne panaszkodhassék a 
felett, hogy Luthert nem hallgatták ki. És a pápai kö-
vetek most már tökéletesen meg voltak elégedve a csá-
szárral: »Mennyivel jobb, hogy ez igy történt,* irja 
Aleander »mintha a császár egyszerűn a maga fejétől 
egy rendeletet adott volna ki.* 

Azonban a dolog nem ment olyan könnyen, mint 
a császári és pápai követek gondoltak. A császár ugyan 
e nyilatkozatát Luther kiközösítésére vonatkozólag né-
metre fordíttatva a birodalmi gyűlésbe küldötte és a 
mainzi választófejedelem négy választófejedelem (3 egy-
házi és az ő testvére a brandenburgi) nevében követelte 
a rendektől Luther visszaküldését, aztán a későbbi fel-
lépést annak személye ellen és az azonnalit könyvei ellen, 
de a rendek kívánták, hogy előbb még tudós emberek 
beszéljenek Lutherrel és próbálják őt a jó útra téríteni, 
mert Isten igy szól: „Nem akarom a bűnös halalát, 
hanem inkább, hogy megtérjen és éljen.« A rendek aka-
rata azonban érvénytelen lett volna a választófejedel-
mek többsége ellen, ha egy esemény közbe nem jő, 
a mi e négy választófejedelem véleményét is megváltoz-
tatta. Ez esemény volt a német nemesség határozott és 
fenyegető fellépése, mely 20-ikára viradólag egy a ta-
nácsház ajtajára kiszegezett cédulában nyert legközelebb-
ről latható kifejezést. E cédula igy hangzot t : »Miután 
mi megbeszéltük és megesküdtünk, hogy az igaz Lu-
thert nem hagyjuk el, számszerint négyszáz összeesküdt 
nemes, egy értelemmel irjuk a fejedelmeknek és a ro-
manista uraknak, elsőben is a mainzi püspöknek, a mi 
komoly ellenségeskedésünket, mert a becsület és az isteni 
jog nem szabad, hogy elnyomva legyen; nevünk feljegy-
zése és a papok pártolása melletti mindenféle zsarnok-
ságnak hozzáfiiggesztése nélkül; egyszerűn írok én, de 
egy nagy gyalázatot vélek én, nyolcezer emberrel har-
colni akarok én, szövetkezzetek, szövetkezzetek, szövet-
kezzetek.8 2) E cédulának, bár irója gyanithatólag job-

J) Aleander levele április 19. 
a) A cédula : »Als myr beredc habén ond geschworen den ge-

rechten luter nit zuverlossen in unser zale vierhundert geschworuer 
Edeln,. kleines verstandes schyben wir fursten ond herren Romanisten, 
zuvor J dem bischoff fon mentz, onser ernstlich feintschafít, dieweil doch 
ere ond gotlich recht verdruckt seyn sol, sunder anzeigung eynes na-
men und zufügung aller tiranny ober pfaffen irn bystant ; slecht schrib 
ich, doch ein gr.ossen schaden meyn ich, mit achtusend man kriegen 
villich, Buntschuh, Buntschuh, Buntschuh.* Található Neujahrsblatt 
1861. Stei tz: »Die Mel. u. Luthersbergen stb.« Cochleus is emliti azt 
munkájában »Commentaria de Actis et Scriptis Lutheri.* 
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ban értett a kard, mint a penna forgatásához, aztán 
több hatása volt, mint a birodalmi gyűlésen tartott szép 
beszédeknek. Általános lett a félelem Wormsban, hogy 
a nemesség szövetkezik a parasztsággal. A mainzi vá-
lasztófejedelem, ki személyesen is meg volt emlitve, ko-
molyan megijedt. Másnap tehát, szombaton, ápr. 20 án, 
midőn a császárnál volt kihallgatáson, felfejtette ennek, 
hogy ajánlatos lesz Luthert még egyszer megkérdezni 
és tudós emberek előtt egyes fejedelmek jelenlétében a 
birodalom nevében kihallgatni; ez az összes választófe-
jedelmek véleménye. A császár azonban kereken kijelen-
tette, hogy ő egy jotát sem enged a saját elhatározá-
sából, a választófejedelmek jól teszik, ha Ígéretük sze-
rint egyakaratulag követik az ő határozatát. 

(Folyt, köv.) Rákosi György. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

Imádságtan. (Euchetika) a prot. lelkészi kar de kü-
lönösen a hittanhallgatók használatára Csiky Lajos deb-
receni ev. ref. hittanártól, szerző sajátja. Ara 1 frt 10 kr. 

159 lap. 

Nemcsak sajátságos, de valóban meglepő tény az, 
hogy bár az imádkozás a magános s a közistenitiszte-
letnek is lényeges alkatrésze, még eddig az egyházi iro-
dalomban tudtunkkal nem jelent meg egy oly önnálló 
mű, mely nem magát az imádkozást, de ennek segéd-
eszközét, az imádságot tette volna részletes s önálló ta-
nulmány tárgyává. Nem jelent meg még oly mű, mely 
az imádságra, mint az egyházi szónoklatnak egy külön-
álló ágára terjesztette volna ki figyelmét. 

De egy kis körültekintés ezt a meglepő jelenséget 
könnyen kimagyarázza. Nézetünk szerint legalább ennek 
egyik s fő oka az, hogy az igehirdetők kezében száza-
dok óta kész anyag volt s még azok közül is többen, 
kik hajlamot éreztek volna önálló imádságok készítésére, 
szárnyalásukban gátolva voltak az egyház egyeteme által 
elfogadott s közhasználatba jött, kész imádságok által. 
Angliában p. o. nem volt értelme az imádságtannak, 
hogy az, mint külön tudomány szerepeljen, mert hiszen 
»the book of Common Prayer* — ezt teljesen feleslegessé 
tette. Helvétiában, Franciaországban sőt Németország 
protestáns egyházaiban is nagyrészint általános elfogadott 
imádságokat használtak az igehirdetők, sőt még a jelen 
század harmincas éveiben Szászországban azt a lelkészt, 
ki más imádságformulát használt, mint a melyet a »Ge-
neralversammlung* elé szabott, még hivatalából is kitették. 

Nálunk, istennek hála, ily lelketnyűgöző bilincs nem 
létezett, a formákkal szakíthattak lelkészeink, de mind-
amellett az »imádság«-tan tudományos szempontból ha tár-
gyaltatott is tanáraink kathedráiban, mint külön tananyag 
nem dolgoztatott föl. Ennek okát pedig abban vélem 
rejleni, hogy oly példányokkal szemben, mint p. o. Szik-
szay Gy. ki az imádságszer/és mestere gyanánt tekint-
hető, továbbá Révész Bálinttal alig-alig mertek verse-
nyezni s ha itt-ott akadtak is néhányan, kik fölléptek, 
azokat meg sem közelíthették. Kimagaslik még Baksay 
Dániel a másik kettő mellett, mint szintén mester és 
példánykép, de miért ne vallhatnók be őszintén, hogy bár 
a többiek között is egyik-másik kiemelkedik a középsze-
rűség színvonalán, a mesteri fokra nem értek el. 

Egyházi beszédiróink jóval nagyobb számmal talál-
hatók, a mit bizony nem az »egyházi szónoklattan*-ok 
hatásának tulajdonithatunk, mint inkább annak, hogy 
egyházi beszédet sok esetben könnyebb irni, mint imád-

ságot. Az imádság Írásához, ha szabad kifejeznem ma-
gamat így : külön szellemi orgánum vagyis érzék kívánta-
tik. S bár tudják is tanítványaink az imádság alkatré-
szeit, ha e szellemi organismuss il nem rendelkeznek, 
imádságot írhatnak ugyan, de ez nem lesz valódi imád-
ság. Ezt a nehézséget önkénytelenül is érezheték h ttaná-
raink. Ok szellemi orgánumot nem teremthettek, ez Isten 
ajándéka. Előttök állottak ama mesterek, ama példányok, 
azokra mutattak, műveikből vontak le egyes szabályokat, 
utasították azok követésére tanítványaikat, sőt serkentet-
ték azokat imádságok kés/itésére, de a csak kevesek elő-
jogául adatott imádkozás művészetének titkait nem kö-
zölhették hallgatóikkal. Az imádkozás maga tulajdoni -é-
pen nem művészet. Ez mindnyájunknak szív-szüksége, 
erre tanítani senkit sem kell, megtanulja az, kit Isten el-
hívott. De ha az imádkozás nem művészet, a gyüleke-
zet előtt mondandó imádság már csakugyan joggal te-
kinthető a theol. tudomány egyik ágának, még akkor is, 
ha ennek nem lesz annyi gyakorlati eredménye, mint a 
mit elérni e tudomány tanítója óhajtana. 

Csiky L. hittanár urnák nagy gonddal s tanulmány-
nyal irott munkája a szó teljes értelmében hézagot pótló 
mű, s örvendenünk kell, hogy theologiai irodalmun-
kat »Imádságtan«-ával gazdagította. Eléri-e ezen becses 
munka ama kitűzött célját, hogy több imadságszerzőt produ-
kál, az a jövő kérdése, En legalább erre most igenlőleg 
felelni nem tudnék, de már maga az megbecsülhetetlen 
érdeme lesz művének, hogy azokra nézve, kiket különös 
kegyelem vezérel, megkönnyíti az utat s a felsorolt sza-
bályok a külső formák szem előtt tartására ösztönzik az 
imádságirót. 

Munkája két főrészből áll; elébb jön az elméleti 
aztán a gyakorlati rész, mi emez utóbbit minden tekintet-
ben jobbnak, gyakorlatiasabbnak tartjuk, mint az elsőt. 
Ebben az elsőben is sokkal nagyobb élvezettel olyas-
suk a történelmi részt, mint a bölcsészeti elmélkedéseket 
és vitatásokat, melyeket a történelmi résznél határozot-
tabban gyöngébbeknek tartunk. Indokolhatnék ezt rész-
letesen, de terünk nem engedi, hogy hosszasabban ter-
jeszkedjünk ki. Nem indokolhatjuk rövid ismertetésünk-
ben, hogy az imádkozásnak szükségességét még csak 
párhuzamba sem hozhatjuk hasonlitás céljából a testi 
munkálkodás törvényeivel, csak annyit em'ithetünk meg, 
hogy Isten eleve ugy végezte azt, hogy vetni ke'l s csak 
ugy arathatunk. Ily érvek e'őtt a bölcsész le nem teszi 
fegyverét. Az antropomorphismus hasonlatai szerintünk 
nem erős érvek. • > 

Az elméleti résznek egyik legszebb szakasza, me-
lyet valódi gyönyörűséggel olvastunk át a 6. 7. 8. 9 ik 
§ ai, melyekben az imádságra vonatkozó bibliai felfogást 
általában, majd az ó - s ujtestamentomi felfogást tárgyalja, 
továbbá figyelmet érdemlő cikk a 9. §., mely »az imád-
ság történetét a ker. egyházban* rajzolja. A 10-dik § a 
magyar nyelven megjelent imádságos könyveket sorolja 
elő időrendi sorozatban, a XVI-dik századtól korunkig. 
Oly irodalomtörténeti adat ez, mely még igy s ily pon-
tosan elősorolva nem volt, s alig h's/szük, hogy vala-
mire való imádságiró kimaradt volna. E közleményével 
szerző az egyház irodalomtörténetnek fontos, szolgála-
tot tett . 

Az elméleti rész 20. §-ban tárgyalja az imádságot 
mint tudományos tanulmány tárgyat s átolvasván a 103 
lapra terjedő értekezést, azon meggyőződésünket ismé-
teljük, hogy az imádságtan méltán beilleszthető a theol. 
tudományok keretébe s szerzőnek ezen úttörő munkája 
oly alapra van fektetve, a melyre biztos sikerrel építhet-
nek mások is idővel. Felöleli e mű részletesen mind azt, 
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a mit az imádságról tudnunk okvetlenül szükséges. Kü-
lönös súlyt kell még fektetnünk a 19. §-ra, melyben az 
uri imádság jelleméről s értékéről értekezik. Tudjuk, 
hogy Urunknak ezen imádságáról több tanulmány jelent 
már meg, minden oldalról meg van az világosítva, de 
mind azt, a mi annak lényegére vonatkozik, szerző öt rö-
vid lapon oly szépen kidomborítva adja elő, hogy ez 
imádság jellemével s értékével teljesen tisztaban lehe-
tünk. Azt p. o. hogy e szakaszban, mely még az el-
méleti részhez tartozik, egyszersmind gyakorlati uta-
sításokat is ád, nem róható föl hibául, mert azt a tár-
gyalás logikai rendje követeli; habár csekély módo-
sítással az »Uri imádság* elmondására vonatkozó sza-
bályokat illő helyén, a gyakorlati részben kellett volna 
előadnia. Ez azonban semmit sem von le, sem a rend-
szerből sem a tanácsok nagy fontosságából. Azt azonban, 
hogy az »Uri imádság«-ot meg kell szoknunk könyvnél-
kül mondani, senkinek sem mérnők tanácsul adni, annyi-
val kevésbé mérnők követelni. Hazánk leghirnevesebb 
szónokai közül többen olvassák. A minek meg van a maga 
természetes oka, s ez az, a mire maga szerző is reflec-
tált, t. i. hogy itt kerülni kell minden nyelvbotlást s a 
konyvnélkül mondással egyik is másik is ki lehet an-
nak téve. 

Mindenesetre hatásosabb konyvnélkül mondani, de 
inkább olvassuk, mintsem hogy az úgyis elterjedt ado-
máknak uj tápanyagot szolgáltassunk. A ki biztos maga 
felől, ám tegye, de ki tudja nem adhatja-e magát elő 
oly körülmény, mely figyelmét megzavarhatja s itt egyet-
len botlását is észreveszik. Én p. o. az Ur i imádságot 
mindig konyvnélkül mondom s nem szégyenlem beval-
lani, hogy volt rá egyszer eset, hogy egy temetés alkal-
mával, közelemben egy nő épen az imádság mondása 
közben ájult el s az áta'ános zavar közben egy kérést 
kihagytam. Ugyan kivel nem történhetik meg ilyen? Az 
egyházi beszédben tehetünk egyes hibákat, megfordíthat-
juk a mondatot, de az Uri imádságot mindenki tudván, 
azon változtatni nem szabad. A ki tehát magában nem 
bizik s csak a legkisebb kételye van is, inkább olvassa 
azt, mert hiszen attól nem tarthat, hogy azt higyje fe-
lőle gyülekezete, miként ő a?t nem tudná elmondani. 
Szükségesnek tartjuk még azt is megjegyezni, hogy az 
>Ámen«-ről irt magvas megjegyzéseket minden erősza-
kolás nélkül be lehetett volna e fejezet zárkövéül illesz-
teni, akkor legalább ez a sokat kifejező zárszócska nem 
mint különálló függelék szerepel. Ha azonban szerző ez 
által azt akarta mintegy jelképezni, hogy az ő művének 
is »Amen« legyen mintegy fényes tetőzete, az ellen sem 
tehetünk kifogást, de annyit mindenesetre kiemeltünk 
volna az ő helyén, hogy az imádság s egyházi beszéd 
berekesztésekor ne mondjuk mintegy gépiesen az Áment, 
de legalább két másodpercnyi szünetet tartsunk, hogy 
igy annak jelentőségét ösztönszerűleg érezze a gyüleke-
zet, mert ha csak hirtelen odavetve mondjuk, ebből nem 
azt érti meg, hogy »ugy legyen,* de arra magyarázza, 
hogy ez azt jelenti, miszerint imánknak, beszédünknek 
végét szakítottuk. Igaz, hogy végét szakítottuk az Ámen-
nel, de mi ezáltal nem ezt óhajtjuk jelezni; mi az »ámen«-
nel mintegy megakarjuk pecsételni az általunk elrebegett 
igéket. Illő tehát, hogy egy kevés szünetet tartsunk. 

Eljutottunk a mű gyakorlati részéhez, hol szerző 
teljes otthonossággal forgolódik, hol első tekintetre rá-
ösmerhetünk a gyakorlati theologia tanárára. Husz cik-
kelyben tárgyalja, mindenütt példákkal illusztrálva az 
imádság készítésének külső szabályait, mintegy technikai 
segédeszközt nyújt tanítványainak, hogy azok, kik hiva-
tást éreznek magokban, minden követelményeknek meg-

feleljenek ; azokat pedig, kik mint fenntebb említők is, ily 
szellemi organummal nem rendelkeznek, megóvja leg-
alább a nagyobb tévedésektől. Mig nézetünk szerint az 
elméleti rész csak olvasmányul szolgálhat s azt tantárgyul 
fölvenni igen nehéz do'og, a gyakorlati rész, ezen első-
nek gondos átolvasása után, a lelkészjelöltek sőt a lel-
készek számára is szükséges tankönyvül szolgálhat s kell 
is hogy szolgáljon, mert igaz ugyan, hogy vannak nekünk 
kitűnő imádságaink, de csakugyan jőnek elő körülmények, 
midőn bizonyos esetekben mintegy utalva vagyunk arra 
hogy saját imádságainkkal lépjünk a közönség elé. E gya-
korlati utmutatások át- meg áttanulmányozása, továbbá az 
előttünk ismert példányimádságok szemelőtt tartása min-
denesetrefokozza tevékenységünket s megkönnyíti munkál-
kodásunkat. Teljes meggyőződéssel írhatom, hogy ha e mű 
ezelőtt husz évvel jelenik vala meg, nem kerül annyi 
nem-imádság mint állítólagos imádság kezeink közé. De 
mikor ezt őszintén beismerem, másfelől azt is kimondom, 
hogy tanitsuk be bár szórói-szóra e tantárgyat, tegyen 
ebből kitűnő vizsgát a hittant hallgató, ha benső hite 
nincs, mit itt külön szellemi orgánum gyanánt jeleztem, 
e munka az ilyet imádságkészitésre meg nem tanítja, 
valamint lehetnek olyanok is, kik ha e könyvet kezökbe 
sem veszik, még is írhatnak jó és szép imádságot, mint 
irtak eddig is. Ezzel nem azt állítom, hogy e munkára 
szükségünk nincs. Nagyon is ideje volt, hogy az imád-
ság a theol. irodalomban mint külön tantárgy foglaljon 
méltó he lye t ; csakis annak óhajtok kifejezést adni, hogy 
a külső szabályok merevségére ne építsünk mindent. 
Belső charisma segélyével készíthetjük imádságainkat, a 
külső szabályok pedig figyelmeztetnek, hogy az átérzett 
eszméket szabatos formákba öntsiik. Főként ez célja az 
imádságtannak is épen ugy mint a költészettannak. Égyik 
sem teremt sem kitiinő imaszerzőt, sem valódi költőt, de 
azokat, kik hajlammal vannak felruházva, tökéletesiti, ido-
mítja. Csikynek műve oly fokozatosan vezet fokról-fokra, 
hogy a láthatár mindinkább tisztul körültünk. Sejtettük, 
sőt tudtuk is, a mit elő ád, de nem annyira öntudatosan, 
mint ha azt most igy formába öntve előttünk találjuk. 
Az imádság egyes alkatrészei, a negativ a positiv köve-
telmények oly szoros egymásutánban advák elénk, hogy 
e segédeszközzel kezünkben szivünk szárnyalása sokkal 
szabadabb, holott látszólag e szabályok kötnek, de tény-
leg mutatják az irányt, melyet kerülni, azt is, melyet 
követni tartozunk. Távol legyen tőlem a túlságos ma-
gasztalás. Ehhez nem értek, mert a mint alább jelzem, 
a hiányok előtt sem hunyok szemet, azt jó lélekismeret-
tel mondhatom, hogy e műnek nem szabad hiányoznia 
prot. lelkész könyvtárából, s igazat ad nekem bárki is, a 
ki azt gondosan átolvassa, hogy kivált a gyakorlati rész 
hasznos és szükséges tanácsokkal gazdagít. 

De hát a bírálónak kötelessége nagyító üvegen 
keresztül keresni a fogyatkozásokat is, s még akkor is, 
ha ő jobbat nem Írhatna, reá mutathat egyes tételekre, 
melyeken ő fennakad, melyeket más alakban óhajtana 
látni. Eltekintve attól, mit már emliténk, hogy a bölcsé-
szekkel való vitatkozás érveit bátran kihagyhatta volna, 
s oly kifejezések, hogy Istennek Ígéretei pályadíjak 
az ő kezében a lélek erőinek ösztönzésére (79), azon fe-
lül, hogy emberiesités színezetét hordják magukon, még 
kicsinyesek is. Az imádkozó nem várhat, nem követelhet 
pályadijat. Az ő kötelessége megnyugvás Isten akara-
tán, akármi következék is be ; s ez a megnyugvás nem 
pályadíj, de az imádkozásnak természetszerű következ-
ménye. • • • ; • : 

Igy az imádság fogalmának meghatározásánál jeízi 
ugyan, hogy kifejezzük az Isten akarata szerinti kíván-
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ságaínkat, (4. 1.) de szerintünk, hogy az imádság fogalma 
egészen teljes legyen, tovább kell mennünk e tekintet-
ben is s ha mi az imádság fogalmát csak e szavakban 
fejezzük ki : »ami tökéletlen akaratunknak az Isten töké-
letes akarata alá rendelése, hogy igy az ő akarata a mi 
akaratunk légyen,* a legszebb imádságok éz elméleti 
meghatározást erősitik meg. A legtökéletesebb minta e 
fogalom kifejezésére Idvezitőnknek ezen imádsága: 
»Atyám! ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt, mind-
azáltal nem az én akaratom, hanem a te akaratod le-
gyen.* (Luk. 22. 42.) A mi akaratunknak az Isten aka-
rata alá rendelésében áll a legtökéletesebb imádság s ez 
a fogalom döntheti meg csak a bölcsészeinek az imád-
ság ellen felhozható mindenféle érveit. Az Úr akarata, 
az én akaratom; ekkor nem követelheti, nem kérheti az 
imádkozó, hogy az ő kedvéért a világrend felbomoljék. 
Ugyanezen fogalmat fejezi ki az Úri imádság eme té-
tele : »légyen meg a te akaratod, miképen menyben, 
azonképen itt a földön is.« Isten akaratának érvényesü-
lése a mi akaratunkban hozza létre az imádságot s én 
ezen fontos eszmét szerző művében tárgyalva nem látom, 
holott ez oly lényeges az imádság fogalmának megha-
tározásánál, hogy a nélkül némi hézagosság észlelhető 
az egész meghatározásban. 

Tovább megyek s itt már egyéni nézeteink tér-
hetnek el s nem is vindikálom magamnak a csalhatat-
lanságot. Szerző határozottan megróvja azokat, kik az ő 
nézete szerint prédikálnak halotti imádságokat. Hát biz 
ebben van is, nincs is igazsága. Indokolom, hogy miért 
szólhatok ilyenformán. A tulajdonképeni imádságnak ter-
mészetszerűleg rövidnek kell lenni. Ha ez ellen vétünk, az 
az imádság rovására történik, mert különben az áhitat 
s buzgalom kifáradhat (137. 1.) Az imádságnak oly szer-
kezetűnek kell lenni, hogy azt a legutolsó és legelső 
hallgató is utánmondhassa s ha lehetséges magára igye-
kezzék alkalmazni, vagyis ugy vegye azt, mintha az 
egyenesen az ő szivéből s ajkáról emelkednék Istenhez. 
Mindezen kellékek a halotti imánál (de nem a prédi-
káció előtt mondandó halotti imánál) nem alkalmazhatók. 
Ott, hol a halotti prédikációk kimentek a szokásból, 
mostanában vagy egy rövid előbeszédet s utána egy rö-
vid imát mondanak. Itt azon fenntemlitett követelmények-
nek megfelelhetünk. De sok helyen ám csakis halotti 
imádságot tartanak halottaink felett. Cs. L. szerint ezt is 
lehet mindig Istenre hivatkozva, őt és az ő nevét tartva 
szem előtt tartani. Lehet igenis és ugy is kell, de hogy 
az elhunyt életének egyes jelenetei rajzolásánál el ne 
lehetne térni a felkönyörgés hangjától, hogy át ne le-
hetne vágni az elmélkedési, előadási modorba, azt meg-
vallom, nem osztom. Hiszen a gyülekezetnek egy nagy 
része nem mondja utánunk, ha p. o. egy gyermeket 
vagy aggastyánt temetünk, annak életviszonyait, de nem 
is mondhatja, mert a halotti imádság a fenntebb emii-
tett mód szerint nem lehet oly rövid, mint a vasárnap 
reggeli ; s nincs oly imádkozó, kinek figyelme, áhítata 
el ne lankadna. Az ilyen halotti imádság tulajdonképen 
igy nevezhető: »imádságos elmélkedés;« ha ez az elne-
vezés jogos lehet, akkor az ellentét szépen ki van egyen-
lítve. Isten nevének segítségül hívásával, kegyelmének, 
áldásának emlegetésével van az telve mindenütt, az 
imádság illata árad szét rajta, de olykor-olykor, hogy a 
buzgó áhitat pihenőt tartson, megállapodik s pihen az 
elmélkedés közben. S hogy a két ellentét szépen kibé-
kíthető, bizony arra nagyon sok példát lehetne felhozni. 
Mesterműveket alkottak e téren Török Pá l , Szász 
Domokos stb. Ha a rendes prédikációkba néha-néha 
szőhetünk s szövünk is imádságokat, bizony nem sért-

jük meg Is ten t , ha halotti imádságainkba szövünk 
néha egy kis elmélkedő elemet. Több, mint husz évi 
gyakorlat győzött meg arról, hogy az ily eljárás, ha 
imádságtanilag nem is szabatos, a gyülekezet szükségé-
nek inkább megfelel, a fájó szívek vigasztalását köny-
nyebbé teszi. Annyira átérezték ezt már lelkészeink, hogy 
alig-alig olvashatunk oly halotti imádságot, melybe némi 
elmélkedő elem ne lenne vegyitve. Ilyen forma imád-
ságos elmélkedés rendszerint az ó év délestvéjén mon-
dandó hosszabb imádság is. 

Szerzőnek irálya tiszta, könnyen folyó, s csak el-
vétve találunk egyes értelemzavaró kifejezést, mit hajlan-
dók vagyunk elnézésnek tudni be. Igy p. o. a 4-ik lapon 
ezt mondja : »ugy azon lélek is, mely nem munkás Iste-
nével társalgásban,* ezt magyarul igy kell í rnunk: ugy 
azon lélek is, mely Istenével társalgásban nem munkás, 
mert ellenkező esetben a »nem munkás* jelző könnyen 
Istenre érthető. Mindjárt az 5-ik lapon ezt olvashatjuk : 
»az imádság ugy tekinthető, mint a szent érzelmekkel 
tölt sziv és az Isten ismeretétől átjárt agy nyilatkozata 
is.« Szerintünk hogy teljes szabatossággal megérthessük 
ezen tételt, igy kellene állnia: »az imádság ugy tekint-
hető, mint a szent érzelmekkel tölt szWnek és az Isten 
ismeretétől átjárt agynak nyilatkozata is.« Ily parányi, 
de mind a mellett lényeges hibákat leszámítva, ismé-
telve mondjuk, hogy a mű irálya könnyed, szabatos és 
világos. Azon reményben zárjuk be rövid ismertetésün-
ket, hogy szerző nagy és fontos szolgálatot tett, mi 
erősen hiszszük, hogy műve, mint tankönyv megáll so-
káig a maga helyén, s csakugyan nyugodtan bocsát-
hatta művét a tárgyilagos kritika Ítélőszéke elé, mert az, 
hacsak nem elfogult, mindenesetre elismerőleg nyilat-
kozik a felől. Áldást kívánunk Istentől az ifjú hittanár 
nemes működésére! Puritán. 

B E L F Ö L D . 
Töredékek a vallás és közoktatási miniszteri 

tárcának 
a képviselőházban közelebbi tárgyaltatása alkalmával a 
gymnasiumi, polgári s népiskolai oktatás s az- evangélikus 
egyház országos segélyeztetése iiyyében tartott beszédekből. 

A gymnasiumok ügye kerülvén szőnyegre, az állam-
hatalom és a gymnasiumok közötti viszonyra vonatkozó-
lag Szilágyi Dezső egy nagy hatást keltő beszédet mon-
dott, melyben a többek között igy szólott : 

Az oktatásügyi politikának csak egy oldalára te-
szek megjegyzést. Teszem azt állami, általános mivelő-
dési szempontból, de nagy súlyt tulajdonítok ennek az 
észrevételnek az államerősítő és fenntartó politika szem-
pontjából is. 

Én nem tartom helyesnek azt, hogy politikánk 
oda van irányozva, hogy az oktatásügyi feladatok meg-
oldását az állam, a legfelsőbb oktatás körét kivéve, ki-
zárólag, vagyis felette túlnyomólag a vallásfelekezetek 
feladatává teszi, azok vállaira hárítja. Nem mintha én 
akár a népoktatás, akár a középoktatás terén az állam 
monopóliumát akarnám. Alig volna valami helytelenebb 
sőt veszélyesebb politika, ha az állam e feladatból min-
denkit ki akarna zárni. Ellenkezőleg, helyeslem azt, ha 
megengedtetik, hogy minden község, egyesületek és a 
felekezetek az általános törvénynek megfelelő, annak 
feltételeit betöltő intezeteket állithassanak. 

De az államnak feladatát fel kell ismerni s annak 
16 
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valósítására gyorsabb vagy lassúbb lépésekkel, de hatá- I 
rozottan és következetesen törekedni. 

Az élet szüksége, a jelenkori állam természete el-
lenállhatlanul hajt, hogy ezen tereken, akarva nem akarva, 
az állam összereje minél nagyobb tért foglaljon. Es erre 
nekünk egy különös okunk is van. Az iskola az állam-
polgári érzületnek, az összetartozás érzetének és tudatá-
nak, minden nemzeti és felekezeti szétválasztó különb-
séggel szemben hatalmas nevelője. 

Ezt a tényezőt nekünk nem szabad elhanyagolnunk. 
Nevelni kell ezt az érzést, ezt a gondolkodásmódot a 
gyermekségtől kezdve. Az erkölcsi és művelődési kap-
csok gyakran sokkal hatalmasabbak, mint a jogi köte-
lék, mit a közös jogintézmények teremtenek. Mind együtt-
véve adják meg azt, a mi igazán fenntartó ereje az ál-
lamnak — az igazi hazafiságot a teljes összeforottság 
érzetét. 

De ha ez a különös ok nem volna is oly paran-
csoló ; az idők szüksége elől kitérnünk nem lehet, az 
életpályák mindegyike, még a legszerényebb is, ma már 
oly mivelődést kiván, melyet kielégítő mérvben minde-
nütt megadni, megadni az állam minden polgára számára 
igazságosan és egyenletesen, nem lesz lehető másként, 
mintha a feladat zömét maga az állam veszi át, áll ez 
különösen a középoktatásra is, s ezért nem tartom ki-
elégítőnek közoktatásunk azon irányát, mely még min-
dig ugy tekinti e feladatot, mely első sorban és tulnyo-
mólag a felekezetek ügye. Mert ha e felfogás nem volna 
is az, a minek határozottan állitom — a középkornak e 
belesötétlése a jelenkorba, még akkor is azt kellene tar-
tanunk, hogy e feladatot zömében azért is át kell venni 
az államnak, mert azt általánosan megnyugtató módon és 
igazságosan, legalább főrészében, más meg nem oldhatja. 
Es igazságtalan, hogy a közoktatás terhe a felekezetek 
vállaira rakassék, midőn a felekezetek eszközei és ereje 
oly különböző és oly különbözőleg láttattak el felada-
taikra az állam által eszközökkel, és céltévesztett, hamis 
politika az, hogy ezen országban, hol annyi széthúzó 
elem és tényező van, melyek minden alkalmat megra-
gadnak arra, hogy magokat egymástól elszigeteljék a 
közoktatás természetes kapcsolata ignoráltassék és félre-
ismerhetetlenül szerény és csekély szerepre legyen kár-
hoztatva. . . 

A népiskolák tárgyalása alkalmával Irányi Dániel 
elismerte az e téren történt haladást, de nem helyesli, 
hogy a népoktatásra csak oly csekély összeg forditatik 
s az is helytelenül használtatik fel, a mennyiben a kevés 
tanulót számláló polgári és felső népiskolákra az állam 
oly sokat költ, holott még ma is ezernél többre megy 
azon községek száma, melyekben semmiféle iskola nincs 
s igy a melyekben a gyermekek semmiféle iskolai oktatás-
ban nem részesülnek. Azért is a következő határozati 
javaslatot nyújtotta be : 

»A vallás- és közoktatási miniszter utasittatik, hogy 
i . uj elemi iskolákat, különösen oly községekben állít-
son fel, illetőleg mozdítson elő, a melyekben ilyen is-
kola még egyáltalában nincsen; 2. oly ipartanműhelyeket, 
felsőbb népiskolákat és polgári iskolakat fiuk számára, 
mert a leányok számára létező iskolákat érintetlenül 
hagyom, azokra nagy szükség van, azok még mai napig 
is sokkal kisebb számmal vannak az országban, mint a 
mennyire szükség van, — a melyeknek több évi tapaszta-
lás után igen csekély számú tanítványa van s a melyek 
az államnak aránylag nagy megterheltetésével tarthatók 
csak fenn, vagy egészen vagy legalább az igen gyéren 
látogatott felsőbb osztályaikban megszüntetvén, az ily 
módon megtakarított összeget népiskolák felállítására, 

illetőleg segélyezésére fordítsa. 3. Hívja fel az illetékes 
hatóságok utján a községeket és iskolafenntartókat, hogy 
a szegény tanköteleseknek tanszerekkel és ruhaneműekkel 
ellátása végett egyesületet alapítani iparkodjanak, végre 
4. gondoskodjék célszerű módokról, miszerint a tanfel-
ügyelők iskolalátogatási kötelességöknek pontosabban 
feleljenek meg. 

Erre előbb Trefort miniszter válaszolt, majd Gönczy 
Pál miniszteri tanácsos a következőképen: 

Irányi Dániel t. képviselő ur először is azt méltóz-
tatott mondani, hogy 76 felsőbb népiskola van. Ez tel-
jesen igaz, csakhogy e 76 népiskolából állami segélylyel 
és költséggel csupán 22 tartatik fenn. Az is igaz, a mit 
a t. képviselő ur mondani méltóztatott — mert hisz a 
miniszteri jelentésben vannak azok az adatok — hogy 
ezen iskolákat gyéren látogatják. Épen most magyarázta 
meg ezen iskoláknak rendeltetését ő excellencíája s talán 
méltóztatnak engem felmenteni, hogy a mondottakat 
ismételjem ; de mégis bátor vagyok pár szóval megje-
gyezni, hogy mi, kik Magyarországot régebben ismer-
jük, megszoktuk azon állapotot, mely Magyarországon 
1848 előtt fennállott. Fennállott pedig az iskolázásnak 
azon módja, hogy elemi iskolába jártunk és gymnásiumba. 
Ebből az állapotból a nemzet kissé nehezen akar kibon-
takozni. Még mindig abban a hitben élnek azok, kik 
magasabb műveltségre akarnak szert tenni, hogy gym-
násiumba vagy reáliskolába kell menniök, mert azután 
hivatalt fognak találni. Ha most a nemzetnek amaz osz-
tályát vesszük, a mely az elemi oktatással megelégszik 
és nézzük amaz osztályt, a melynek szigorúan és tisztán 
gymnásiális oktatásra volna szüksége : az elemi oktatás-
hoz nagy tömeg fog tartozni, a gymnásiális oktatáshoz 
pedig csekély szám. Nevezetesen mint a jelentésekből 
méltóztatik tudni , a középiskolák tanulóinak száma 
42,ooo-re megy. Az elemi iskolák tanulóinak száma pedig 
1.800,000. 

A népnek az a csoportja, a mely sem az egyik-
kel meg nem elégedhetik, sem a másikra nem vágya-
kozhatilc, az is igen nagy szám. És ez a csoportja a 
népnek az, a mely Magyarországban gazdálkodásból 
akar élni, és ez, a melynek ipar-hivatását kell számba 
venni. 

Már most mit tesz a népnek az a csoportja, a 
mely nem akar közönséges napszámos lenni, de nem is 
lehet tanuló a gymnásiumban ? Vagy semmit sem, vagy 
gymnásiumba jár. És méltóztassék szét nézni az ország 
gymnásiumain. Világosan és tisztán látjuk, hogy a gym-
násiumok alsó osztályaiba, az elsőtől a negyedikig egy 
csoport tanuló megy. Az 5—8. osztályokban pedig e 
nagy számú tanulók nevezetes része nem tudjuk, hová 
lesz. E'züllik, mint közönségesen mondani szokták. El-
züllik tehát egy oly megkezdett műveltséggel, a mely 
nagy vágyakat ébresztett mindegyikben, és e vágyaknak 
nem tud kielégítést találni. Mi lesz ezekből ? Gazda ? Nem 
lesz, mert ahhoz nem tud, vagy ha akar lenni, megta-
nulja a bérestől a gazdálkodást. Mi lesz ezekből más 
tekintetben? Hivatalt kereső, bejön a minisztériumba; 
eltévesztettem a pályámat, én óhajtanék községi jegyző 
lenni, engedjétek meg, hogy a polgári iskolában vagy 
valahol egy kis exament tehessek, hogy nekem is jusson 
hivatal. 

De én ezekről nem akarok hosszasan beszélni; ezek 
közönségesen tudva levő dolgok. Mire való volt tehát 
felállítani a felsőbb népiskolákat, polgári iskolákat? 
Arra, hogy a kik nem mehetnek tudományos pályára ta-
lán azért, mert nincs módjukban, talán mert nincs tehet-
ségük hozzá, azoknak legyen mód, alkalom és hely 
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mutatva arra, hogy a szükséges ismereteket megszerezzék. 
Ez volna a felsőbb nép- és polgári iskoláknak hivatása. 

Sajnos, hogy mindeddig ezen utat kevesen követik. A 
kik követik is, mint Irányi Dániel t. képviselő ur mondta, 
ezen iskolának felsőbb osztályaiba nem mennek át, ott 
hagyják azt. Ez ha nem volna, a 12,000 tanuló a kik 
most a polgári iskolába járnak, a kik közül körülbelől 
6000 fiutanuló, ezek nem tudom, talán a gymnásiumokba, 
vagy valahol másutt lennének vagy elzüllenének. 

Azt tehát, hogy ma még nem jár ezen iskolába 
elég tanuló, nem teszi azt, a mit a t. képviselő ur in-
dítványozni méltóztatik, hogy hagyjunk fel ezekkel az 
iskolákkal, hanem igenis az én felfogásom, valamint a 
miniszter ur ő excellenciájának intenciója szerint kell ezen 
iskolákhoz hozzá szoktatni a nemzetet, a melyekben he-
lyet találnak azok, a kik a gazdaság-, ipar- és kereske-
delemhez szükséges ismereteket akarják megszerezni. 
Meddő vo'na továbbá ezek fejtegetése, ezeket egyébiránt 
csak egy pár szóval akartam jelezni. Es most a mire 
fel voltam hiva, bátor leszek számbeli felvilágosításokat 
megadni. 

A felsőbb népiskolák száma Magyarországon volt 76, 
van most is, ezek közül allami csak 22. Ha már most 
veszszük ezen felsőbb népiskolák tanulóinak s /ámát áta-
lánosságban, nem osztályonként, akkor 3165 tanuló közül 
a kik közöl fiu 649, leány 2519, egy tanulónak tanítása 
113 írtba kerül. Tehát nem 400 frtba, mint azt a t. kép-
viselő ur ezen iskolának felsőbb osztályai tanulóira nézve 
kiszámítani méltóztatott. 

A mi a polgári iskolák tanulóínak számát illeti, 
Magyarországon volt 136. Ezek közül állami intézet csak 
31, a többit községek, imitt-amott kivételképen fe'ekeze-
tek is tartják fenn. Ezeknek fenntartási költsége 633,291 
frt. Tanul bennök 12,782 tanuló. Egy tanszék 1076 frtba 
kerül és egy tanuló tanitása 73 frtba. E szerint, ha áta-
lánosan vesszük a számítást, nem pedig az 5. és 6. osz-
tály tanulóinak számát, mégis tetemesen leszáll az az 
összeg a mi egy tanulóra esik. 

A mi az ipari szakoktatás ügyét illeti, bátor leszek 
ezt is csak egy pár szóval jelezni. Méltóztatnak ismerni 
az iparos gazdák eljárását. Az iparos gazdánál az iparos 
tanulók eddigelé átalában nem is tanulóknak, hanem a 
szó szoros értelmében véve inasoknak tekintettek. Ezek 
az iparostanulók a mesterségből gazdájuktól édes keveset 
tanultak, ha tanultak valamit, mikor őket felszabadítot-
ták, a segédek segítségével tanulták. Ezt egyébiránt nem 
azért hozom fel, hogy bírálat alá vegyem, mert ezúttal 
nem ide tartozik. Az iparostanulóknak ma 207 község-
ben van iskolájuk, tanul pedig a 75,000 iparostanuló 
közül ma, egy év alatt bekényszeritve 33,000; ezek ta-
nitása kerül 248,000 frtba, a községek, a mesterek és 
illetőleg az állam által segélyeztetvén. Hogy az iparos 
oktatását még tovább is ama uton hagyjuk, a melyen 
ma van, azt hiszem senki sem óhajtja, kell és kellett 
tehát gondoskodni arról, mik épen lehessen az ipart, mely 
még meglehetősen szerény állapotban van, az iskolák 
segélyével előmozdítani. Ezt a miniszter ur ő nagymél-
tósága és a minisztérium olyformán gondolta eszközlen-
dőnek, hogy oly iskoláknál, mint a milyenek az elemi 
népiskolák, legalább az ipar iránti érzéket felébressze. 
E végből elrendelte, hogy a népiskoláknál, hol az iskola 
arra való, hogy mindenütt oktatást nyerjenek az ipar 
valamely ágában a végett, hogyha Magyarország valaha 
iparos országgá válik — ma még nem az — akkor a 
nép közt kézi ügyességgel és az ipar iránt érzékkel biró 
elem legyen. Elrendelte a minisztérium második fokon 
azt, hogy mindenütt, a hol felsőbb ipari vagy népisko-

lák vannak, a mezőgazdaság gyakorlására s az ipar va-
lamely ágában való jártasság megszerzésére mód nyuj-
tassék. Ez megtörtént és eddigelé nem nagyon sok pol-
gári iskola mellett ugyan, de 8 vagy 9 helyen már meg-
kezdetett az ipar valamely ágának oktatása. És nem 
mondom, hogy e pár év alatt már nagy sikert mutat-
nak fel, de egyszer csak meg kell kezdeni és e kezde-
mény ama reményre jogosít, hogy jövőre ez uton sok-
kal műveltebb iparosokat tudunk nevelni, mint a milyenek 
ama műhelyekből kerülnek ki, melyekre céloztam. Eme 
iparostanulók munkásságának eredménye az országos 
kiállításon helylyel-közzel be is mutattatott . 

Egyébiránt ha méltóztatnak meggyőződést szerezni 
ez intézmény elohaladása és sikerére nézve, a budai ol-
dalon levő férfitanitó képezdében be van rendezve egy 
műhely, hol az elemi iskolai tanítókból iparos iskola 
tanitók képeztetnek iparos tanítókká, a végre, hogy a 
hol ily műhely állíttatik fel, ott mindenütt található le-
gyen ahoz való tanitó, nemcsak olyan a ki a mesterséget 
érti, hanem olyan is, ki egyszersmind erre szolgáló más 
tudományt is oktatni képes. Be van rendezve ily műhely 
az iparos iskolák növendékei számára is, hol 10—12 
növendék tanul, de be van rendezve műhely a végett 
is, hogy a polgári iskolák növendékei közül azok, a kiket 
szülőik ipari ágakra akarnak adni, ott megtanulhassák a 
közügyességet és egyáltalán mégtalálják az ipari képzésre 
való alkalmat. 

Egyik előző ülésen a pénzügyi bizottság előadója 
Országh Sándor bemutatta a magyarhoni ágostai evan-
gélikus egyház egyetemének kérvényét, melyet a ház 
oly hozzáadással utasított a pénzügyi bizottsághoz, hogy 
az a költségvetéssel egyidejűleg tárgyaltassék. A ne-
vezett egyház az iránt folyamodik, hogy a második 
rovat alatt felvett 36,000 forint, mely az ágostai evan-
gélikus egyháznak adatik ki, emeltessék fel ugy, hogy 
abból a Királyhágón inneni négy egyházkerület ugyan-
azon arányban részesüljön, a melyben a Királyhágón 
tuli evangelikus egyház részesül. A pénzügyi bizott-
ság, habár nem tagadja, hogy a 36,000 frt felosztásában 
némi anomalia létezik, a jelen percben a kérvény telje-
sítését nem hozhatja javaslatba, de azt egészen véglege-
sen sem tart ja elutasitandónak s ennélfogva ama véle-
ménynyel terjeszti a t. ház elé, hogy méltóztassék azt a 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek esetleges figye-
lembevétel végett kiadni. Az elnök kijelentette, hogy a 
pénzügyi bizottság véleménye felett akkor lesz helyén 
határozni, midőn az illető rovat lesz tanácskozás alatt, 
mert a kérvény egy más rovathoz tartozik s igy idő 
előtti volna dönteni a felett, a mi esetleg más tételnél 
újra előhozható. 

Mikor aztán a f. hó 12-iki ülésben az elnök által 
emiitett rovat került tárgyalás alá, érdekes eszmeharc 
fejlődött ki ezen kérdés felett. Az e tárgyban elmon-
dott beszédeket teljesen, avagy töredékesen kötelessé-
günknek ismerjük közölni. 

Először is Szontagh Pál emelt szót. Nem ugy szólal 
fel, — mondá — mint azon felekezet tagja, melynek 
javadalmazásáról ép szó van, sőt e feltevés ellen tiltako-
zik, mert csak mint országos képviselő szól a tárgyhoz. 

Tudja és érzi, hogy eme házban csakis mint a 
népnek képviselője szólalhat fel, vagy ujabb szójárás sze-
rint mint országgyűlési képviselő és megtar t ja hiven eme 
minőségét, legalább igyekszik arra, hogy megtartsa. 

Hogy azonban ezt igazolja is, kettőt kell fölemlí-
teni. Az egyik az, hogy közötte és ama folyamodás kö-
zött, a melyet tegnap az előadó felemiitett, s a melyet 
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az egyházi célokra szánt állami dotációk felemelését kéri 
az ágostai hitvallású evangélikusok részéről, némi összeköt-
tetés, sőt szoros viszony létezik. A magyarországi luthe-
ránusok egyetemes közgyűlésén ugyanis a szónok volt 
az, a ki ezen folyamodásnak argumentumául hangsúlyozta 
azt, hogy miután eme javadalmazás nem egyforma ará-
nyokban osztatik ki az öt superintendencia között, hanem 
a Királyhágón tú'i egyik szuperintendenciának 16,000 frt 
fizettetik ki, a dunántuli, a dunamelléki és a tiszamelléki 
és bányakerületi szuperintendenciáknak pedig 5 — 5000 
frt, tehát eme 800,000 lélekszámot túlhaladó közönség 
számára 20,000 frt utalványoztatik ki, mig a Királyhágón 
túli szuperintendenciára, mely alig üti meg a 200,000 lé-
lekszámot, 16,000 frt jut. 

Ebből merített argumentumot a szubvenció feleme-
lésének kérvényezésére, mondván, hogy ne bolygassák 
azt, miként jött a királyhágóntuli szuperintendencia a 
16,000 frthoz és igy a többi hitsorsoshoz mérten arány-
talanul nagy összeghez; ne említsék fel azt sem, hogy 
ta'án azért kapta, tartja meg, őrzi meg ezt hiven, hogy 
annak idején pátensszerűleg rendezkedett, mig a többi 
szuperintendencia ezt tenni elmulasztotta. Ne emlegessék 
ezt, tartsák meg a maguk jus quaesitumát; hanem kér-
vényezzenek a többi hitsorsosok is ez összeg arányának 
megtelelő állami segélyért. 

Hogy azonban később e véleményétől elállott, en-
nek oka az, hogy akkor, midőn ezt indítványozta és 
midőn indítványára ez az argumentum a folyamodásba 
bejött s e szerint ama folyamodásnak, mely nem először 
van a képviselőház előtt a kérelmezésnek érdemét ille-
tőleg, ha nem is vallja magát apjának, de legalább a 
keresztapaságot elvállalta mellette ; akkor még azt hitte, 
hogy Magyarország pénzügyi helyzete olyan, hogy ily 
közmivelődési célra szabad és illendő az államtól nagyobb 
összeget is kérni, a proporció szerint t. i. körülbelül 
64,000 forintot tenne ki a kért összeg; később azonban 
meggyőződött róla, hogy az ország pénzügyi állapota 
olyan, mely a maga egyensúlyát a deficitnek tekintélyes 
voltánál fogva csak ugy tarthatja fenn, ha börzei kifejezés-
sel élve — pénzügyi operációkhoz fordul, vagy vidéki, 
falusi adófizető nyelven szólva, adósságokat csinál. Ez 
volt az ok, melynél fogva érezte, hogy ofcapirulás nél-
kül ily nagy szubvenciót többé nem kérhet az említett 
felekezeti egyetemre, s ugy érzi, hogy talán most van 
az igazi uton, a midőn egy egészen eltérő inditványnyal 
lép fel. 

Az érzelem azt súgja, hogy van abban valami le-
alacsonyító, valami szégyenitő, hogy egy 800,000 lélek-
számból álló vallási testület 5000 frtnyi állami szubven-
cióban részesittessék : másrészt azt súgja ismét az érze-
lem, hogy abban a disproporcióban, hogy az erdélyi 
szuperintendencia bármily érdemeknél fogva 16,000 frtba 
részesül, mig a többi négy szuperintendencia csak 20,000 
frtban, van valami lehangoló, legalább a szónok érzi azt. 
Az értelem pedig, a melyhez azután folyamodott, azt 
engedi sejtetni, hogy ha a megszavazást megtagadja, ha 
kéri a házat arra, a mire nézve határozati javaslatot fog 
beadni, t. i. e tételnek törlésére, ez által talán két dol-
got érhet utói. Az egyik az, hogy fellángol ama testü-
letekben az autonómiának annyiszor hangoztatott forró 
érzete, és az ősök emlékezete, hogy nem szorulna min-
denben az államra, önmaga fog bajain segitni, önmaga 
fogja egy-egy szuperintendencia 5000 frtnyi szükségletét 
előteremteni és szem előtt tartja azt, hogy a ki első 
sorban magán segit, megsegíti azt az isten, sőt talán 
az állam is, ha törekvését látja. A másik, a mit utóiérni 
remél, az, hogy miután abban, hogy 5000 forintnyi ala-

mizsnaszerű szubvenció nyujtatik az egyes szuperinten-
denciáknak nem lát lépést, utegyengetést, törekvést arra, 
hogy az 1848: XX. t. cikkben letett elveknek végre-
hajtására valami előlépés, vagy törekvés mutatkozzék. Azt 
akarná utóiérni e tételnek megtagadása által, hogy egy-
részt az az autonomiát annyira hangoztató felekezet fel 
ébredjen, támadjon annak kebelében megújhodás — 
»revival«, másrészt pedig, hogy a kormány meglássa és 
érezze, hogy mennyire érett kérdés már az, hogy az 
1848 : XX. t. cikkben letett elvek tényleg és a gyakor-
latban is érvényesíttessenek és e törvénycikk végrehaj-
tassék. Ajánlja elfogadásra a következő hat javaslatot : 

»A vallás- és közoktatásügyi költségvetésben az 
egyházi céloknál, a rendes kiadások 2-ik rovatában, az 
ágostai ev. egyház címe alatt előirányzott 26,000 forint 
törültessék.« 

Zsilinszky Mihály : Kijelenti, hogy nem fogadhatja 
el a Szontágh hat. javaslatát: először ama gyakorlati 
oknál fogva, mert amint ő is igen jól tudja, amaz elő-
irányzott 36,000 frtnak már évek óta meg van a maga 
helye és ha a fedezet elvonatnék, nem lehetne azt egy 
könnyen pótolni bármiféle más forrásból. Másodszor nem 
fogadhatja el amaz elvi oknál fogva sem, mely a jog-
egyenlőségből következik. Ez összeg, bármennyire cse-
kély is, de elfogadható és elfogadandó, minthogy azt 
jelenti, hogy az állam legalább részben ama kötelezett-
ségét kívánja leróni, a melylyel tartozik az országban 
levő minden hitfelekezet iránt. Ez jelzi azt, hogy las-
sanként mégis csak közeledünk amaz elvnek megvalósí-
tásához, a mely az 1848. XX. t.-c -ben foglaltatik. 

Nyíltan elismeri, hogy van abban az alkotmányos-
sághoz ragaszkodó magyarra nézve bizonyos lealázás, 
midőn érzenie kell, hogy az országban levő négy szu-
perintendenciának azon lakosai, a kik ama szomorú 
időkben saját jogaik mellett küzdvén, a pátenst el nem 
fogadták, most mintegy büntetésül kisebb jutalomban 
részesültek, mint azok, a kik annak idejében épen az 
ellenkezőt cselekedték. El kell ismernie azt, hogy ez a 
diszharmónia kellemetlen érzelmeket szül s azért okvet-
lenül meg kell a t szüntetni. De nem itt, ebben a házban 
fog az megtörténni, hanem a házon kivül, magának a 
felekezetnek kebelében. A szónokra ama körülmény, 
hogy a királyhágóntuli úgynevezett szászegyház, vagy a 
mint ők nevezik, »Landeskirche« nem kíván csatlakozni 
az ugyanazon egy országban lévő s ugyanazon hitelve-
ken nyugvó felekezethez, mindig azt a benyomást gya-
korolta, mintha az uniónak keresztülvitelét a szászok 
legalább egyházi téren nem igen óhajtanák. Pedig egy-
általában nincs reá ok, legalább igazolható ok, mely a 
királyhágóntuli ágost. evang. hitfelekezeti egyházhoz tar-
tozó polgártársakat a magyarhoni ágost. ev. hitfelekezetű 
polgártársaktól távoltartsa. 

Azonban ez oly dolog, a mit erőszakolni nem lehet 
és a szónok itt csak ama reményét fejezi ki, hogy a 
királyhágóntuli evangélikusok önként be fogják látni azt, 
hogy az ő elődeik voltak a jó uton 1848-ban, midén 
Binder szuperintendens vezetése alatt bevonultak az 
ágos'ai hitfelekezet egyetemes gyűlésébe és ott a hit-
egység alapján követelték, kívánták egyházi ügyeiket 
elintézni. Hatással lesz reájuk továbbá a testvér refor-
mátus ev. egyház eljárása, mely szerint az erdélyi refor-
mátus szuperintendencia önként csatlakozott a magyaror-
szági szuperintendenciák egyeteméhez. Es reméli ezt 
azért is, mert van egy tér, a hol csatlakozni szoktak, a 
hol a különcködő szászok mindig szívesen vallják ma-
gukat magyaroknak. A külföldi egyetemeken vannak bi-
zonyos ösztöndíjak, melyek a Magyarországból egyetemre 
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kimenő ifjak számára alapíttattak. Valahányszor szász 
itjak ilyen külföldi egyetemeken megjelennek, mindany-
nyiszor »Ungár« oknak vallják magukat, hogy az ösztön-
dijakat elnyerhessék. Tudva van továbbá, hogy a Bal-
dácsy-alapitványhoz, mely a magyarországi valamennyi 
evangelikus kerület javára tétetett, sz'ntén igen szivesen 
hozzájárulnak a szász atyafiak. 

Sőt az is tudva van, hogy midőn itt e házban a 
főrendiház reformjáról szóló törvényjavaslatot tárgya'ták, 
a királyhágóntúli szász szuperintendencia egy kérvényt 
adott be, melyben nem az volt mondva, a mi a többi 
evangelikus szupetintendenciák kérvényében t. i. hogy 
óhajtják, hogy valamennyi szuperintendens tagja lehes-
sen a főrendiháznak, hanem az, hogy ha csak kettő lesz 
is benne, ezek egyike mindenesetre a szász szuperinten-
dens legyen. Szóval, a hol előnyökről, jogról, jutalmak-
ról van szó, akkor mindig azt mondják : egyek vagyunk, 
magyarok vagyunk. Ezt az élelmességet a szónok nem 
is venné rossz néven, ha látná, hogy a kötelességeket 
is átvállalják. Nem fogadhatja el a Szontágh Pál hatá-
rozati javaslatát, hanem kéri a minisztert, hogy ezt az 
inkonvenienciát, a mennyiben hatáskörébe esik, igyekez-
zék megszüntetni ugy, hogy vagy szó szerint vegyük 
azt, a mint a törvényben van : »az ágostai hitvallású 
evang. egyháznak 36,000 frt« és ez összeg aztán egyen-
lően osztassék fel valamennyi kerület között : vagy pedig 
hogyha valami más felsőbb akadály volna, ezen akadályt 
elhárítani igyekezzék. 

Zsilinszky után Zay Adolf szólalt fel. Szerinte ezen 
kérdésekről, különösen pedig az unió ügyéről, itt a ház-
ban sem nem célszerű, sem nem indikált beszélni, mert 
ez a két egyháznak belügye levén, az határozottan feleke-
zeti autonom iigy, a mely nem való a parlament elé. Bár-
mennyire meghajlik a Szontágh tudományos miveltsége 
előtt, mégis kénytelen kijelenteni, hogy a jelenlegi 
egyházi közjog szerint Erdélyben egy külön országos 
egyház létezik, a mely nem egyik szuperintendenciája 
egy fiktív, az egész Magyarországot magába felölelő 
egyetemes ágostai egyháznak. A szónok polemizál Szon-
tágh Pállal. Azt hiszi, hogy itt joglemondásról volna szó, 
jogról lemondani pedig egyes embernek nem szabad, s 
ezt csakis ama jogi alany teheti, a mely a jog élvezeté-
ben van. Ha a magyar ágostai egyház le akar mondani 
eddig élvezett jogáról, megteheti, de csak ott, a hol az 
ő szabad akarata nyilvánul t. i. az egyetemes gyűlésen, 
egyes ember nem mondhat le, mert arra felhatalmazás-
sal nem bir. 

Majd azután hosszasan polemizál Zsilinszky vei s ki-
fejti azokat az okokat, melyek következtében az ő egyéni 
nezete szeiint az erdelyieknek nem lehet az egyesülést 
tanácsolni. Az erdélyi autonomia sokkal nagyobb terje-
delmű a magyarországinál Felszólítja a magyarországi 
ágostaiakat, iparkodjanak azt a tágabb terjedelmű auto-
nómiát megszerezni és kivívni, a mely az erdélyi ágos-
taiak tagadhatatlan kincse és aztán majd aztán szólja-
nak ismét fúzióról, de míg hasonló jogalapon nem álla-
nak, míg ezek őket egy kisebb jogkörrel kínálják meg 
az ő nagyobb jogkörük helyett, ne tegyék fel róluk azt 
a naivitást, hogy arra a lépre rá menjenek. De vannak 
más okok is. Az erdélyi egyház ura a maga helyzeté-
nek, a maga körén belül feltétlenül rendelkezik. Ha már 
most ez az erdélyi szuperintendencia belépne a négy 
magyarországi szuperintendencia egyetemes kötelékébe, 
ottan mindenesetre mindig kisebbségben volna, és ki is 
volna téve sokféle falhozszoritási és sokféle térítési törek-
véseknek. 

Szontágh Pálnak személyes kérdésben Zay ellen 

történt felszólalása után Pulszky Ágoston emelt szót. Hoz 
zájárul ama felszólaláshoz, a melyben Zsilinszky e tétel 
fenntartását ajánlotta. Midőn azonban teljesen amaz in-
dokolás értelmében fogadja el a tételt, melyet Zsilinszky 
kifejtett és hozzájárul ama további kérdéshez is, hogy ez 
összeg lehetőleg ne az egyes szuperintendenciáknak adas-
sék ki többé, hanem kiadassék az evangelikus egyház 
elnöksége utján, mely ez egyházat a kormánynyal szemben 
képviseli és mely ez egyház főkormányzó hatósága, né-
hány szóval reflektál azokra a miket Zay Adolf képviselő 
imént elmondott. 

Nem itt van helye ama feltételek és körülmények 
megvitatásának — mondja a többek közt — a melyek 
közt az egyesülés eszméje keresztülvihető, nem itt van 
a helye annak, hogy ezen eszmét kiemeljük, és arra 
súlyt fektessünk. Azonban épen az a féltett kincs : az 
autonomia szempontjából, a melyre Zay ép oly nagy 
súlyt fektet, van helye annak, hogy a szónok kijelentse, 
hogy ez autonomia csak annyiban fentartható és csak 
annyiban lesz gyümölcsöző, a mennyiben az az ország 
érdekében üdvösen kihasználtnak mutatkozik, és hogy 
abban a pillanatban, a melyben az autonómiának bár-
minő következménye az ország érdekeivel ellenkezni lát-
szik, az autonomia maga veszélyeztetve van. Ez az ok, 
a miért sűrgettetik az egyértelmű, ha lehet együttes el-
járás, mert félő, hogy könnyen keletkezhetnek panaszok, 
és ha panaszok nem keletkéznek saját keblünkben, kelet-
kezhetnek a rokon és velük azonos és dogmatikailag 
egyáltalában m - g nem különböztethető egyház kebelében, 
a melynek Zay is tagja. És ama súrlódások, melyeket 
az azon egyházakból keletkező panaszok okoznak, az 
egész egyház tekintélyének és javanak ártanak, és visz-
szaháramlanak okvetlenül a magyar egyházra. Ezért akar-
nak közös egyetértéssel és ha lehet együttesen eljárni. 

Azt mondja Zay, hogy nem gyakorlati dolog, nem 
a mai kor emberétől várható dolog az, hogy valaki jobb 
helyzetről egy tágabbkörü autonómiáról lemondjon azért, 
hogy szűkebb autonomia körébe lépjen be. Ez a felfogás 
nagyon helytelen. Mindenekelőtt nem ismeri el a szónok, 
hogy az erdélyi részekben fennálló egyháznak nagyobb 
autonomiára volna joga, mint a magyarországinak; sőt 
vannak tekintetek, melyekben amaz sokkal kisebb jog-
körrel bir pl. a püspökválasztásra nézve; mert nálunk a 
püspökválasztás teljesen az egyháznak autonom joga, ott 
a királyi megerősítés szükséges. De eltekintve ettől, mi 
soha sem törekedtünk és nem is törekszünk az autonó-
miának oly terjedelmére, oly autonom ;kus jogokra, me 
lyek bennünket netalán ellentétbe hozhatnának az ál'am 
törvényeivel. És azért én azt kivánom éppen az autono-
mia változatlan fenntartása érdekében, hogy ott, a hol 
a látszata fennforog annak, mintha ily lehetőség bekö-
vetkeznék, ott, hol az autonomikus jogok összeütközésbe 
jöhetnének az állam törvényeivel, vagy oly cselekvésekre 
vezethetnének az egyes községek részéről, melyek az 
összeütközés látszatát idézhetnék fö l : ott az autonomia 
tekintetéből bölcs politika, előrelátó és még önérdekben 
is kívánatos dolog, az autonomia ezen fölöslegéről le-
mondani és megelégedni azon körrel, mely a szükségle-
teknek megfelel, s a melylyel a kulturális és vallási fel-
adatot meg lehet oldani, de a mely mellett az állami 
törvényekkel összeütközés veszélye felmerülni nem fog. 

Nendtvich Károly az Összeget igen csekélynek, 
lealázónak, ezért el nem fogadhatónak tartja. Orbán 
Balázs az erdélyi 25,000 magyar lutheránus figyelembe 
vételére és a nyerendő összegből való segélyezésére hívja 
fel Zay társait. Ezek után Tisza Kálmán szólalt fel. 

Mielőtt a tételre nézve röviden elmondanám néze-
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temet — igy szolt — két tévedést kell helyreigazitanom, 
melyeket hallottam. Az egyik tévedés az, mintha e té-
telek az abszolút kormány által megállapított tételek 
volnának. Igen jól tudják a t. képviselő urak, hogy nem 
is minden vita nélkül lett az egyházak segélyezésére 
mindjár t 1868-ban a s ióban levő összeg a törvén)-hozás 
által megszavazva. É s hogy a törvényhozás mindig ugy 
tekintet te ez összeget, hogy az nem olyan kötelezett 
összeg, mely megszavazás alá nem jön, mutat ja az, hogy 
1876 ban és 77-ben, a midőn a kiadások minden téren 
megszorit tattak, e tételek is leszállittattak, és csak ké-
sőbb, midőn a pénzügyek rendezettebb állapotba jöttek, 
vétetet t fel ismét e tétel az 1868-diki eredeti összegben. 

A másik a mit helyreigazítani kivánok az, hogy 
Nendtvich t. képviselő ur azt mondta, hogy azt a se-
gélyt lealázás nélkül elfogadni nem lehet. Lehe tnek 
lealázó adományok, de amit az ország törvényhozása ad, 
az lealázó nem lehet. És csodá'om, hogy a képviselő ur 
lealázónak találja ma, a múltban nem tar tot ta lealázónak, 
és miért szavazta meg? Mert hisz ez a tétel 1868 óta 
mindig előfordul, és csak most jutot t eszébe valakinek, 
hogy azt lealázónak találja. 

A mi magát a kérdést illeti, nem habozom kimon-
dani, hogy bizonyosan az illető egyháznak, mint az ál-
lamnak is csak érdekében állhat, ha ugy, mint a test-
vérfelekezet részéről történt , az ágostai felekezetnek a 
magyar korona területén levő öt egyházkerülete is egye-
sül De viszont azt hiszem, hogy ez sikeres csak ugy 
lehet, ha ugy történik, mint a másik egyháznál tör tént , 
azaz kölc-önös megegyezéssel, önként, sőt még bizonyos 
kivételes helyzeteknek az egyesülést k imondó egyház-
törvényben is respektálásával. De hogy ez igy megtör-
ténjék, az meggyőződésem szerint nemcsak az államnak, 
hanem magának az egyháznak is érdekében áll. 

De azt hiszem, addig, a mig ez meg nem történik, 
azt mondani, hogy a mi az ágostai egyház javára ada-
tik. az az egyetemnek adassék, nem lehet. Az egyetem 
teljes joggal képviseli a négy szuperintendenciát. N a g y 
hiba volna bárki részéről, és talán állami szempontból 
sem volna megengedhető, hogy az az egyszer önként 
létesült egyetemesség felbontassák. Óhaj tani kell, oda 
törekedni kell. hogy az egyháznak ötödik része is az 
egyetemességbe jöjjön. De épen a hazankban fennálló 
autonomikus nézetek és jogok szerint ennek kényszer-
eszközökkel létesülni nem lehet. 

Ami már magát a tételt illeti, minden kétely nél-
kül elismerem, hogy az arány, melyben a segély meg-
osztása történik, a szám szerinti igazságnak nem felel 
meg. De azt hiszem, miután a megosztás annyi időn 
keresztül igy történt, most rögtönözve megváltoztatni 
nem lenne helyes. Különben is az egyházak segélyezé-
sénél tisztán a szám szerinti arányt követni ta 'án nagyon 
is messze vezetne, mert akkor az összes tételeknek igen 
lényeges megváltoztatásokon kellene keres/tül menniök. 
A kormány fontolóra fogja venni, miként lehetne ezt az 
egyenlőtlenséget kiegyenlíteni, de most igen kérem, 
hogy ugy, mint annyi éven keresztül mindig és szó nél-
kül történt, az eddigi gyakorlathoz képest a tételt meg-
szavazni méltóztassék. 

Még Havidr Dániel, Gull József, Hermann Ottó 
szólaltak fel s ezzel a vita véget ér. A ház többsége 
fenntart ja a 36,000 frtos tételt s igy a Szontágh Pál hat. 
javaslata eles k. A kérvényre vonatkozólag a ház elfo-
gad ja a pénzügyi bizottság javaslatát . 

I R O D A L O M . 
A val lás- es közoktatásügyi m. kir. miniszternek 

a közoktatás állapotáról szóló és az országgyűlés elé 
terjesztet t 14-ik jelentése két vaskos kötetben megjelent. 
Az első kötet a népoktatási tanügynek 1869, 1881 és 
1884. évi adatait összehasonlítva közli, megjegyezvén, a 
mit egy volt munkatársunk annak idején kiemelt, hogy 
»az 1869. évi fölvételek eredménye népoktatási tanügyünk 
akkori átmeneti állapotának figyelembe vételével s ekkor 
is csak fóltételescn fogadható el összehasonlításra.* 1869-ben 
a 6-tól 12 éves gyermekek 68°/0-a, 1884 ben 85°/0-a jár t 
iskolába. Örvendetes emelkedés, melylyel arányban áll 
a népoktatási tanügy minden egyes tényezőjének emel-
kedése. 1884-ben minden • kilométer területre 48 la-
kos, 8 lanköteles és 6 iskolás gyermek esett. Az állami 
népiskolák kimutatásából azt látjuk, hogy ezek felállítá-
sánál állami nagy érdekek előmozdítása céljából tervszerű 
munka végeztetik. A második kötet a közép- és főisko-
lák, szakiskolák, emberbarát i és közművelődési intézetek-
ről szól. N a g y alkotásokkal találkozunk itt mind abban, 
a mi a természet tudományok, a művészet, és műiparra 
vonatkozik. Továbbá, alapos indokolás kíséretében nyer-
jük azt az ígéretet, hogy egy harmadik egyetemünk 
minél elébb felállíttatik. Az indokolás szerint főkép finan-
ciális szempontok kívánják meg, hogy az egyetem Po-
zsonyban állittassék fel. Nagymérvű indolentia tanujelé-
nek veszszük a mi részünkről, h o g y az egyetemért ver-
senyző városok (Pozsony, Szeged, Kassa) közt Debrecen-
nek még a neve sem fordul elő, holott múltjánál s meg-
lévő felső tanintézeteinél fogva, ama városokkal legalább 
is egyenrangban áll. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Budapesti ev. lelkészválasztás. Mint már ko-

rabban jeleztük néhai Győry Vilmos helyének, vagyis a 
budapesti magyarajku evang. lelkészi hivatalnak a betöl-
tése folyó hó 18-ikára tüzetett ki. Az e nap délelőttjére 
összehívott közgyűlést Bachát Dániel esperes ur, mint 
elnök megnyitván, választási jegyzőkké Possert Gyula és 
Zsigmondy Jenő dr. választattak meg. Ezután fölolvasta-
tot t a bányakerületi utasítás és a mult ugyancsak Bachát 
D. ur elnöklete alatt tar tot t közgyűlés jegyzőkönyvének a 
valasztásra vonatkozó határozata. Az elnök e határozat 
alapján fölhívja a közgyűlést a szavazás megkezdésére. 
Schmidt Titusz dr. nagy zajjal fogadott indítványt tesz 
az iránt, hogy ha'asztassék el az ülés, mert a kijelölések 
körül szabálytalanságok fordultak, elő, Az elnök ez indít-
vány tárgyalását nem engedvén meg, Schmidt Titusz 
ezután 16 egyháztag neveben kandidalja Korbély Gézát, 
a pesti evang. egyház segédlelkészét és jelenlegi vezető-
jét. Majd felolvastatott Fa rbaky József nyíregyházai lel-
kész visszalépő levele, az elnök fölkéretett, hogy annak 
idejében az egyház válaszára nézve tegyen indítványt. 
Er re az a elnök közgyűlés beleegyezésével elrendelte a vá-
lasztás megkezdését ; a választási lajstrom vezetésére fölkért 
12 egyháztagot , bizalmi férfiakul pedig Győry Elek dr., 
Szedenics János dr., Schmidt Titusz és Matuska István 
tagokat . A szavazások beadása azonnal megkezdődött . 
Az eredményt d. u. 6 órakor hirdették ki. Horváth Sándor 
kővágó-eörsi lelkészre 342-en szavaztak, Korhely Gézára 
36-án, s igy Horváth Sándor megválasztottnak jelente-
tet t ki. 
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* Főgondnokválasztás Debrecenben. A d e b r e c e n i 
reform, egyházban közelebb, midőn a törvények értelmé-
ben a presbyterium tagjainak lf4 része kisorsoltatott, ezek 
helye újból betöltetett, egyszersmind az egyház főgond-
noki hivatala is betöltendő volt. Főgondnokká ismét 
Sápy Sámuel ur választatott 965 szavazattal 15 szava-
zat ellenében. Az egyháztanács azonnal egy küldöttséget 
nevezett ki a megválasztott főgondnok meghívására ; a 
küldöttségnek azonban nem sikerült az érdemes főgond-
nokot állásának újból elfoglalásra reá birni. Az érdemes 
férfiú hajlott korára, ottan-ottan előjövő betegeskedésére 
hivatkozva, fájdalommal bár, de kijelentette, hogy a meg-
tiszteltetésnek és bizalomnak e szép tanújelét nem fo-
gadhatja már el. Az egyháztanács szintén fajdalommal 
vette tudomásul a leverő hirt, hogy főgondnok ur hatá-
rozottan visszalép az egyházi ügyek vezetésétől s a kény-
szerűség előtt meghajolva uj választást rendelt el. 

* Szász Károly ur püspöki látogatása Felső-Ba-
ranyában. A jelen évre Felső-Baranya következik. Püs-
pök ur célja először az volt, mint azt annak idejében 
közöltük is, hogy a húsvét és piinköst közt eső 5—6 hét 
alatt az egész megyét meglátogatja. Igen, de akkor az 
egyházkerületi gyűlést a szokott időben, a piinköst után 
eső héten kellett volna megtartani s igy akkor, mikor már 
a közép és felső tanintézetek vizsgalatai, másrészt a sok 
közgyűlési tagot közelről érdeklő nyári gazdasági munkák 
javaban folynak. Miért is az elnökség ezúttal május 26-ra 
véli a közgyűlést összehivandónak, mely azután junius i-én 
bevégződvén, minden közgyűlési tag áldozócsütörtökre 
haza mehet. A lelkészi vizsgálatok idejéül május 24 és 
25-dik napja jelöltetett ki. Igen, de e szerint az egyhá-
zak látogatására szánt idő rövidült meg, miért is húsvét 
után csak az egyh. megye egyik felében ejtetik meg a püs-
pöki látogatás, másik fele az őszi hónapokra marad. 
Közelebbre a látogatási sorrend a következőkép állapítta-
tott m e g : 

April 27-én le a Dunán Mohácsig, onnan vasúton 
Villányig. April 28. Nagy-Harsány. April 29. Kis-Har-
sánv. Nagy-Tótfalu. April 30. Siklós. G) űd. Május 1. 
Kis-Tót falu. Május 2. Belvárd. Magyar-Peterd. (Vasam.) 
Május 3. Bisse. Túrony. Május 4. Garé. Szava. Május 5. 
Csarnota. Viszló. Május 6. Rád. Márfa. Május 7. Tere-
hegy. Harkány. Május 8. Ipacsfa. Kovácshida. Május 9. 
Szerdahely. Csehi. (Vasárn.) Május 10. Dr.-Palkonya. 
Dr.-Szabolcs. Május 11. Gordisa Maty. Május 12. Old. 
(Beremen) Május 13. Haraszti. Nagyfalu. Május 14. haza. 

* Uj református gymnasium Budapesten. R é g ó t a 
ismert dolog, hogy a budapesti ref. gymnasiumi épület 
a célnak s az egészségügyi szabályoknak épen nem felel 
meg. Ezért az egyháztanács egy uj épület emelésén 
munkálódik. A parochiális telek szomszédságában van 
egy nagy városi telek, melynek egyik szélén egy nagy 
népiskolai épület áll, másik szélén közelebb fog a fővá-
ros egy rajziskolat emeltetni; a közből maradó rész épen 
alkalmas volna egy gymnasiumi épületnek. Ezért az egy-
háztanács közelebb azon kéréssel fordult a fővároshoz, 
hogy ezen telket engedje át dij nélkül gymnasiumi te-
leknek, és miután iskoláikba oly sok fővárosi s más 
vallású tanuló jár, hogy legalább négy párhuzamos osz-
tály felállítása is szükséges leend, adjon a város segélyül 
az építkezésre 25,000 frtot. Az egyháztanács ezen telje-
sen méltányos kérése, reményijük ad placidas aures ta--
láland. 

* A szarvasi ág. ev. egyház iskoláiban a félévi hi-
vatalos iskolalátogatás szép sikerrel ment végbe. A ne-
vezett egyház 15 városi elemi iskoláiba tényleg jár 892 fiu 
és 847 leány, összesen 1740 növendék, ezekhez hozzá-

adva a tanyai iskolák 987-re menő növendékeit, össze-
sen : 2727 gyermek részesül a tanításban. 

* »A népoktatás hazánkban 1868—1884-ben* 
Láng Loj/'s akadémiai levelező tag folyó hó 8-dikán 
tartó:ta meg székfoglaló értekezését fennt^bbi cím alatt. 

z értekezés érdekesen csoportosítja a népoktatás ada-
tait és az ezekből kivonható tanulságot, melyet épen 
nem lehet föltétlenül kedvezőnek tartani a magyar 
fajra né/.ve. Bevezetésül föltárta azokat az állapoto-
kat, melyekben a magyar kormány fölállítás >kor ta-
lálta az országot. Báró Éötvös Jó sefnek 1869 ről szóló 
Jelentése a népoktatásról igen sötét. Akkor 11,300 köz-
ség közül 1712-ben nem volt egyetlen iskola sem. De 
ezek kisebb községek ; hanem a nagyobb városokban is 
teljesen elégtelenek valanak az isko'ák. 17,000 tanitó 
volt, az akkor iskolába járó 1.100,000 gyermek részére 
ís csekély. Az iskolaköteles gyermekeknek csak fele járt 
iskolába. Összesen 1.300,000 forint az iskolai szükséglet 
Eötvös 8—9 millióra tette a / t az összeget, melyre szük-
ség volna. Ma pedig ez az összeg 12 millión is felül van. 
1884-ben iskolába járt 1.800,000 ; a százalék 1869 óta 
47-ről 79-re em lkedett. Baranya áll legjobban az i-kolába 
járók tekintetében, mert a tankötelesek 92 százaléka lá-
togatja az iskolákat; legrosszabbul pedig Máramarosme-
gye ál', 39 százalékkal. A törvényhatóságok közül 39-nél 
kedvező az arány, a hol az átlagon fe íil van iskolába 
járók száma; ebben 20 magyar törvényhatóságot talá-
lunk. Az átlagon alól maradt 29 törvényhatóság s ebben 
17 magyar. Ez tehát nemzetiségi szempontból nem meg-
nyugtató a magyarságra. Legjobban emelkedett a zsi-
dók és görög keleti vallásúak iskolába jarása ; és emel-
kedett a magyarok mellett az oláh4 és szerbé is., Az 
sem valami örvendetes adat, hogy ezer iskolaköteles kö-
zül 898 német, 846 tót és csak 824 magyar gyermek 
jár iskolába. Az iskolábajárás eredménye sem nekünk 
kedvez. Az iskolák s?áma 1869-ben 13,730 vol t ; min-
denféle iskola, melyből sokat meg kellett szüntetni. 
1884-ben 16,205 iskolát találunk. A tanítás nyelvében 
örvendetes a haladás de itt is vau még kívánni valónk. 
1869-ben 5800 iskolában oktattak magyarul, 1884-ben 
pedig 7938-ban. Azoknak az iskoláknak száma emelke-
dett legjobban, a hol a magyar más nyelvvel együtt 
szolgál tannyelvül: 1400-ról 2600-ra ; mig az oly isko-
lák, hol nem tanítanak magyarul, i 8 o r ó l 82-re apadt. 
Az állami iskoláknak fontos tényezői hatását emelte ki 
ezután az értekezés. Van 450 állami iskola, mely az 
1873-iki ama törvény következtében emelkedett, hogy 
a hol a fe'ekezetek és községek nem képesek a magok 
erejéből iskolát tartani fenn, ott az állam emel. Az ál-
lami iskolák legnagyobb része a nemzetiségek közt van. 
Ez iskolák összefüggő láncolatot képeznek a nemzetisé-
gek közt a magyar államiság támogatására. A tanítók 
száma az 1869 iki 17,000 ről 25,000-re szaporodott, 
16,205 iskolában. A tanitók közül a magyar nyelvet 
1869-ben 72 százalék beszélte folyékonyan, most 82 szá-
zalék; a magyarul sehogy sem értő tanítók száma 12 
százalékról 5-re szállt alá. De ennél is kedvezőbb az 
arány, melyben a magyar nyelv taníttatik, Kedvezőtlen 
még mindig a népoktatásban, hogy 16,000 iskola közül 
csak 10,800-ban tannyelv a magyar. A népoktatás költ-
ségei 1869 óta 3700 ,000 frtról 12.300,000 frtra emel-
kedtek. Sok örvendetes fejlődésről győznek meg ez ada-
tok, de komoly intést is tartalmaznak. Fajunkkal szem-
közt elfogulatlanul leplezik le a bajokat. A magyar is? 
kólák száma nő ugyan, de mellette két más nemze-
tiség, kedvezőtlenebb viszonyok közt, még inkább előre 
halad. 
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* Bod Péter »História Hungarorum Ecclesiastica* 
című művére, mint Hollandiából értesülünk, az előfizetők 
száma gyorsan szaporodik ; tekintettel azonban azon kö-
rü 'ményre, miszerint a francia, angol s német n) elvű 
előfizetési felhívások c-ak alig pár hete küldettek szét s 
holland testvéreink a tengerentúlról, Amerikából is szá-
mítanak hazánk egyháztör ténete iránt érdeklődő pártfo-
gókra : sikerült az előfizetési határ időt április hó lő-kéiy 
meghosszabbitanunk, remélvén s elvárván, miszerint ez 
idő alatt hazai protestáns egyházunk s tudományos fér-
fiaink is megteendik kötelességöket e tudományos, nem-
zeti multunkat s műveltségi tör ténetünket oly közelről 
érdeklő vállalattal szemben. Különös kötelesség neheze-
dik e tekintetben protestáns egyházunk minden igazi 
protes táns szellemtől á thatot t t ag j á ra ; s a mikor látjuk, 
h o g y egy katholikus irónak nyelvészeti s irodalomtörté-
neti szempontból tagadhatlanul irodalmi történeti becs-
csel biró, mindazáltal vallásos gyűlöletet szitó művei, 
t. i. Pázmán Péter n űvei kiadásából országgyűlési kérdést 
csinálnak s felekezeti különbség nélkül megadózta t ják 
érte az ország minden polgárát : jól eső öröm töltheti 
el mindnyájunk szivét, midőn egy hazai tör ténetünkre 
amaz emiitett Íróénál nem kevesebb becscsel biró s ed-
dig még nem is ismert nagybecsű művét saját erőnkön 
segítünk a feledés sírjából megmenteni s a nemzetek s 
egyesek leghűbb itélőbirájának a történetnek kezébe le-
tenni. Midőn a Bod féle mű előfizetési határidejének eme 
meghosszabitásának közlésére egyházi lapjainkat felkérjük, 
egyszersmind nyugtázzuk a legközelebb tör tént előfize-
téseket : Palcsó István tanár a késmárki lyceum részére; 
Bocsor La jos a külső-somogyi egyházmegye részére ; a 
rozsnyói ág. hilv. főgymnásium ; Bodola Gusztáv igazgató 
a mezőtúri ref gymn. részére, kötött p é l d á n y t ; Müll-
ner Mátyás evang. lyc. igazgató a soproni ev. lyceumi 
könyvtár részére ; Czelder Márton kecskeméti ref. lelkész ; 
Pap Gábor püspök ur a barsi egyházmegye részére ; 
Kondor József tanár a csurgói gymnasium részére ; Csa-
bai Imre tanár a kecskeméti reform, gymnásium részére; 
a kis-kun halasi főgymn. könyvtár, s mint nt. dr. Ko-
vács Ödön tudatá velünk levelében, ő az enyedi evang. 
ref. főiskola s saját részéről 7 példányra küldött elő-
fizetést az erdélyi főt. püspök úrhoz. Mivel általa csakis 
tévedés kikerülése véget t egyszersmind jelezzük, misze-
rint legközelebb elnézésből emiitettük, miszerint Dömötör 
Bertalan tassi lelkész a saját maga részére is előfizetett 
egy példányra, az egyház számára rendeltetet t meg. 
— Makay Dániel ungvári ref. leik. az ungi ref. egyház-
megye részéről 18 frt. — Schneller István theol. tanár 
a pozsonyi theologiai akadémia részéről 18 frt. — Szalay K. 

Koncz Imre vértesalji esperes ur (ki a rábizottak-
ban rendesen elől szokott járni) — Bod Péter egyház-
történeti munkájára két példány előfizetési árát küldte 
be püspök úrhoz, 36 forintban, u. m a vértesalji egy-
házmegye levéltára — és az egyházmegye könyvtára szá-
mára külön. 

* Nyilvános köszönet. A budapesti ref. főgymná-
sium természetrajzi gyűj teményét , egyházunk buzgó tagja 
Nöthling Vilmos ur, jó hírben álló s kiváló magkeres-
kedő (IX. ker. Calvin-tér 9. sz. a soroksári-utca sarkán) 
igen értékes és szép ajándékkal, mintegy 100 üvegből 
álló különbféle maggyüj teménynyel és egy magcsiráztató 
géppel gyarapí tot ta . E gyűj teményben részint gazdasági, 
részint kerti magvak vannak, melyek által lehetővé 
te t te azt, hogy növendékeink, kik legnagyobb részben 
fővárosiak s kik nem igen birnak e tekintetben gya-
korlati ismerettel, szemléletileg láthatják és ismerhe-

tik, ugy a gazdasági, mint a kerti növények magvait . 
Ugyancsak az ő szives közvetítésével jutottunk igen 
olcsó áron több meleg éghajlati nővények termékeihez; 
valamint az ipar és művészetben használatban levő, szin-
tén meleg éghajlati szépen kikészített fagyüjteményhez 
is. Ezen valóban elismerésre méltó ajándékáért és köz-
vetítő fáradozásaiért elmulaszthatatlan kötelességemnek 
tartom, a főgymnásium részéről, nyilvános köszönetet 
mondani Nöthl ing urnák, ki intézetünk iránti érdeklődése 
által megmutatá , h o g y nem csupán az anyagi érdekek-
nek é l ; de jól felfogott helyzetéből kiindulva, szellemileg 
is töreked k a közérdeket előírozditani, akkor, a mikor 
a tudománynak is kiváló szolgálatot tenni nemes felada-
tának ismeri. Budapesten, 1886. február 14-én. Yámossy 
Mihály, igazgató-tanár. 

* Furcsa lakodalom. E címen jelent meg vala-
mennyi napi lapjainkban a következő újdonság : »Kiszá-
cson e hó 15-ikén oly lakodalom tar tatot t , a minőt még 
Bácska alig látott. A vőlegény tavaly még az ismétlő 
iskolába járt, s most sem idősebb 16 évesnél, a meny-
asszony szintén tavaly látogat ta az ismétlő iskolát s 
csak e napokban lett 15 éves. A lakodalom esküvő nél-
kül, száz vendég jelenlétében, vígan s nyilvánosan tar-
ta to t t meg.« Hát hiszen furcsának az igaz, hogy furcsa 
lakodalom ; de alig fog raj ta valaki mosolyogni . Elszorul 
raj ta a népet szerető lélek. 

I l § § l HIRDETESEK. ü ü 

A belső-somogyi ev. ref. egyházmegyébe kebele-
zett ns.-kisfaludi IV. osztályú lelkészi állomásra, mely 
évi március 12-ére lesz betöltendő, pályázat nyi t ta t ik : 
a pályázatra jogosultak, kellően fölszerelt folyamodvá-
nyukat, e hó 25-kéig a belső-somogyi esperesi hivatalhoz 
küldjék be. 

Kelt Rév-Komáromban, 1886. február 10. 

P a p C r á T o o r , püspök. 

^JbJi^^JtJZj^rr. 
A n.-bányai ev. reform, egyházmegyébe kebele-

zett pettyéni egyház rendes lelkészi állomására pályázat 
nyittatik. 

A lelkészi állomás évi jövedelme lakás és stolárén 
kivül, 450 frt készpénz, föld, rét és szombati malom-
vám gabna neműben, és igy a 4-ik osztályba tartozik. 

A megválasztandó, állomását folyó évi ápril 24-én 
foglalja el. 

Pályázati kérvények f. évi március 20-ik napjáig 
Bencsik István esperes úrhoz beküldendők N.-Paládra. 

Debrecen, 1886. február 15. 

K é v é s z B á l i n t , 
püspök. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
F ő m u n k a t á r s : Farkas József . 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 3Dr. B a . l l a . ^ 1 ^vdCór. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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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 házhozhordással s vidékre postai küldéssel 
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 
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Hirde tések dija : 
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5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 
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Lélekvásárló téritvények. 
A rozsnyói evang. kathol. plébánián vegyes 

házasságok kötése alkalmával a téritvények kierő-
szakolása rendes folyamatban lévén, azokból a mult 
napokban következő eredeti téritvény került vé-
letlenül kezembe: 

Alólirottak azon természeti jognál, mely a 
szülőket gyermekeiknek ugy testi, mint vallási 
neveltetésére nézve is megilleti, s mely semmiféle 
tételes törvény által nem korlátoztathatik, jelen ira-
tunk erejénél fogva ünnepélyesenkijelentjük: hogy 
mi senki tanácsa, annál kevésbbé unszolása kö-
vetkeztében, hanem önkénytesen szabadon és ön-
tudatosan, közmegegyezéssel abban állapodtunk 
meg, hogy mi Isten jóvoltából születendő mind-
két nembeli gyermekeinket, egy és ugyanazon 
vallásban t. i. a róm. kath. hitben nevelendjük, 
s e végből mindenkor csak is a róm. kath. isko-
lába járatandjuk, és velők együtt csakis a róm. 
kath. istentiszteletet látogatandjuk, és soha meg 
engedni nem fogjuk, hogy gyermekeink akár pro-
testáns egyházat, akár protestáns iskolát látogas-
sanak. Ezen ünnepélyes nyilatkozat alakjában ki-
adott és bennünket lelkiismeretünkben halálos vétek 
terhe alatt kötelező és eskü erejével bíró igéretünket 
a rozsnyói plébánia jegyzőkönyvébe beigtatni meg-
engedjük. 

Kelt Rozsnyón, 1886. február 13-án. Ambrózi 
József, Nóvák Borbála kereszt jegye. Előttünk: 
Osztromek Sám., Freivolt Endre ; — megjegyezvén 
hogy az utóbbi egyik káplán és a téritvény irója. 

Közlöm pedig ezt azon célból : 
i-ször. Hogy abból meggyőződést szerezzen 

magának a magas minisztérium, országgyűlési 
képviselők és az olvasó közönség, miszerint a 
róm. kath. egyház a tételes, vagyis hazai orszá-
gos törvényeink kötelező voltát tagadván a szü-
lőkre nézve, azt lábbal tapodja, s annak dacára, 
hogy semmiféle tételes törvényt sem tart a szü-

lőkre vonatkozólag kötelezőnek, gyermekeik ne-
veltetése tekintetében, a római pápa törvényét, 
mely a reversalisok követelését rendeli, a protes-
táns szülőkre, a hol csak teheti, mi közönségesen 
csak szegényebb állapotú, és kevésbé mívelteknél 
az eset, rá erőszakolja. 

2-szor. Hogy lássa hazánk kormánya, lássák 
a honatyák, miszerint, midőn egyik vagy másik 
plébánus a téritvényeket, nem csak eskü erejével 
biró Ígéretnek nyilatkoztatja ki, hanem egyszers-
mind halálos vétek terhe alatt tiltja meg az ev. 
házasfélnek is, hogy saját gyermekét evangyélmi 
templomba vigye, vagy protestáns iskolába járassa, 
itt már nem csak törvényszegés cselekvénye nyil-
vánul, hanem a hitfelekezeti türelmetlenség és 
a vallásos gyűlölet tüzének szítása is szerepel, s 
ugy látszik azt mutatja, hogy a rozsnyói plébánus, 
bár a XlX-dik felvilágosodott században élünk és 
a jogegyenlőség és viszonosság törvénye foglal 
helyet hazai alkotmányunkban: I-ső Lipót és 
Mária Terézia idejét kivánja életbe léptetni, me-
lyekben a véres üldözés, és jogfosztás fáklyája 
lobogott. 

Halálos bűn lenne tehát a protestáns vallás 
követése, mely három századon túl lengeti már 
az evangyélmi igazság zászlaját. Követi híven és 
szeretetben a Krisztus vallását, megbecsülve min-
denkor az ország törvényeit, tisztelve a hitfele-
kezetek kölcsönös jogait, munkálva tudomány és 
vallásos erkölcsi élet által a polgári társadalom 
jólétének felvirágzását, védve áldozatkészség és 
önfeláldozás által nemzetünk s hazánk önfelállá-
sát és szeretetre méltatva minden embertársakat. 
Remélem, hogy azt mívelt ember sem nem hiszi, 
sem nem vallja, és csak sajnálkozni fog azon, 
hogy ma is találkozik plébánus, ki a protestán-
sok véres üldözésének három századon át kiállott 
kínos szenvedéseit meg nem elégelve, a hitfele-
kezeti türelmetlenség és gyűlölet tüzes üszkét do-
bálja a hívek közé. 
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De épen azért, mert a téritvények ma is 
országszerte követeltetnek köztudomás szerint, a 
felmutatott téritvény pedig nyiltan tanúsítja: hogy 
a vallásgyülölet tüzét majd itt, majd ott folyto-
nosan szítják, ideje volna már a magas kormány-
nak és országgyűlésnek arról gondoskodni, hogy 
a hitfelekezeti viszony törvény által rendeztessék, 
a hitfelekezeti viszály-, békétlenség- és lélekvásár-
lásnak eleje vétessék, ugy egyik, mint másik hit-
felekezet részéről elkövetett minden jogtalan visz-
szaélés szigorú büntetés terhe alatt meggátoltas-
sék, a jogegyenlőség és viszonosság elve teljesen 
életbe lépjen, és a vallásbéke sértetlenül megóva 
boldogítson minden hitfelekezetet. 

Vagy nem érdemli tán meg a protestáns 
egyház, hogy a magyar haza édes gyermeke gya-
nánt ölelje azt keblére, védje, és pártfogására 
méltassa? Három század dúló zivatara tartá fogva 
a protestáns egyház híveit a szenvedés izzó tü-
zében, pusztítva életet és vagyont, a magyar haza 
kárára, nem méltányos és jogos-e ennélfogva az 
a közóhaj: hogy a magyar haza adja meg a pro-
testáns egyház híveinek valahára törvényes jogait, 
s ne engedje tovább is martalékul a jogtalan visz-
szaélés- és lélekvásárlásoknak ?! 

Három századon át áldozott a prot. egyház 
a tudomány és vallásos élet terén, önerejéből 
építve templomokat, iskolákat, felsőbb tanintéze-
teket és jótékony egyleteket, hogy az által nem 
csak egyházának, hanem hazájának és nemzeté-
nek közművelődését és szellemi felvirágzását is 
előmozdítsa, nem méltó-e tehát a protestáns egy-
ház arra: hogy a nemzet, midőn a hitfelekezeti 
válaszfalak Isten jóvoltából összeomlottak, méltá-
nyolja az áldozatot és jutalmazza meg, ha nem 
gazdag uradalmakkal, mint azt a róm. kath. egy-
házzal tevé, legalább azon törvényes jogokkal, 
melyeket a jogegyenlőség és viszonosság elvénél 
fogva méltán és jogosan igényelhet ? 

Három századon át mutatta magát a protes-
táns egyház a legméltatlanabb üldözések napjai-
ban is hűnek a magyar |haza és nemzet iránt. 
Küzdve lelkesen annak fenntartása és szabadsá-
gáért, életét áldozva fel készséggel léte és jólé-
teért, és terheit viselve egyenlően más hitfeleke-
zetű hívekkel, nem méltó-e tehát a protestáns 
egyház arra: hogy híveinek hűsége, áldozata és 
önfeláldozása elismerésre találjon, s élvezze ha-
zánkban a jogos és törvényes szabadságot ? 

Magas kormány! országos képviselők! old-
játok fel valahára a protestáns egyházat a jog-
talan visszaélések, lélekvásárlások békóiból, ad-
játok meg annak törvényes jogait és szabadsá-
gát, állapítsátok meg a vallás-békét, mint az leg-
közelebb Németországban, a róm. kath. egyház 

részére történt, magyar hazánkban reánk protes-
tánsokra nézve, a hitíelekezeti viszony teljes és 
igazságos rendezése által.*) 

Czékus István, 
ev. püspök. 

Terjed-e a nazarénismus s minő gyógyszert 
alkalmazzunk e ragály ellenében? 

Mostanában e szerencsétlen tévelygőkről 
hallgat a krónika. Ugy látszik ez az oka annak 
a miért némelyek azt jósolgatják rólok, hogy már 
teljes dissolucióba vannak, s csakis idő kér-
dése az, hogy — mint hajdan a hazánkbeli ana-
baptisták — a különböző hitfelekezetek közé be-
olvadjanak. Hát bizony szép dolog, de meg meg-
nyugtató is az az optimizmus; de mi, noha pessi-
misták nem vagyunk, határozottan az ellenkező 
nézetnek adunk kifejezést. Terjed a nazarénis-
mus, s mindig nagyobb-nagyobb tért hódit ma-
gának ; csakhogy olyanok, mint a vakondok, 
soká kell keresgetni, míg megcsíphetjük és nap-
fényre hozhatjuk őket. Mintha valami rettentő 
bűn tudata nyomná lelkiismeretüket, az éj sötét-
ségének leple alá burkolóznak, s akkor fogdossák 
a testvéreket! 

Szabad legyen ez állításomat konkrét ese-
tekkel illusztrálnom. 

A mi vidékünkre a nazarénus prófétákat 
Árpád községe szolgáltatja. El-el látogatnak a 
szomszéd falvakba, hogy tévtanaiknak híveket ka-
paríthassanak. De nagy kópék ám e modern 
apostolok! . . . Van eszök, hogy ne a szegények 
rozzant viskóit keressék fel, mint hajdan az Úr 
és tanítványai ; nekik bizony nem rgen kellenek 
a halászok, sem pedig a vámszedők ; hanem ki-
szemelik áldozatul magoknak a vagyonosabb em-
bereket, azokhoz köszöntenek be, ott ütik fel a 
sátrat, jól tudván azt, hogy annak a tehetősebb 
földmivesnek a hajlékában, kinek számos rokonsága 
és nagyobb kiterjedésű ismerettsége van, bővebb 
lehet az aratás és szüretelés ; no meg akad egy 
kis kolláció is. Nem állitom, hogy nincsenek kö-
zöttük szánalomraméltó fanatikusok is; de biz 
azoknak a vándor prófétáknak a legtöbbje való-
ságos csaló, kik a munkát kerülve, eszöket kih-
camitva magyarázzák az összecsőditett tömegnek 
az írásokat, mert hát így sokkal könnyebb a 
megélhetés. Olcsóbb az ő tudományokkal, melyért 
agyok soha egy csöppet sem fáradt, a bibliát 
forgatni, mint a földet arcok verejtékével munkál-
gatni! 

A mi községünkbe is beköszöntött pár hét-
tel ezelőtt — épen vasárnap este — két őgyelgő 

*) Lásd mai számunk »Különfélék* rovatát. 
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árpádi próféta. Tudják azok jól, hogy szigorú 
belügyminiszteri rendelet van ellenök kibocsátva; 
azért szökdösnek éjjel, mint a tolvajok. Igy leg-
alább nagyobb biztonságban érezhetik magokat. 

Én és az elöljáróság majd csak pár nap 
múlva hallottuk meg, hogy itt jártak a rezonéru-
sok, mint a hogy a nép hivni szokta őket. A hol 
megszálltak, csakhamar össze is szedegettek né-
hány kíváncsi embert magoknak; hanem a házi-
gazda vendégszeretetével nem nagyon voltak meg-
elégedve s egyik ott levő jobb módú hívemet fü-
lelték le, s azt kérték fel, hogy egy hét múlva 
— a midőn ismét eljönni szándékoznak — en-
gédné át nekik házát gyüléskezési helyiségül. Ez 
azonban erre hajlandónak nem mutatkozván, noha 
a kitűzött idő már letelt, a próféták újólag nem 
jelentek meg. 

Azt azonban egész határozottsággal nem 
merném állítani, hogy még el nem jönnek. Jólle-
het a községi jegyző erélyesen meghagyta az éj-
jeli őröknek, hogy eljövetel esetén fogdossák el 
őket ; de hát az éjszakai tolvaj még a rendőrök 
éber figyelmét kijátszhatja és észrevétlenül jelen-
het meg. 

S miről szólt ajkaikon az ének s miről zen-
gett a lant ? . . . Mint egyik hívemtől tudom, a kö-
vetkező épületes dolgokról: 

> Miért jártok ti édes testvérek a templomba, 
mikor meg vagyon irva, hogy az Isten kézzel 
csinált templomokban nem lakik? Miért hallgat-
játok ott a papot, az ördög trombitáját *•) a ki 
pénzért prédikál, holott azt mondá az Ú r : ingyen 
vettétek, ingyen adjátok. Ne higyjetek a papok-
nak, hiszen azok nem meggyőződésből, de csak 
azért hirdetik tinektek meghamisítva az Isten beszé-
dét, hogy a ti keresményeitekből megélhessenek/ 
Ilyen épületes beszédekkel pertraktálták a naza-
rénus kollegák a hallgató publikumot az Írásma-
gyarázat mellett, mely leginkább a jelenések 
könyve körül forgott! Azt meg többen állítják, 
hogy egyikök az utazó ügynököknek Ígéretet 
tett, hogy ha megtérnek és majd megkeresztel-
kednek: akkor az orosházai főpróféta 10—10 fo-
rintot ad mindegyiknek útiköltségül, nem ugy 
mint a pap, ki még a keresztelés alkalmával is 
megsarcolja a szüléket. De hát hol veszi a jám-
bor orosházai molnármester azokat a tiz forinto-
soka t? . . . Csak nincsen talán valami titkos pro-
pagandájok, mely őket bőven pénzforrással is el-
látja _?!.,. 

És mi Igehirdetők mit tegyünk e kórtünettel 
szemben ? Miként akadályozzuk meg, hogy e ra-
gály tovább is ne harapódzék ? Ugy látszik, hogy 
erre leginkább azt a feleletet nyerjük, hogy >pre-

*) Köszönjük igen szépen a gyönyörű titulust. Hát biz az egy 
kissé furcsán hangzanék: Nagytiszteletű és Tiszteletes ördög trombiták! 

dikáljuk az igét mind alkalmas, mind pedig al-
kalmatlan időben !* De hát nem ezt cselekesz-
szük-e mi mindenkor? Melyik felekezet az, mely-
nek papjai a szentírás magyarázatra nagyobb 
súlyt fektetnének, mint épen mi protestáns lel-
készek? . . . Ámde kinek prédikálunk mi tulajdon-
k é p e n ? . . . Azoknak, kiket az Ur házához való 
buzgó szerelem emészt. És kik lesznek legtöbb-
nyire nazarénusokká ? Azok, a kik soha sem lá-
togatják az Isten házát. Ugy de azt is vethetné 
valaki ellenünk, hogy még ez magában véve nem 
elég ! A háztetőkről is prédikálnunk kellene! Te-
gyünk ugy, mint a derék Garzó és mások, ke-
ressük fel rejtek-helyeiket, menjünk egyenesen 
hozzájok és az ige két élű fegyvereivel verjük ki 
odúikból őket. Hát biz ez jó panacea is lenne ; 
de nem mindenkor és minden esetben. Azokkal 
szemben e fegyvert még csak sikerrel forgathat-
juk, a kik tévhitből léptek félre és estek el; de 
vannak ám közöttök ámitó és lázitó csalók is, s 
ezekkel szemben már csakis a belügyminiszteri 
szigorú rendelet alkalmazása által boldogulhatunk. 
Nyakon kell őket csipni s mint éjjeli garázdolko-
dókat illetőségi helyökre eltoloncoltatni. Draszti-
kus ugyan e szer; de bizonyára hasznos. Meg se 
kell a helyüket melegedni engedni, mert ha egy-
szer tért foglaltak, a nem fizetés-féle elv hódit és 
követőket nyer magának. 

Epen a napokban olvastuk, hogy a jelen 
évi országgyűlési közoktatásügyi budget tárgya-
lása alkalmával, mint már máskor is, Irányi Dá-
niel javaslatot nyújtott be az általános vallássza-
badság életbeléptetése érdekében. No ha Irányinak 
ez idealisztikus elve valaha hazánkban reálizálva 
lenne, akkor mi protestánsok, kik a nép fillérei-
ből tarthatjuk csak fenn magunkat, bezárhatjuk 
bátran papnöveldéinket és átalakíthatjuk azokat 
országgyűlési képviselőket idomitó intézetekké! 
Mert akkor épen a protestáns egyházból, mely 
honunkban a zsidó vallás után a legdrágább, 
válnék ki majd ama felekezet, melyet Trefort 
miniszter találólag: „nem fizető felekezet'1 -nek ne-
vezett el. Ennek tagjai pedig a mi édes magyar 
hazánkban bizonyára tekintélyes számmal lennének! 

Márk Ferenc. 

I S K O L A Ü G Y . 

F e l h í v á s . 

A tiszántúli ev. ref. egyházkerület népiskolai tan-
ügyi bizottsága részéről tisztelettel felhivatnak a kö-
vetkező el nem fogadott pályaművek, u. m. : 

1. O- és uj szövetségi történetek a III., és IV-dik 
elemi osztályok számára. Jelige: Az igaz ember hitből él. 

2. Keresztyén egyháztörténelem. Jelige: Tudakoz-
zátok az írásokat. 

17* 
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3. Számtani és mértani vezérkönyv 6 füzetben. 
Jelige: A ki nem számol, könnyen csalatkozik. 

4. Természetrajzi olvasókönyv. Jelige: Oh! termé-
szet, óh ! dicső természet. 

5. Magyar olvasókönyv 4 kötet. Jelige : Félre azon 
olvasókönyvekkel, a melyek földrajzi, történeti, termé-
szetrajzi és természettani képeket legtarkább sorrendben 
adnak elő. 

6. Vezérkönyv az irás és olvasás tanításában : Je-
lige : x, y, z, j, v, jaj ! de nehéz ez az ábécé. 

7. ABC. Jel ige: x, y, z, j, v, j a j ! de nehéz ez 
az ábécé. 

8. Vezérkönyv az írva-olvasás tanitásához. Jelige : 
A betűk a tudomány és erkölcs templomának alapkövei. 

9. ABC, vagyis első olvasókönyv. Jelige : A betűk 
a tudomány és erkölcs templomának alapkövei 

szerzői, hogy műveiknek mely cím alatt s hová 
leendő küldése felől a végrehajtó bizottság elnökét érte-
sítsék, mivel a bizottság f. évi február 2-án tartott gyű-
lésén kimondta, hogy az el nem fogadott s szerzőiktől 
vissza nem vett pályaművekért a f. évi ápril 15-én túl 
felelősséget nem vállal. 

Kelt Debrecenben, 1886. február 18-án. 
Némethi Lajos, 

a végrehajtó bizottság elnöke, 
ev. ref. leik, Debrecenben. 

T Á R C A . 

S z á l l á a l á p o k l o k r a . 
Ken? A 0 ei> eig clőov. 

— Nt. Gyiirátz F. szolgatársamnak szives válaszul. — 

A protestáns orthodoxia szempontjából őszintén 
örvendek minden oly nemű felszólalásnak, mely a Gyu-
rátz szolgatársam által e lap 5. számában közzétett ész-
revételekkel rokon természetű. Egyénileg ugyan távol 
állok a confessionalis elfogultságtól, melylyel pedig az 
apostolicum történetére vonatkozó igénytelen dolgozatom 
egyik jelzése következtében mintegy gyanusittattam ; 
mindazáltal nem értem félre azon jócélzatu törekvést, 
mely szerint bárki is a 16. századbeli protestáns, köze-
lebbről lutheri confessiók tételeit, ugy egészében, mint 
részeiben védelmezni kivánja. Ily nemu fe'szólalásokat 
méltányolnunk kell s bizonyos mérvben óhajtandó is, 
hogy számos gyakorlati kérdéseink megvitatása mellett 
olykor-olykor a tan egyes tételeiről is eszmecsere alak-
jában gondolkozzunk, és készek legyünk megfelelni ki-
nek-kinek, a ki számot kér a bennünk élő hit és remény-
ség felől. Tegyük ezt szelidséggel és szeretettel. 

A descensusra vonatkozó tételt én igen röviden 
érintettem, s nem volt, de nem is lehetett célom az, hogy 
bármely confessió ide vonatkozó tételét megtámadjam. 
De miután a római kath. egyház fictióját a protestantis-
mus álláspontjáról tekintve, tévtannak merészeltem ne-
vezni, önként folyólag jeleznem kellett a lutheri formula 
concordiae kérdés alatti tanának symbolikus értékét is; 
innen eredett az a kifogásolt kifejezés, mely habozónak 
jelezte a descensusról szóló lutheri tanfelfogást. A »téves« 
szó az elébb érintett római kath. doctrinára vonatkozik, 
csakis a »habozó* szó, mint jelző, de távolról sem állí-
tás : vonatkoztatható a lutheri álláspontra. — Gyurátz 
szolgatársam ilynemű kifejezései tehát : »elitélés, gúnyo-
lás, üldözés,* teljességgel nem vehetők az én jelzésem 
megnevezései gyanánt. A symbolika oly természetű tu-

domány — a mint tudni is méltóztatik — hogy e 
téren majdnem elkeriilhetlen, az általunk elfoglalt állás-
pont igazolása és ha a tanfogalom felmutatásánál egy 
ártatlan jelzőt is használunk, még azzal »nem tévesztet-
tük Urunk példáját szem elől* és »nem törekszünk em-
bertársainkra reá erőszakolni azon meggyőződést, hogy 
mi a túlvilágról is tudunk oly dolgokat, melyeket csak 
hinni lehet, de tudni nem.* Ily vélemény a fennforgó 
esetben valóban elitélőbb, mintha ezt a jelzőt használjuk 
a maga helyén »habozó.* 

De hogy pusztán tárgyilagos legyek, indíttatva ér-
zem magamat, miszerint a descensus tanfogalmát, a lu-
theri és református elvek alapján, symbolico-dogmatikai 
szempontból, lehetőleg kimerítően feltüntessem s a mit 
vázlatos dolgozatom szűk keretén belől csak érinthettem, 
ezúttal részletesen előadjam. 

* * 

a) A ref. egyház tana szerint a descensus, Krisz-
tus megaláztatásának legvégső foka, időtartamra nézve 
Urunk életének azon szakaszába esik, mely a halálküzde-
lemmel kezdődik s a feltámadással végződik. Leszállott 
pedig első sorban Krisztusnak lelke, a fájdalmak és küz-
delmek mélységébe, másod sorban pedig, a testtől való 
teljes elválásakor megaláztatott Krisztus mindenestől fogva. 
Test és lélek egyaránt részese a humiliationak; amaz a 
halál hatalma alatt a sir poklában fekszik, mig emennek 
el kell válni a testtől. Az egyedüli ténykedés, a tökéletes 
elégtétel mellett abban áll, hogy Krisztus lelke a feltá-
madásig a paradeisos-ba, Ábrahám kebelébe szállott. A 
descensus végbement a sírban és a paradeisosban, vagyis 
Ábrahám kebelében. 

Ily módon kelle Krisztusnak a legvégsőkig meg-
aláztatnia a végre, hogy bizonyosakká tétessünk a felől, 
miszerint Krisztus érdeme folytán nemcsak lelkeink vál-
tattak meg a halál fájdalmaitól, hanem egyszersmind tes-
tünkről is elvétetett minden félelem és gyalázat, tekintet 
nélkül arra, hogy egyideig mintegy a haláltól meggyő-
zetve a földben tartatik. »Testünk reménységben nyugo-
szik.« Csel. 2, 26. A poklokra alászállás is, a váltság 
munkájának egyik ténye. 

b) A lutheri egyház tana szerint a descensus, Krisz-
tus felmagasztaltatásának állapotához számíttatik, s ezt 
az egyház a status exaltationis első lépcsőjéül tekinti. 
A descensus csakis húsvét reggelén korán kezdődik, a 
feltámadással; tehát ténye a feltámadó, uj életre ébredő 
Krisztusnak, a ki mint hr/og Iraaov.og, test és lélek sze-
rint dicsőségben fénylik. A ténykedés — activitas — 
abban nyilvánul, hogy az ördög és hívei felett kimon-
datik a kárhozat és Krisztus a pokol minden hatalma 
felett győzedelmeskedik. Krisztus a lutheri tanfelfogás sze-
rint az ellcárhozottak helyére szállá alá. E cselekménynek 
az egyházra kiható eredménye abban rejlik, hogy az ör-
dög kárhozata és hatalmának megtörése bizonyos. Ezek 
után a descensus, az ördög és annak hatalma felett győ-
zedelmeskedő Krisztusnak ténye gyanánt veendő. A lu-
theri egyház egyes dogmatikusai, mint a Gyurátz szolga-
társam által emiitett Beck, Baumgarten, Maríensen s má-
sok többféle árnyalatokban mutatták fel az egyház tan-
irányát, védelmezve mindig a Luther torgaui prédiká-
ciójában s a formula concordiae illető artikulusában kife-
jezésre jutott egyházi tanvéleményt. 

Futólagos atpillantás után is láthatja kiki, miszerint 
a ref. és luth. testvéregyházaknak taniránya, a descen-
susra vonatkozólag, homlokegyenest ellenkező; egyesek 
hypothesisei pedig a dogmatikai elfogultság miatt, majd-
nem tekinteten kivül hagyandók. De ugyan kérdem, 
nem lehet-e ezért a titokzatosnak mutatkozó kérdés fe-
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lett tovább is gondolkoznunk s azért »mert Idvezitőnk 
a jövendő tervéről tudakozódó tanítványok kíváncsiságát 
nem elégité ki, «mi se tudakozzuk az írásokat ?« Hiszen 
tisztelt szolgatársam önmaga bevallja, hogy »a tudás vá-
gya egy fáradhatatlan ösztön a haladásra, tökéletesbü-
lésre. A mint e vágy teljesen ki lesz elégítve, a hala-
dás megszűnt.« És önmaga is »a szabad vizsgálódás jo-
gának alkalmazásán érvényesiti, miért szól hát ugy, hogy 
»nincs jogunk elitélní azt a félt, a melyik nem tudja azt, 
a mit mi sem tudunk.« I 'v erős ellenvetésre sem alka-
lom, sem alapos ok nincs, mégis beszőni méltóztatott az 
észrevételekbe. 

A kérdéses tan története igazolja, hogy mindkét 
testvéregyházunk közös talajon állott, midőn a római tan-
fogalom azon sötét tételét, mely szerint Krisztus lelke 
az ó-szövetségi tisztítótűz helyére szállá alá, együttes erő-
vel ostromolták. A közös alapon azonban kétféle irány-
elv jutott érvényre. 

A lutheri egyház fennt érintett tana , Luther 
véleményének kifejezője, melyre nézve tagadhatatlan, 
hogy az hosszas ingadozás eredménye. A formula 
concordiae-nak sikerült ezen felfogást minden egyébb 
vélemény kizárásával érvényre juttatni, minélfogva a két 
testvéregyház közt fennforgó eme symbolikus eltérésről, 
csakis az beszélhet, a ki a concordiae formula tekin-
télyét — mint Gyurátz szolgatársam is, — elismeri, ha 
ugyan ezt meggyőződésből cselekszi. Úgyde az általa 
bizonyítékul felhozott Martensent nem tekinthetjük ily 
or thodox lutheránusnak, mert szerinte »e tárgyra nézve 
mindkét confessiónak (ref. és luth.) helyesbittetni kell az 
irás és az ős egyház nézete szerint.« O tehát hajlik a 
ref. symbolika álláspontja felé, mely a fejlődés útját 
nyitva tartja a tanbeli tökéletesbiilésre. 

Más nézetnek hódolt Graul, a ki mindkét testvér-
egyház álláspontját, túlzó luth. orthodoxismusával, a 
form. conc. mint egyedül jogosult normatív um szerint 
kívánta volna kimérni. 

A ref. egyház egyszerűen szakított a római felfo-
gással s igyekezett e tételt oly módon értelmezni, hogy 
az összeegyeztethető legyen a ref. keresztyén egyház 
egyetemes hitrendszerével ; mely okból az egész tételt a 
leiki félelmek, a halál szorongattatásai s a sír gyötrel-
mei elhordozására vonatkoztatta. A test halala által nem 
végeztethetett volna be a váltság munkája ; el kelle szen-
vednie Krisztusnak a kárhozottak halálát is, és ezért 
kellett leszállania Isten megfoghatatlan ítéletinek mé-
lyeire, a fájdalmaknak és átok alatt levők küzdelmeinek 
poklába. Midőn Idvezitőnk a keresztfán, Istentől való 
elhagyatottságát érezte: egyúttal pokoli kínokat á'lott 
ki, s az elkárhozottak borzasztó sorsát szenvedé el. Nem 
kelle hát valamely helyre leszállania; pokoli kínokat 
szenvedhetünk már itt alant is. Ádám a földön követte 
el a bunt, Krisztus is ide lett utalva, a bűnért való ha-
lál elszenvedésével. 

A legfontosabb ref. symbolumok, mint a II. Helv. 
conf., a Gallicana, belgika, Scotica és anglicana egysze-
rűen csak vallják a descensusról való tételt, de tanbeli 
meghatározást nem foglalnak magukban. Csakis a genfi, 
heidelbergi és nagy puritán káték tárgyalnak e pont fe-
lett. Azért mondám, hogy »mindenféle elmefárasztó üdv-
telen magyarázási kísérleteknek mellőzésével, Kálvin genfi 
kátéjára s a mi heidelbergi káténkra utalunk, melyek, 
kivált az utóbbinak jelesebb (commen'ált) kiadásai, — 
valamint a positiv ref. dogmatikának Kiisztus királyi 
tisztéről tárgyaló szakasza, teljesen kielégitik tudvágyun-
kat, eloszlatjak a bizonytalanság homályát, és erősbitik 
Krisztusban való hitünket.« Fő dolognak ez utóbbit tartom ; 

s ha az én tudvágyamat mindez kielégíti s Krisztusban 
való hitemet erősiti — akkor én boldognak mondhatom 
magamat. Azt mondja mindezekre és tekintélyes forrá-
sainak nyilatkozataira Gyurátz szolgatársam, hogy »mindez 
csak egyéni vélemény s épen nem elégítheti ki teljesen 
tudvágyunkat.* 

Hiszen kérem jól tudom én, hogy az emberi elme 
kielégíthetetlen Moloch, s »hogy a túlvilággal foglal!.ozó 
kérdéseknek az emberi ész, három évezred alatt sem 
fedezte fel kielégítő megfej tésén azt Macaulay nélkül is 
tudjuk, ha a bibliából taníttattunk. De mindez egy theo-
logu^t nem kötelezhet. Ily érvek melk t t a protestantis-
mus világosságát sohasem pillanthatta volna meg a sö-
tétségben járó tévelygő nép 1 

Az idézett három ref. káté közül, csakis az utóbbi 
magyarázza a descemus tételét, a két többi pedig, ren-
deltetéséhez képest, csakis a gyakorlati üdvhasznot emeli 
ki. A ref. egyház taniránya tehát a jelen esetben sem 
Ítélhető meg, pusztán egyoldalú forrás alapján. Olévián 
»Fester Grund« című művében találjuk fel a ref. tanvé-
lemény hű előadá át, mely Kálvin és a legfőbb tante-
kintélyek, valamint a későbbi ref. symbolikusok és dog-
matikusok egyező véleményeinek kifejezése. Idézhetem e 
helyen Bullingert (Compendium relig. christ. lib. 6, 6.); 
Bucert (Güdernek »Die Erscheinung Chr. Bern 1853* 
c. művében); Zanchiust, Piscatort, Witsiust, a francia 
egyházból Dalláust, (Sermons sur le catechisme des égli-
ses reformées I. 337.), Bucanust (Instit. theol. 239.) és 
még számosakat, kik mint mé'y dogmatikusok általáno-
san ismeretesek, kik mindnyáján egyetértenek abban, 
hogy a descensus a humiliatio stádiumához tartozik s a 
halál harcai, fajdalmai és szorongattatásai mélységébe 
való alászallást és azok elszenvedését jelenti. 

Természetesen erre azt válaszolja Gyurátz szolga-
társam, hogy »erre nézve lehet hypothesiselcet felállítani s 
ezeknek igen szép jelentőséget adni, de tudni nem le-
het.* Minő érvelés! Hiszen ilynemű felfogás és érvek 
mellett az összes keresztyén hittant semmisnek nyilvá-
níthatjuk, igehirdetésünk is meddő fáradozás, mert a hit 

j tárgyait általában véve nem lehet tudni. Avagy ki ma-
gyarázhatná meg a keresztyén hittannak csak egy tételét 
is oly bizonyossággal, hogy az ellenkezni szerető elme 
minden kétséget kizárólag átláthassa az igazságot? Ily gon-
dolkozásmód, átalános keresztyéni szempontból sem állhat 
meg, annál kevésbé alkalmazható symbolikus dolgokkal 
szemben, hol tudományról, szakismeretről van szó s f g y 
egyház elfogadott tanvéleményéről akarunk képet nyúj-
tani. Martensen — kit előszeretettel méltóztatott idézni 
— inkább megérdemelné amaz ellenvetést, mert ő sze-
rinte (171. §) »e dogma a felmagasztaltatás tanához tar-
tozik®, míg ugyanazon 171. §. jegyzeteinek első soraiban 
nagyon is egyéni bölcselést használ, midőn azt mondja, 
hogy »Mi a Hádesbe leszállást a felmagasztaltatás taná-
hoz számítottuk (t. i. néhány sorral fenntebb). De méyis 
más szempontból tekintve, számitható ez a tétel a megaláz-
tatáshoz is.« Ez ingadozás, habár szolgatársam alkalmaz-
kodásnak is nevezheti, de a symbolika álláspontjáról hy-
pothesisnek semmiesetre sem bélyegezhető. Ez pedig 
különbség. És midőn én a ref. tanvéleményre nézve a 
legnagyobb részben egyezőséget tapasztalok, másfelől a 
torgaui prédikáció és egy két tekintélyes luth. dogma-
tikus előadása arról győz meg, hogy a luth. tanfelfogás, 
e helyütt, e pontban habozó : ne méltóztassék rosz né-
ven venni, ha minden utógondolat nélkül ama jelzőt 
használni és ily módon pusztán symbolikai felfogásomat 
jelezni bátorkodtam. 

A ref. egyház theologusai, ugy az általam említ-
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tek, mint azok, kik Kálvin álláspontját (Instit. christ. 
relig. II. XVI. 10—12) egyszerűen elfogadták (p. o. Ur-
zin): a Krisztus személyére vonatkozó ref. tan alapján 
állanak kivétel nélkül; és a descensus dogmájának, az 
igazi christologia alapján való bibliai fejlődését nem hogy 
kárhoztatták volna, sőt inkább előmozdították. Mennyi-
vel kevésbé tar thatom én magamat oly embernek, mint 
minőnek Gyurátz ur képzeletben tart, midőn észrevéte-
leinek folyamán, bizonyosan vonatkozással, azt mondja : 
»olyan ember, ki az igazságot tudásunk tárgyává tegye 
s a vitában végérvényesen dönthessen, még nem szüle-
tett s alig is fog születni.« Bizonyára sem egyik, sem 
másik reformátort nem tar t juk csalhatatlannak, sem egyik 
vagy másik dogmatikust, akár mely egyházhoz tartozza-
nak is: de miként az evangyéliomi szabadságot minde-
nek számára hirdetjük és valljuk, ugy vélem, hogy azt 
önmagunk is gyakorolhatjuk. Es ezen állásponton azt is 
mondhatnók, hogy a descensusról szóló lutheri tanfelfo-
gás, a szigorúbb exegesis tekintetéből egy pontjában sem 
állhat meg. Természetesen ezt nem méltóztatik sem el-
hinni, sem elfogadni, mivel nézete szerint »sem a szent-
írásban útbaigazító világos helyek nincsenek, sem más-
honnét, (ugyan honnét ?) döntő bizonyítékot nem hozha-
tunk. * 

Péter első levele 3. r. 18—20-ról helyesen tetszik 
vélekedni, ,hogy azon versek homályosak s nem vonha-
tók ide. En sem vonatkoztattam azt a descensus tanára, 
sőt világosan ezt mondám : »Krisztusnak a pokolban való 
helyi tartózkodásáról egy szent irati hely sem tanit.« Ezt 
cáfolatul mondtam azon lutheri dogmatikusok ellenében, 
kik mint Graul például, azt állítják, hogy az idézett hely-
nek természetes értelmezéséből egyszerűen kiviláglik a 
lutheri tanfelfogás. Ugyané helyre utal Martensen is, mi-
dőn azt tanitja (i7i.§.)> miszerint az apostoli hagyomany 
(r. Péter 3, 19.) és az ős egyház hitének alapeleme, hogy 
az Ur, mialatt teste a sírban feküvék, lélekben leszál-
lott a halottak országába és a fogva tartot t lelkeknek 
prédikált.* Hogy aztán ő saját egyéni bölcselése alapján 
más eredményre jut, az itt nem jöhet szóba Elég az, 
hogy hivatkozik »a homályos és csak erőltetve ide von-
ható* versre. 

A mennyiben ezen symbolicus problémával örö-
mest méltóztatik foglalkozni : a következő helyek úgy-
mint Mát. 12, 40. Róm. 10, 6. 7. Act . 2, 24—32, Luk. 
23, 43 ; I. Pét. 3, 18—20; 4, 6. józan exegesiséhez bá-
torkodom utalni, a mennyiben nevezett iráshelyek eltérő 
felfogása alapján fejlődött ki a taneltérés, melyre nézve 
most már, még részletesebb e'őterjesztést feleslegesnek 
tartok. Midőn azonban a ref. egyház illető doctrináját, 
a szent írással megegyező és gyakorlati iidvhatásu, vi-
gasztaló tannak hirdetem: elismerem azt is, hogy e fel-
fogás a kutató elme logikáját nem elégíti ki egészen. 
Krisztusnak a paradeisosba lélekben történt elmenetele, 
nincs indokolva, s az activitas mibenléte nincs kiemelve. 
De a 16. század confessiói közül egy sem fejtette meg 
e tételt oly szabatossággal, hogy a búvárkodó emberi 
ész alanyi kívánalmait teljesen kielégíthetné. A doc-
trinális fejlődés utja tehát nyitva áll, és senki sem állit-
hat ja magáról, hogy felfedezte az igazságot. Az igazság 
a megváltó Krisztusban vanl 

A történeti reflexiókra vonatkozólag megjegyzem, 
miszerint Harnack ujabb nyomozásai, eddig ismeretlen 
adatokat hoztak napfényre és sok történelmileg értékte-
len állításokat döntöttek halomra. 

Záradékul tartozom még egy helyreigazítással. A 
conf. Helv. II. ama helyét, mely a yádrjrui h öe£ia zóv 

TtaTQog tételét vallja, csonkán és igy önként érthetőleg 
hibásan méltóztatott idézni. Teljesen idézve a mondat 
igy lesz: In illa carne sua credimus ascendisse Dominum 
nostrum Jesum Christum supra omnes coelos aspectabi-
les in ipsum coelum supremum, sedem videlicet Dei et 
beatorum, ad dexteram Dei patris, quae, etsi et gloriae, 
majestatisquae consortium aequale signiűcet, accipitur 
tamen et pro loco certo »de quo in evangelio loquens 
Dominus dicit: Se ahiturum et suis paraturum locum.« 
Ha igy az egész mondatot magunk előtt látjuk: nem 
juthatunk olyan magyarázási eredményre, mint a minőről 
az észrevételező szolgatárs ur említést tett, mely szerint 
a helv. hitv. evang. egyház szószerint veszi az »Istennek 
jobbjára ülést.* Ez ellenvetésre reform, symbolikusoknál 
semmi alapot sem találhatni, a Helv. conf. II. sem ta-
nitja azt ugy, mint a hogy lutheri részről taníttatni vé-
lik. A ref. egyház tana szerint »az Isten jobbján ülés* 
által Krisztus felmagasztaltatásának harmadik stadiuma 
jeleztetik s az apostolicum e tételét az egyház ugy ér-
telmezi, miszerint e momentum a menybemenetel vég-
célja és T>jelenti azt, hogy Kiüztus azért ment fel az 
égbe, miszerint bebizonyítsa, hogy ö az anyaszentegyház 
feje, a ki által igazgat az atya mindeneket.« Tehát tulaj-
donképen e tétel annyit jelent, hogy Krisztus ama sze-
mély, a ki által az atya mindeneket véghez visz. A 
»jobb« — óe^ia — Krisztus hatalma és dicsősége; »jobb 
felől ülni* annyit jelent, mint ezen hatalmat és dicsősé-
get birni és kezelni. (Instit. relig. christ. II. 16, 15 — 16.) 

Észrevételező szolgatársam azon luth. tudósok vé-
leményét adta elő, kik azt tanítják, hogy a ref. egyház 
Isten jobbját bizonyos helyre vonatkoztatja. E felfogás, 
illetőleg értelmezés téves. Krisztus Isten jobbján ül oly-
formán, hogy emberi természete egy ugyanazon időben 
csakis egy helyen van. Á m d e »Isten jobbja« sohasem 
értelmeztetik helyileg, hanem mindig Krisztus hatalmát 
és dicsőségét jelzi. O »az anyaszentegyház feje* és »min-
deneket igazgat*; tehát nincs helyhez kötve. Kétségtelen 
azonban, hogy itt is van dogmatikai eltérés közöttünk, 
és a két testvéregyház sokat versengett e dogma fe-
lett is. 

E versengésre jegyzi meg Alting Jakab: Si dehumana 
natura id affirmetur, falsum est antecedens, qui sedet ad 
dextram Dei ubique est. Imo et hoc dextra Dei est 
ubique. E t enim dextra relativum nomen est ad sinistram; 
haec si non sit, neque illa est. Dext ra notat glóriám, si-
nistra glóriám minorem. Si dextra ubique, sinistra etiam 
ubique. Eri t ergo simul ad dextram et sinistram, glo-
riosissimus et contemtus. 

De habár a kérdés alatti két tanvéleményre nézve 
eltérés van is közöttünk és még igen sok dogma s sym-
bolum képezi a két testvéregyház egyesülhetésének alig 
elhárítható akadályát : mind e mellett nem osztom Luther 
ama mondását, melylyel Zwingli jobbját visszautasitá, igy 
szólván: wos habetis alium spiritum, quam nos.« Sőt in-
kább azt hirdetem, hogy egy a lélek, egy a hit, egy az 
atya és a mi megváltónk: a Krisztus. Minek okáért Zwingli 
őszinte mondásával végzek : »Nincs senki e földón, kivel 
inkább kívánnék egy értelemben lenni, mint a wittenber-
giekkel7« 

Ujsóve, 1886. február. 
Erdó's József. 
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Luther W o r m s b a n . 
Egyháztörténelmi tanulmány. 

Önálló történelmi kutatás után. 
(Folytatás.) 

A rendek azonban megmaradtak kérésök mellett 
és a szász választófejedelem kivitte a császárnál Luther 
még egyszeri kihallgattatásának megengedését. A császár 
aztán 1521. ápr. 22-ikén, hétfőn, átirt a rendekhez, hogy 
ő ugyan véleményét nem változtatja, de a Lutherrel való 
kiegyezés kísérletére enged három napi határidőt, de 
sem ő sem az övéi nem lesznek jelen annál.1) 

A rendek aztán e császári engedély megnyerése 
után, bizonyosan még azon nap, április 22-ikén, megal-
kottak egy szűkebb körű választmányt, melynek tagjai 
voltak : a trieri érsek ; Joachim brandenburgi választó-
fejedelem ; az augsburgi püspök; Georg herzog von 
Sachsen; a brandenburgi püspök; a német lovagrend 
nagymestere ; Georg von Wertheim gróf; doctor Peu-
tinger augsburgi városi követ ; doctor Johann Bock 
stras^burgi követ ; és doctor Hieronimus Veus a badeni 
Markgraf kancellárja.2) Tehát két választófejedelem, egy 
egyházi és egy világi, egy herceg, két püspök, egy 
egyházi lovagrendnek nagymestere, egy gróf és három 
polgári egyénből, két városi követből és a badeni kan-
cellárból állott e választmány; egy szóval a birodalmi 
gyűlés minden osztályából volt összeállítva. A pápai 
követ akarta, hogy a trieri ofificialís is, ki teljesen az ő 
embere volt, jelen legyen e választmányban, de a feje-
delmek ellenzették.3) Az egész választmánynak elnöke a 
trieri érsek, Richárd von Greififenklau volt. 

E választmány aztán már a következő napon, áp-
rilis 23-ikán, kedden, megkezdte működését, a mennyi-
ben e nap már reggel 6 órakor összegyűlve,4) megha-
tározta a Lutherrel folytatandó értekezések menetét, 
megválasztotta a badeni kancel'árt, dr. Hieronimus Veust, 
ki kitiinő humanista és az erfurti egyetemnek 1511-ben 
rectora volt, szónokául, kitűzte a következő nap reggeli 
hat órát a tárgyalások megkezdésére és erre megidézte 
Luthert. 

Április 24-ikén, szerdán, reggel hat órakor jelent 
meg Luther e választmány előtt. Ott legelőször is a ba-
deni kancellár, Veus, ragadta meg a szót és egy szépen 
kidolgozott, hatásra számított beszédet intézett Luther-
hez. Veus legelőször is kijelentette, hogy ez értekezlet-
nek nem célja, hogy Lutherrel vitatkozásba elegyedje-
nek, hanem keresztyéni részvétből inteni akarják őtet 
testvériesen, hogy gondolja meg, milyen tanácstalanság 
és lázadás nőhet ki az ő dolgából. Luther rábeszélésére 
aztán két érvet hozott fel: először az egyház tanubi-
zonyságtételét és másodszor a saját lelkiismeretének tanú-
bizonyság tételét. Az egyház tanúbizonyság tételénél 
felemiitette legelőször is a zsinatokat, melyekben annyi 
szent atya, a szentlélek által összegyűjtve, vett részt és 
ha azok néha tévedtek, tekintélyök nem szenved csor-
bát s aztán a szentírásban is meg van irva, hogy ,Kai-
phás jövendölt, mert azon évben ő volt a főpap,* te-
hát a pápának is meg kell adni a tekintélyt s ha a 
pápai rendeletek nem is mindig kifogástalanok, az egy-

' ) Az egész szakasz Aleander ápr. 27-én irt levele és Fürstenber-
ger tudósításának összevetése. 

2) Az összes források. 
s) Aleander lev. ápr. 27. 
4) Veus levele Herzog Georg von Sachsen-hez 1521. junius 

3-ikán: közli I. K. Seidemann »Zeitsch. für die hist. Theologie* szerk. 
dr. The . Wil. Riedner 1851. A 80-ik oldaltól kezdve. 

ház még sem nélkülözheti az emberi tételeket a rend 
kedvéért. Azután Luthert a saját lelkiismerete tanúbi-
zonyságára hivta fel, kéri őt, hogy ne keményedjék meg 
a saját értelmében, hanem mint szent Bernhard mondja, 
szeretetből mindig a mások véleményének engedjen in-
kább, s aztán gondolja meg azt is, mennyi botrány fej-
lődhetik ki könyveiből, melyek a népben nagy mozgal-
mat idéznek elő és azt a felsőség iránti engedetletiségre 
csábítják. Gondolja meg azt is, hogy ő sok jót irt, ne-
hogy, ha semmit vissza nem von, a rosszal együtt azt 
is elkárhoztassák. És végre tartsa szemei előtt inkább 
az Istennek tiszteletét és lelki üdvösségét, semhogy ma-
gaviselete mellett megkeményedjék. S a beszéd végén 
felemlíti óvó intésül Luthernek, hogy ha ő megmarad 
magaviselete mellett, a császár száműzi.') 

Lutherre különösen a barátságos hang, melyen az 
egész beszéd tartva volt, az eddig tapasztalt hidegség 
és a trieri officialis dölyfösen kicsinylő bánásmódja után, 
nagyon kedvező benyomást tett, ugy hogy május 3-ikán 
Albrecht von Mansfeld grófhoz igy irt a r ról : »Ott a 
doctor, a badeni kancellár, felállott, és valóban egy 
ügyes, jól szerkesztett beszédet intézett hozzám, ugy, 
hogy be kell ismernem, hogy a trieri officiaüs, ki a csá-
szári felség előtt beszélt, kis körmét sem éri fel.* De 
már őszig megváltozott a Luther véleménye, mert Lau-
terbachnak igy nyilatkozik: »a badeni markgrafnak 
egy doctora akart engem nagy fennszárnyaló szavakkal 
meginditni.* Ekkor már meggyőződött, hogy Wormsban 
a szép szavakkal csak tőrbe akarták csalni őt, mert a 
cél az volt, hogy őt, akár szépen, akár rűtul a vissza-
vonásra kényszerítsék. 

Luther a Veus beszédjére felelte, hogy ő nem 
támadja meg a zsinatokat általában, hanem csak a kon-
stáncit, a hol kárhoztatták Hussnak ezen té te lé t : »Az 
az egy szent, az általános anyaszentegyház, mely a prae-
destináltak mennyisége.« Ezt a tételt semmiképen sem 
akarta Luther, hogy elkárhoztatva maradjon, mert, mint 
ő mondta, »ez egyik tétele a mi hitünknek, midőn mi 
mondjuk : hiszek egy szent keresztyén anyaszentegyhá-
zat.* Ezért ő testvéri szeretetből nem tud többet en-
gedni, csak a mennyit az evangéliom és a hit megen-
ged. A mi pedig illeti a botrányokat, melyek netalán 
az ő könyveiből támadtak, ő kétféle botrányt különböz-
tet meg, az egyik a szeretet botránya, a másik a hit 
botránya. A szeretet botránya, mely az erkölcsökben 
és az életben áll. A hité vagy tané pedig, mely 
az Isten igéjét meghamisítja. Ezért e részben nem 
engedhet, nehogy Krisztus a botrány kövévé legyen. 
A mí pedig a felsőséget illeti, ő sohasem tanitotta azt, 
hogy az ember a felsőséget megvesse, legyen az jó 
vagy rosz. A pápát is és a zsinatot is nem az ő rosz 
életök vagy művök, hanem hamis tanaik miatt támadta 
meg. Mert a hamis tanban megszűnik a hatalom és az 
engedelmesség. 

Luther miután elvégezte beszédét, visszavonult, mig 
a választmány tanácskozás végett a teremben maradt. 
Midőn megint visszahívták, Veus a választmány nevében 
azon ajánlatot tette neki, hogy adja iratait a császár 
és a rendek ítélete alá. Luther válaszolta, hogy ő nem 
akarja, hogy róla azt mondják, hogy ő félt a császár, a 
kurfürstek és összes rendek ítéletétől és ő kész ís köny-
veit nemhogy a császárnak, de a legalávalóbb szolgának 
ís bírálata alá adni, csakhogy ez az Isten igéje, a szent-

J) A választmány tárgyalásaira források ál talában: Veus levele 
1521. jun. 3. Georg zu Sachsenhez ; Luther levele Albrecht v. Mans- -
feld grófhoz máj. 3. (talál. De W e t t e : »Luthersbriefe« stb, 1. köt. 
601. old.) és Acta Reverendi. 
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irás szerint történjék. Isten igéje azonban annyira vilá-
gos, hogy ő attól el nem térhet, hacsak jobbra nem ta-
nítják. Ezért kéri a választmányt, hogy őt ne kénysze-
rítsék saját lelkiismerete ellen, mely fogva van a szent-
írásban, tenni, hanem működjenek a császárnál is arra, 
hogy ne legyen kénytelen a saját lelkismeretét megta-
gadni, s minden egyébb dologban kész szivvel engedel-
meskedik. Luthernek e beszédje után mondta bosszúsan 
a brandenburgi választófejedelem, ki az egyik leghatal-
masabb ellensége volt a Luther ügyének, a pápai tekin-
tély vakbuzgó hive: »Te ugy látszik egyedül csak a 
szentirás által hagyod magad meggyőzetni!« »Igen, 
kegyelmes Uram!« válaszolt Luther, »vagy pedig vilá-
gos és tiszta érvekkel.« 

Ezután a választmány többi tagjai a birodalmi gyű-
lésre távoztak el. a trieri érsek azonban visszamaradt és 
Luthert is visszatartotta magánál. Megpróbálta más uton 
hatni Lutherre. Egy tudományos értekezésformát tarta-
tott. A pápai pártról jelenvoltak az ő ofiicialisa, Johann 
Eck és Cochlaeus, a frankfurti dékán, a Luther pártjá-
ról pedig dr. Hieronimus Schuríf, lic. Nicolaus Amsdorf, 
Justus Jónás és a tárgyalás vége felé Spalatin is. De ez ér-
tekezésnek sem volt semmi eredménye, mint előre sem 
lehetett volna várni, miután a legmerevebb ellentétek 
álltak egymással szemben. Mint Luther Albrecht von 
Mansfeld grófnak irta : »Az csak egy puszta vitatkozás 
volt, hogy ők engem éles, szúró cselszavakkal megkísér-
tettek, de célt nem találtak.* Luther állította, hogy a 
pápa nem lehet bíró azon dolgokban, melyek Isten igé-
jére és a hitre vonatkoznak, hanem minden egyes ke-
resztyénnek saját magának kell azt megvizsgálnia és a 
szerint Ítélnie, valamint aztán a szerint kell élnie és hal-
nia. Aztán a hit és az Isten igéje mindenkinek sajátja 
az egész községben. Luther ezt Pál apostolnak ezen té-
telére alapította (Kor. 14 ) : »Ha kijelentés történt egy-
nek, ki ott ül, akkor hallgasson az előbbi,* hogy a mes-
ternek követnie kell a tanítványt, ha az valami jobbat 
fedez fel Isten igéjében. Cochleus, ki eddig csak hallga-
tott az értekezésen, mi főkép Luther és az officíalis közt 
folyt, Luther e szavainál hirtelen közbe kiáltott : »Tör-
tént-e neked kijelentés? Miféle jellel bizonyítod azt?« ') 
Nem hiába panaszkodott Luther, hogy őt ez értekezésen 
>éles szúró cselszavakkal kisértették meg.« 

Miután ez értekezés is siker nélkül maradt, a trieri 
érsek is a birodalmi gyűlésbe ment, hogy arról tudósí-
tást vigyen, valamint Chiévres, a császár első tanácsosa 
is, hogy most már komolyan követelje a császár nevében 
Luther visszaküldését. A rendek azonban kérték a császárt, 
ne engedje meg, hogy a trieri érsek még egyszer egyedül be-
széljen Lutherrel, mert reménye van, hogy Luthert rábeszél-
heti.2) Igy nyert aztán Luther még egy napot a Wormsban 
maradásra. A trieri érsek azonban csak másnap, csütörtö-
kön, április 25-én vette fel ismét a Lutherreli értekezé-
sek fonalát. Azonban e nap (ápr. 24.) délutánján történt 
valami, a mit érdekesnek látunk felemli'eni. E nap dél-
utánján ugyanis Cochleus, a frankfurti dékán felkereste 
Luthert szállásán és vitatkozni akart vele azon feltétel 
alatt, hogy Luther a biztosító kíséretről mondjon le. Le-
het Luther kész lett volna erre, de Hieronimus Schurff 
odakiáltott: »Ej, az lenne még valódi, ez hasonlithatlan 
gyanitás és feltevés, ki lenne még olyan bolond I« Álta-
lában ugylátszik, hogy ez alkalommal Cochlaeus a Lu-
ther környezői részéről nem a legudvariasabb bánásmód-

') Cochleus közbenkiáltása: »De gratia sacramentorum liber unus 
Joan. Cochlaei adversus assertionem M. Lutheri* u tán; egyébként 
emiitett források és Spalatini Annales. 

s) Aleander levele ápr. 27. 

ban részesült, mert mint Luther is a maga erőteljes mo-
dorában megjegyzi : >Watzdor szinte ugy megadta neki 
a kíséretet, hogy el lepte volna a fejét a vér, ha nem 
tartóztatták volna.® ') E napról származtatják Cochlaeus 
engesztelhetlen gyűlöletét Luther iránt, melyet az ő Lu-
therről irt történetének minden sora is elárul. 

E kis közbenjött esemény elbeszélése után áttérünk 
a Lutherrel fo'ytátott utolsó értekezések ecsetelésére. A 
trieri érsek először nem személyesen, hanem küldöttei ál-
tal értekezett Lutherrel. Április 25-én, csütörtökön, reg-
gel ugyanis dr. Peutingert, az augsburgi követet, és 
dr. Veust, a badeni kancellárt, kik a választmánynak is 
tagjai voltak, Lutherhez küldötte, hogy beszéljék rá, 
hogy bizza ügyét feltétel (a szentirás) nélkül a császár 
és rendek Ítélete alá. A trieri érsek e két küldötte aztán 
három egész óra hosszan értekezett Lutherrel, a dr. Hi-
eronimus Schurff s még egy szász nemes Friedrich von 
Thun, és lehet hogy Philipp von Feilitschnak is a jelen-
létében. A két küldött derekasan hozzálátott a dologhoz. 
Különösen azon érvelésök, hogy bizza Luther ügyét fel-
tétlenül (azon feltétel nélkül, hogy a szentirás szerint 
ítéljék azt meg), a császárra és rendekre, mert egy ke-
resztyén gyülekezet bizonyára a szentirás szerint fog 
Ítélni, nagy hatással volt Lutherre, — ugy hogy gon-
dolkozási időt kért és a közben imával erősítette magát. 
Érett megfontolás után azonban kijelentette Luther, hogy 
ő nem bizhatja dolgát olyan feltétlenül a császárra és 
másokra, miután már őtet elkárhoztatták és könyveit 
elégették, azért fenntartja a feltételt, nehogy valami 
evangélium-ellenest határozhassanak. Különben is ez 
ügy nem az övé, hanem magának Istennek igéje és ügye, 
melyet ő a földön még a legkedvesebb barátjára sem 
tudna bízni. Aztán maga a szentirás is mondja : »Át-
kozott ki emberben hiszen « (Jer. 17. 5); »Ne bízzátok 
magatokat a fejedelmekre, ők emberek, nem segíthetnek.* 
(Zsolt. 146. 3.) 

Igy a küldöttek visszautasító válaszszal kellett, 
hogy visszatérjenek a trieri érsekhez. Ez azonban dél-
után egy órakor ismét visszaküldötte őket, azon ajánlat-
tal, hogy Luther bizza ügyét egy következendő zsinatra. 
Luther kész szivvel beleegyezett ebbe, de mégis kikö-
tötte, hogy a zsinat is Ítéletét a szentirás szerint mondja 
ki. Ekkor aztán a trieri érsek maga személyesen vette 
kezébe az ügyet. Magához hivatta Luthert és nagyon 
udvariasan fogadta. »Kedves doctor ur l* szólította meg 
Luthert, »az én doctoraim mondják, hogy ti meg lesztek 
elégedve, ha a császár a ti dolgaitokban beszélni fog.* A 
kitűnő politikus remélte, hogy az által színleli, hogy Luther 
feltételéről semmit sem tud, legkönnyebben megfoghatja 
őt.2) De Luther igy válaszolt: »Kegyelmes Uram 1 én 
mindent el tudok szenvedni, de a szentírást nem adha-
tom fel.* A főpap azonban megkísérté mégis rábeszélő 
tehetségét és Luther előtt még egyszer ismételte azon 
kiegyezkedési pontokat, melyek alapján Lutherrel előbb 
a birodalmi gyűlés választmánya s azután ő maga, kül-
döttei által, értekezett s melyek a következők: 1. adja 
az ügyet a császár és pápa Ítélete a lá ; 2. a császár íté-
lete a lá ; 3. a császár és a rendek Ítélete a lá ; és 4. egy 

') A két asztali beszéd összevetése. Az időt épen pontosan meg-
határozni nem tudjuk Cochlaeus e látogatására nézve, de legvalószínűbb, 
hogy az e nap délutánján történt ; ez a történetírók általános véleménye. 

2) Sok történetíró bizonyára az érsek e szavaiból következtette, 
hogy az érseket küldöttei rosszul értesitették, Luther beleegyezését mond-
ván neki ; de véleményem szerint e tudatlanságtettetés csak politika. 
Azon érv sem áll, hogy a trieri érsek mint a szász kurfürst szövetségese 
Luther iránt jó indulat talvisel tetet t ; f ő d o l o g a visszavonás elérése volt, 
s a szász kurfürst is bármi áron a kibékitést akarta. A trieri érsek jó-
akaratára érdekes világot vet Aleander tudósítása. 
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következő zsinat Ítélete alá. Aleander, midőn ez »ördögi* 
kiegyezkedési pontokat megirja R ó m á b a , nem győzi 
azokat elég élesen bírálni, mert ő tisztában volt azzal, 
hogy azok a pápai tekintélylyel, melynek megvédéséért 
volt ő Wormsban, össze nem egyeztethetők, hogy — 
mint ő kifejezi — »solus pontifex, verus judex* (egye-
dül a pápa az igaz itélő bíró). Mentegeti is magát, irva 
a pápai vícekancellárnak, Giulio de Medici nek : »Ne 
higyje kegyelmességed, hogy ezen négy, annyira elide-
genítő, ajánlatot mi gondoltuk ki vagy tanácsoltuk; sőt 
inkább mi állandóan arra törekedtünk, hogy a visszavo-
nás a mi utasításunk szerint történjék, vagy sehogy. 
Mivel azonban az érsek, mint ő mondja, látta, hogy 
Luther a kérdés olyan feltevését, a milyet az ő officiá-
lisa terjesztett eléje, elvetette, azért lépett fel ezen aján-
latokkal, hogy ez által Luthert valamiféle módon félre 
vezesse, hogy bár csak egy névelőszócskát is tévedései-
ből visszavonjon, a mi a népet teljesen fellázította volna 
ellene; azonban mondja az érsek, sohasem volt az ő vé-
leménye, hogy a nevezett ajánlások érvényesek legye-
nek, kivéve a mennyiben azokat az apostoli tekintély 
megengedi, és hogy ő arról először minket tudósított 
volna.« 

Luther azonban mind e feltételeket azon szóval, 
hogy »ő a szentírást nem adhatja fel,« visszautasította. 
Luthernek a szentírásra vonatkozó feltétele pedig az 
ellenpárt előtt teljesen elfogadhatlannak látszott, mert 
mint a trieri érsek mondta Christoph von Schwarzenberg-
nek, a bájeri hercegek udvarmesterének : »mert ő mind-
untalan mondhatja, mihelyt valami elhatároztatik, hogy 
az az isteni iratok ellen lenne « 

(Folyt, köv.) BdJcosi György. 

R É G I S É G E K . 

Adatok az 1646—7-iki országgyűlés történetéhez. 
(Folytatás.)*) 

XXI. 

1646 dec. 24. 
Kegyelmes uronk fejedelmönk. 
Hogy az kegyelmes ur isten nagyságtok fejedelmi 

méltóságát sok áldott karácson napoknak megérésével s 
kedvesen el is mulatásával megörvendeztesse, szivönk 
szerint kívánjuk. Kegyelmes uronk ez jelen való decem-
ber havának 8 napján, mind addiglan való mostani or-
szágonk gyűlésének diurnalis tractatusirol nagyságodat 
bőségesen informáltuk vala; de subsequentibus, az mig 
az ulta interveniálták usque ad hodiernum diem, azon 
rendes tudositásink által alázatosan nagyságodat mint 
kegyelmes uronkat igy informálhatjuk. Megírtuk vala 
nagyságodnak, mi velőnk hármunkkal nagyságod köve-
tivei die 7 decembris ő felsége két titok-tanácsinak, ugy 
mint gróf Kevenhiller és gróf Kurcz uraméknak az vár-
ban, mégis az concordia felől ad partém micsodás for-
mán való tractatusok vala és mi is miképen resolvaltuk 
magunkat ő nagyságoknak. Die 8 decembris az evan-
gelicus nagyságos urakat separatim közzülönk ugyan az 
várban felhívatván, hasonló tractatusok volt ugyanazon 
két belső titok-tanács uraknak velek. Die 9 decembris 
az vármegyék követi közzül selective et nominatim he-
tet vagy nyolcat ismét a /on titok nemes tanács urak 
felhívatván közzülönk ugyan ismét az várban, azokkal 
is ugyan az concordia felől hasonló tractatust indítván, 

*) Lásd f. évi 2. szám. Szerk. 

isten azoknak is sziveket igazgatván, miidőn minden-
képen hasonló válaszokat vöttek volna tőlök és minde-
niktől mint szintén mi tőlönk nagyságod követitől. Tan-
dem die 10 decembris mi egész evangelicus status itt 
kinn az felső hosztátban összegyűlvén, közakaratbul egy-
nehány követ atyánkfiait az várban közzülönk, ezen felül 
megirt belső titok két tanács urakhoz felktildtönk, ezt 
izenvén ő nagyságoknak: Megértettük mind az fejedelem 
ő nagysága követeinek s mind az felül megírt evange-
licus urainknak, s mind némely vármegyéknek böcsületes 
követ atyánkfiainak, kiket ő nagyságok magokhoz felhi-
vattak volt, fidelis relatiojokbol, az concordia dolgábol 
hol járjon ő nagyságoknak mégis elméjek; de mi kö-
zönségesen egész evangelicus status, mivel most is jobb 
és alkalmatosabb s istenesebb mediomokat fel nem ta-
lálhatónk az concordia dolgába, mint azt, melyet sub 
titulo et nomine ultimariae resolutionis status evangelici 
mind az catholicus statusnak elsőben s mind penig most 
ultimatim ő felségének is beadtonk. Ha igy leszen, cum 
satisfactione nostra az diploma szerint contentusok le-
szönk vele: hol nem: mi categorice ő felségétől juxta 
benignam assecurationem ex vi diplomatis várónk kegyel-
mes complanatiót és determinatiot. 

Die 11 decembris követ atyánkfiai ily resolutiot 
hoztak ezen két titok-tanács uraktol. Köszöntvén böcsü-
letesen az evangelicus statust, jobb resolutiot és decla-
ratiot reméllettek tőlönk, de mivel már ezeket így értik 
tőlönk, referálni fogják ő felségének is, és oly remény-
ségben vannak, ő felsége nem késlelteti kiadását resolu-
tiojának. 

12 die decembris mi evangelicusok ismét ujobban 
közzülönk egy nagyságos urat s egy követ atyánkfiát 
küldtük fel az várban, az titok belső tanácsnak mostani 
substitutus főpraeseséhez, gróf Kevenhiller uramhoz, meg-
izenvén ő nagyságának, ne difficultalja kegyelmes urunktul 
sollicitalni az kiadott gravamináinkra való kiadandó ke-
gyelmes resolutioját; alioquin, kéntelenek leszönk vele ő 
felségét alázatos instantiánk által ujobban felőle moles-
talnunk. 

13 die decembris referálták követ atyánkfiai Ke-
venhiller uram izenetit. Ajánlván ő nagysága nagy szol-
gálatját az nemes evangelicus statusnak, kérvén bennön-
ket, ilyen nagy szorgalmatos gondjai s distractioi között 
ne busitsuk ő felségét most, harmadnapra válaszonk le-
szen ő felségétől, legyönk patientiával és csendességben. 

14 decembris várakozásban levén, preinterim szük-
ségesnek itélénk lenni, ha ugyan holnap sem lenne re-
solutionk ő felségétől; laboraljonk az beadandó scrip-
tomban, melyet kellessék ő felségének beadnonk per 
modum supplicis libelli, kiben laboráltonk is. 

15 decembris, magonk között megegyezvén az meg 
irt beadandó scriptomonkon. Azonban mind gróf PálfTy 
Pál uram ő nagysága s mind gróf Kevenhiller uram ő 
nagysága bizonyos emberek által instálták előttönk az 
evangelicus status előtt, két nap ne busitsuk ő felségét, 
bizonyosan oly reménységben vannak, azalatt kijő ő fel-
ségétől kegyelmez resolutionk. Ezt is megcselekedtük ő 
nagyságok tekintetiért. 

16 decembris advent harmadik vasárnap levén, 
szent istenünknek szenteltük meg. 

17 decembris. Még sem levén resolutionk, suppli-
cationkat ad purum leiratván, műdön Kolonicz uramot 
felküldtük volna, hogy audientiát szerzene ő felségétől ; 
azonban aláfordula Kolonicz uram és azt referálá, hogy 
az főkomornyik gróf Pukaim uram ő nagysága megje-
lentette ő felségének, hogy az evangelicus status ismét 
audientiát sollicitalna, s ő felsége azt izente: Ha va 



lami más oly uj dologért kívánnánk az audientiát, tu-
dakozza meg és mindjárt ad ő felsége: de az régiért, 
azaz az beadott gravaminakra való resolutióért nem szük-
séges, mert harmad nap alatt, ő felsége bizonyosan kiadja 
már a resolutioját. 

18 decembris. Ugyanezen relatiot ujabban referalta 
Kolonicz Ferdinánd uram ő nagysága, az egész evange-
licus status előtt, és igy inter spem et metum maradtonk 
várakozásban a szent patientia mellett. 

19 decembris. Két böcsületes követ atyánkfiait ex-
pediáltuk az főkomornyikhoz, gróf Pukaim uramhoz em-
lékeztetvén ő nagyságát igéretiről és ajánlásáról s kér-
vén ő nagyságát : Ne difficultaljon mellettönk intercedalni 
ő felsége előtt, pro obtinenda clementissima a sua ma-
jestate resolutione. 

20 decembris. Követ atyánkfiai referálták. Gróf 
Pukaim ő nagysága az egész evangelicus statusnak igen 
nagy szolgálatját ajánlja, és ha holnap ki nem jönne is, 
de bizonyosan holnapután, úgymint ez jövő szombaton ő 
felsége kiadja kegyelmes resolutioját. 

21 decembris. Szent Tamás apostol napjának em-
lékezetét mi velőnk is megszenteltették praelatus uramék, 
és csak haszontalanul mulatatták el velőnk ezt is. 

22 die decembris tandem Deo volente reggeli nyolc 
órára hirdettetett fel bennönket az egész országot per-
sonalis uram az nemes országházához. Miidőn begyültönk 
volna, egész tiz óráig várakoztatván bennünket, azonban 
izenék az urak, hogy mivel ő felségétől bizonyos belső 
titok tanács urak jönnek be közinkben, mennénk ő nagy-
ságokhoz. Müdőn oda mentőnk volna, ahhoz az házhoz 
kit zöld háznak hínak, a hol az urak öszve szoktak gyűlni 
és mindnyájan együtt volnánk, azonban bejövének kö-
zünkben gróf Kevenhiller és az austriacus cancellarius 
Prikkelmar uraimék, ő felsége nevével, elsőbben köszönt-
vén az egész országot, azután proponálák, hogy igen 
akarta volna ő felsége, ha super quarto puncto diploma-
tis novissimi regii niagonk között concordalhattonk volna, 
az kit egynehány utakon s módokon tractaltatott is ő 
felsége, de mivel az nem succedalván és mindkét rész ő 
felségére hagyta annak determinatioját, im ő felsége ex 
authoritate sua regia determinálta és scripto tenus az 
nemes országnak kezében küldte, intvén ő felsége min-
den rendeket, már ezután ehhez tartsák magokat, és hogy 
minden gyülölségeket egyenetlenségeket letevén, egy-
mást szerethessük és az jó egyességet követvén, nyuljonk 
az dietaüs tractatusokhoz, s elsőbben is országonk vég-
házai s az végbeli vitézek felől minden jót végezzönk etc. 

Palatínus uronk országonk nevével megköszönvén 
az ő felsége rólonk való atyai kegyelmességet és gond-
viselését, elbocsátván közíilönk az ő felsége megirt com-
missariusit. O nagysága is bő szókkal declaralá, hogy 
már miolta csak ezen veszekedönk s öszve nem gyiil-
tönk, hét hete vagyon; intvén bennönket az jó egyes-
ségre etc. Elsőben megolvasatánk az egész ország előbb 
az ő felsége kiadott resolutioját avagy determinatioját, 
kinek páriáját cum praesentibus nagyságodnak is kegyel-
mes uronk im sub littera N. megküldöttük. Mi evange-
licusok, kiválképen nagyságod követei, jámbor szolgai, 
hivei csak elhülénk s elálmélkodánk belé, felette igen-
igen nagy szivönkbeli fájdalminkkal levén, ennyi szán-
talan sok idők és haszontalan nagy summa költségek-
nek vesztegetése után im látja nagyságod kegyelmes 
uram minemű reménytelen s gyümölcstelen válaszonk 
lőn. Onnét felkelvén mi regnicolák menénk az ország 
házához és délesti két órát rendelvén ezen resolutionak 
leirására. Ugyanot t mingyárt elkezdénk kiváltképen mi 
agyságok követei az egész ország előtt keserves pana-

szolkodásinkat, hogy ezen az ő felsége resolutioján semmi-
képen contentusok nem vágyónk, quia non est juxta 
continentias diplomatis. Quia non est cum satisfactione 
evangelicorum et nostra. Quia az mi felső Magyarorszá-
gonkban csak egyetlen egy templom sem restitualtatott, 
sőt csak emlékezet sincs felőle és ezeken kivül is több 
ratiokat adván, categorice ugyanott mindjárt declaraltuk 
magonkat, sem nagyságod sem mi ezen bizony conten-
tusok nem vágyónk. Ujobban ő felségét megtaláljuk fe-
lőle. Personalis uram s mások is kezdtek vala velőnk 
disputálni, az dolgot hogy már egyszer ő felségére de-
terminatiojára biztuk, azért ő felsége méltósága ellen le-
szen ha nem acceptáljuk etc. categoricefTcteclaraltuk: Mi 
ő felségére kegyelmes assecurátioja szerint juxta vim, for-
mám et continentias expressas diplomatis biztuk; de nyil-
ván való dolog, hogy nem az szerint lött az complana-
tio és determinatio, azért nem vagyunk contentusok vele 
ő felségét ujobban megtaláljuk felőle. Es igy kegyelmes 
uronk bizony meg nem Írhatjuk nagyságodnak, minemű 
nagy szomorú és igen keserves szívvel kelleték eloszol-
nunk az ország házátul. 

Nagyságod azért kegyelmes uronk immár igy vi-
lágosan megértvén császár uronk resolutioját és determi-
natioját az templomok dolgábul. Mi ab anno 1608 usque 
ad disturbia a diplomának 4 articulusa szerint cum satis-
factione evangelicorum az mennyi templomokat restitu-
áltatni kívántunk, ad minus megtött négy vagy három-
százat circiter, im húszat adatni parancsol meg ő felsége 
az Dunán tul hetet, az Dunán innét tizenhármat, de az 
mint hallogatjuk, azokban is vétek kezd találtatni az, 
mint ő felségét informálták felőle mert némely pápisták-
nál sincs bennek. Némelyek igen nyomorult helyek ; de 
mindezek felelt az mi fö'diinkön csak mentio sincs felőle 
hogy csak egyet is visszaadnának az felföldi tizenhárom 
vármegyékben. Item : Ebben az ő felsége determinatio-
jában oly szók s jesuitai aequivocatiok vannak, kiválké-
pen az jus patronatusság felől és az szegény község fe-
lől is, s egyebek felől is, ha mi ennek consentialnánk, ez 
uj tractatus volna, oly penig az ki nyilvánsággal mind 
ez mostani uj diplomát s mind az bécsi pacificatiot s 
mind az hatodik conditiot és az religióról írott artículu-
lusokat megrontaná. 

Poenaról is ő felsége az micsodás determinatiot tött, 
ez is az clerus és catholikusok conceptusa ellenönk, ezen 
sem nyughatonk meg semmiképen, oly birót rendelvén 
ő felsége nekie, az ki az hitvallásból mindnyájan ellen-
keznek m velőnk, az egész tábla birái mind egyig pápis-
ták lévén és ország gyűlésére halasztván, soha senki nem 
látja annak eífectusát mi résztönkről. Hanemha contra 
evangelicos lenne. 

S noha penig im ismét azon vágyónk, ujobban 
mindezeknek remedialása végett és hogyha cum satis-
factione nostra kegyelmesebb resolutiot obtinealhatnánk 
ő felségétűi, alázatosan supplicaljonk ő felségének, de bizon 
abban mi igen reménytelenek vagyunk el nem hihetjük, 
hogy ennél jobb resolutiot és determinatiot nyerhessönk 
ő felségétől. In hoc itaque casu mit kellessék már miné-
künk cselekednünk. Nagyságod kegyelmes uram méltóz-
tassék éjjel nappal tudásunkra adnunk, mert ugy vesszük 
eszünkben ha az idevaló evangéliomi atyánkfiai ugyan 
jobb és kegyelmesebb resolutiot ennél ő felségétől nem 
impetrálhatnak is, de procedálnak és progrediálnak az 
diaetalis tractatusokban. Elég szívbeli fájdalommal is kezd-
jük értegetni némely evangelicus atyánkfiainak titkos cse-
lekedéseket és férgessé léteket. Az ur Isten ez után job-
ban kinyilatkoztatja, elhittük kétség nélkül az ilyetének-
nek álnok és istentelen cselekedeteket, keresztyén igaz 
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religionk ellen. 23 die decembris. Á d v e n t negyedik 
vasárnap levén, kit rész szerint az isteni szolgálatban 
mulattunk e l , de minden tehetségünkkel igyekezvén 
azon, hogy ha lehetséges ezen dologban ezen holnapi 
napon alázatos instantiánkat beadhassuk ő felségének, el-
sőbben még éjszaka öt órakor összvegyülvén, némely 
evangéliomi atyánkfiának is habozó és megtán torodó el-
méjeknek helyben hozások dolgában nem kicsiny mun-
kánk levén, hol haraggal, hol szép szóval elvégtére meg-
egyezénk rajta, hogy elébb suplicatiónkkal találjuk meg 
ő felségét, hogy mivel contentusok ezen kiadott resolu-
tiójával nem vagyunk, méltóztassék secundum cont inen: 
diplomatis cum satisfactione nostra plenaria ő felsége ma-
gat kegyelmesebben resolválni, ezen egész napon mind 
ebben az suplicatióban fáradozván, im igaz páriáját an-
nak is sub littera O nagyságának alázatosan megküldtük, 
az ő felsége determinatioja ellen való difiicultásinkat ab-
ból nagyságod eszében veheti s im audientiának impet-
rálására Kolonics uramot is felküldtük, ha ő felségétől 
megnyerheti , ezen holnapi napon beadjuk ő felségének, 
semmit sem késünk vele. 

24 die Decembris. Ma reggeli 6 óra után jöve ho-
zánk ide szállásunkra Kolonics uram, referálá, hogy teg-
nap főkomornyik uram Pucham uram által sollicitálván 
az audientiát, ő felsége ugy resolválta m a g á t : Ma nyolc 
órára behirdet te tet t bennünket az ország házához ott pro-
ponál ta t ja ő felsége de provisione coníiniorum etc. Vár-
juk el azt s aztán fogja magá t resolválni, super danda 
audientia, de mi egyáltalában addiglan semmihez nem aka-
rónk nyúlni, valamig ő felségét ujobban meg nem talál-
juk s az után is mi csak az nagyságod kegyelmes paran-
csolatjához tar t juk magunkat mindenekben. Éjjel nappal 
várjuk nagyságod kegyelmes tovább való dispositióit s 
parancsolat i t mindenekben. Tar t sa meg Isten nagyságto-
kat stb. 

Dá tum Posonii die 24 decembris 1646. 
Illustrissimae celsitudinis vestrae Principális 
Humillimi fideles et servitores devotissimi 

Georgius Chernel m. p. 
Paulus de Szem ere m. p. 
Andreas Klobusoczky m. p. 

(Kívül Rákóczy Gy. írásával) 5 januaris 1647. Várad . 
(Külcím). Celsissimo principi et domino domino 

Georgio Rákóczy stb. cito stb. citus stb. citissime stb. 
(Eredetije a magy . kir. orsz. levéltárban.) 

(Folyt, köv.) 

I R O D A L O M . 
Feleki József foktői ref. lelkész felhívja lapunk 

olvasóinak: a lelkészeknek, tanároknak és taní tóknak 
figyelmét Legouvé Ernő : t>Az olvasás művészete« című 
művére, mely az ő fordításában — a szerző engedélyével 
— most van sajtó alatt a Franklin-társulatnál . E mű a 
szóbeli előadás művészetének kérdését tárgyal ja , érdeke-
sen, vonzón és tanuságosan. Szerző előszót is irt a ma-
gyar kiadáshoz, a fordítóhoz intézett nagybecsű levele 
alakjában, melyet bemutatóul közlünk. E hasznos és él-
vezetes tankönyvet , mely szikrázó szellemmel van irva, 
ajánljuk olvasóink becses páltfogásába. A negyven hal-
hatatlan egyikének és a nagy magyar -bará tnak rokon-
szenves előszava igy hangzik : 

»Uram! Ön magyar nyelvre szándékozik fordítani 
»L'art de la Vecture« című művemet és fordításához 
előszót kér tőlem Művem tá rgyára és szellemére nézve 
e helyen sem mondhatok többet, mint a mennyit a he-

lyes olvasás meghonosí tása érdekében két m ű v e m b e n : 
L 'a r t de la lecture-ben és a L a lecture en actíon-ban 
mondot tam. E két műben gondosan tárgyal tam mind 
azon kérdést, mely tanulmányomra csak távolról ís vo-
natkozhatik. 

»De szerencsére van egy tárgy, mélyen megha t ja 
szívemet, mely természetszerű 'eg szoros összefüggésben 
van az ön fordításával, és a melyről még eddig soha-
sem nyilatkoztam ; ez az ön kedves hazája : Magyar-
ország ! 

»Nézetem szerint, mindnyájunknak több hazánk van. 
A legelső, a legszentebb : az »Alrna> parens«, melyben 
szüle t tünk, melyben atyáink nyugosznak , melyben 
gyermekeink napvilágot l á t nak , melynek tör ténete a 
mienkkel összeforrva van, melyért lángoló szeretetünkben 
életünket is készek vagyunk feláldozni, a melyhez a vér, 
a szív, a hit és az ész minden köteléke csatol és a 
melyet a mi nagy költőnk : Hugó Viktor igy je l l emzet t : 

Tombeau de nos aieux et nid de nos amours ! 

»De ezen haza mellett, melylyel a természet gazda-
gít bennünket, vannak még más, hogy ugy mond jam 
szabadon választott hazáink, melyekkel magunk gazda-
gítjuk magunkat . U g y v a n ! Vannak e világon országok, 
melyek képzelmünknek, előszeretetünknek, rokonszen-
vünknek, ábrándjainknak és bámulatunknak kedvelt hazái ! 

»Ilyen ország előttem Magyarország. Fiatal korom-
ban nevének hallatára mindenkor megdöbbent és heve-
sen vert szivem. Szerencsétlensége meghatot t , küzdelme 
lelkesí tet t , e lnyomatása fellázitá v é r e m e t . Uj jong tam 
Bem sikerein és elitéltem, kárhoztat tam Görgeyt . Ma-
gyarország nyelvünk egyik legszebb szavát képviseli 
előttem ; azt a szót, mely fájdalom 1 a materialistikus 
tanok hatása alatt mindinkább hát térbe szorul és elho-
mályosul, de a mely lelkem előtt, mint erkölcsi nap-
rendszerünk fénylő csillaga a felhőkön túl is r agyog . . . 
képviseli a lovagiasság magasztos szavát. 

»Barátaim ama szerencsében részesültek, hogy nagy-
jelentőségű országos kiállítása alkalmából megvihet ték 
Magyarország számára Franciaország üdvözletét, és meg-
hatva a tapasztalt lovagias és testvéri vendégszeretettől , 
tér tek haza. Ha én is velük mehe t tem volna, bizonyára 
ot thon éreztem volna magamat a szép Magyarországon, 
mert hiszen a távolból is jól ismerem horizonját . Petőfi 
mindig egyike volt legkedvesebb költőimnek és az is 
lesz mig Isten életemnek kedvez 1 

»Öltöztesse tehát kedves U r a m az én francia p ró -
zámat a zengzetes magya r nyelv díszes köntösébe át és 
bocsássa útra honfitársai között. Eszméi és tanulságai, 
uj ruhába öltözve, hassák át a lelkeket, nyer jék meg a 
szíveket, világosítsák az elméket, hogy a mi közös ked-
venc t á rgyunk : *Az olvasás művészete« legyen a szónoki 
képzettségeiről különben is hires magyar népnek valósá-
gos vérévé és húsává! Szeresse továbbra is és szerettesse 
meg másokkal is a művészet ezen ágát, mely élvezetessé 
tesz minden magán tanulmányt , elűzi a családi élet unal-
mait, sikert biztosít a hivatalos működésben, és legyen 
meggyőződve, hogy ennek a művészetnek egyik szerény 
úttörője, e műnek szerzője : öniránt és honfitársai iránt 
hamisítatlan honfitársi szeretetet érez.« 

Páris, 1885. december 4. 
Legouvé Ernő. 

A Franklin-társulat kiadásában épen most jelentek 
meg, az Olcsó könyvtár következő, külön is kapható fü-
zetei : Bevezetés a XIX. század tör ténetébe. Ir ta Gervi-
nus, fordította Rózsaági Antal . Á r a 50 kr. — Olasz 
költőkből. Fordí to t ta Radó Antal . Á r a 50 kr. — L a e -

18* 
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lius a barátságról. Irta Cicero, ford. Némethy Géza. Á r a 
20 kr. — Berlichingeni Gottfried a Vaskezű. Irta Goe-
the, ford. Balla Mihály. Á r a 50 kr. — Börtöneim. Irta 
Pellico Silvio, ford. Erdélyi Károly. Á r a 50 kr. — A z 
olasz művészet bölcselete. Irta Taine, ford. K á d á r Béla. 
Á r a 20 kr. — A z hiresneves Tholdi Miklósnak jeles cse-
lekedetiről és bajnokságáról való história. Irta Ilosvai 
Selymes Péter, bevezette és jegyzetekkel kísérte Sziiády 
Áron . Á r a 20 kr. — A pápák siremlékei. Irta Grego-
rovius, ford. Hegedűs István. A r a 30 kr. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* A költők anyja. Szász Károly ref. püspök és 

Szász Róber t min. titkár nejeikkel s nővérükkel özv. Hor-
váth Sámuelné Szász Júliával a fővárosból Kolozsvárra utaz-
tak, hogy ott lakó testvéreikkel, Gyula kataszteri titkár, 
Domokos erdélyi ref. püspök és Béla egyetemi tanárral 
s ezek családjaival együtt üdvözölhessék édes anyjukat , 
az 1853-ban elhunyt Szász Károly özvegyét, a ki feb-
ruár 25-én tölti be élete 80-dik évét. A tiszteletreméltó 
agg matróna egészségben érte meg e magas é le tkor t ; 
egy leánya és öt fia, öt menye, huszonhat unokája, há-
rom unoka vő, egy unoka-meny, s négy dédunoka (ma-
gával együt t 46-án) alkotják szép családját, melyhez még 
nála pár évvel idősb nővére is csatlakozik — s deritik 
élete alkonyát. — Igy olvastuk ezt egyik napilapban ; mi 
még hozzáteszszük azon óhajtásunkat , hogy a »költők 
anyjának, vagy — a mi sokkal ri tkább jelző — a püs-
pökök anyjának engedje meg a jó Isten, hogy életének 
szelid és csendes alkonya még hosszan tartson, s a gyer-
mekeiért élt, munkált, remeget t édes anya a fáradsággal 
töltött napokért , az aggodalmak között átvirrasztott éj-
jelekért nyer t ritka jutalmat még sokáig élvezhesse 1 

* A téritvény ügyében tett interpellatió. A la-
punk élén olvasható törvénytelenség, a reversális csika-
ras ügye legközelebb a képviselőházban is szóba jött. 
Nevezetesen a f. hó 23-iki ülésben Zsilinszky Mihály 
országgyűlési képviselő a következő interpellatiót intézte 
a vallás- és közoktatási miniszterhez : 

Teljesen hitelt érdemlő forrásból értesül, hogy 
Rozsnyón e hó 13-án az ottani helybeli róm. kath. plé-
bános vegyes házasságkötés alkalmával egy protestáns 
férfiutói tér i tvényt vett arra nézve, hogy a házasságból 
születendő mindkét nemű gyermekei t a kath. vallásban 
fogja neveltetni.*) A téri tvény szövege, mely a napila-
pokban is olvasható volt, oly kifejezéseket hacznál, me-
lyek hazánk fennálló törvényeivel homlokegyenest ellen-
kezésben vannak, a mennyiben leplezetlenül azt fejezik 
ki, hogy a téri tvény ^halálos vétek terhe alatt kötelező 
és eskü erejével bír, mely semmiféle tételes törvény által 
nem korlátoztathatik.« 

Ez a száraz tény. Ha nem lennének a téri tvények-
kel való visszaélésekről szóló és azok ellen határozot tan 
nyilatkozó országos törvényeink; ha eme kérdésnek ha-
zánk törvényhozásában nem lenne oly hosszú és szomorú 
históriája, bizonyára nem hozta volna ezt fel. De mivel 
jóformán mindenkinek élénk emlékezetében vannak még 
azon hosszas küzdelmek, mely a 30—40 es évek ország-
gyűléseinek mind a két házában az e tárgyban kiadott 
püspöki rendeletek következtében folytak, tudja mindenki, 
hogy az elődöknek mily nagy munkájába kerii't, míg 
megtaláltak azt a szövegformát, mely az ország polgá-

*) Göndöcs Benedek nagy derültse'get idézve elő közbeszól : A 
szerencsétlen miért irta alá? 

rainak békéjét e tekintetben biztosí tot ta: azért az ily 
nehezen létrejött törvények megszegői ellen lehetetlen 
fel nem szólalni. 

A rozsnyói római katholikus plébánosnak eljárása 
csakis arra való, hogy az egyházában élő különféle hit-
felekezetű polgárok békéjét és nyugodalmát megzavarja. 
Aít pedig senkinek sem lehet megengedni , hogy ezt 
büntetlenül cselekedhesse. Épen ezért kénytelen a szó-
nok e tá rgyban röviden felszólalni. 

Nem akar a dolog érdemébe bocsátkozni; nem tar-
tozik e helyre annak vitatása, hogy miféle vallasos ne-
veléstől függ egyes embernek és az államnak üdvössége; 
de azt az egyet mélyen érzi, hogy az ilyen kérdéseket 
a mai világban minden hitfelekezetű lelkészeknek kerül-
niük, kellene. Hiszen Deák Ferenc, a ki pedig jó katho-
likus volt, már 1840-ben azt mondotta , hogy e kérdés 
nem egy felekezetnek, nem is egy pár tnak a kérdése, 
hanem az egész nemzeté, a melynek kötelessége, hogy 
figyelemmel legyen arra, a mi a törvények iránti tiszte-
letet, a polgárok békés nyugalmát, a népnek erkölcsisé-
gét illeti. Ebből az elvből indultak ki 1848 előtt vallás-
különbség nélkül a pártok ; sőt még a konzervatív párt 
egyik vezére gr. Dessewffy Aurél is határozottan nyilat-
kozott a törvényekkel való visszaélések ellen. 

Annál inkább kell ez elveket, most, 1848. után 
követnünk, mikor a vallási jogegyenlőség és a viszonos-
ság törvénye életbe van léptetve. Állami törvények e 
tekintetben világosak és félreérthetetlenek. Meg kell köve-
telnünk tehát az állam kormányától , hogy azokat vallás-
különbség nélkül minden irányban végrehajtsa, hogy azok 
előtt mindenki tisztelettel hajoljon meg. Különösen pedig 
meglehet követelnünk, hogy a lelkészek, a kiknek leg-
magasztosabb feladatát épen az képezi, hogy a törvények 
iránti tisztelet és felebaráti keresztyén szeretetet ápolják és 
erősítsék a polgárok közt, és a kiknek sohasem volna 
szabad megfeledkezniük arról, hogy e hazában az ő szép 
fényes és magasztos állásukat, tekintélyűket, hivatásukat 
és annak erkölcsi hatását szintén az országos törvények 
biztosítják. 

A rozsnyói kath. plébános sem tehet ebben kivé-
telt. Ha pedig bármi oknál fogva e törvények ellen vét, 
a kormánynak kötelessége őt a fennálló törvények kor-
látai közé szorítani. A törvény tisztelete olyan dolog, a 
mi felett legalább a törvényhozás termében diskussiónak 
helye nincs; mert az előtt mindenkinek feltétlenül meg 
kell hajolnia. Nem kiván visszaemlékezni a multak küz-
delmeire sem ; azokra fátyolt vet. Egyszerűen csak in-
terpellációjának előadására szorítkozik, a melynek tar-
talma a következő: Interpelláció a va'lás- s közoktatás-
ügyi miniszter úrhoz. Tekintettel a r r i , hogy az úgyne-
vezett vallási térfcvények kiállítását és követelését az 
állam törvényei határozottan tiltják, tekintettel arra, hogy 
az ily téri tvények követelése által a va'lási jogegyenlő-
ség és viszonosság megbontásával a vallásfelekezetek 
békéje és nyugalma megzavartat ik és végre tekintet-
tel arra, hogy a vallási béke fenntartása hazánk fej ő-
désének és haladásának egyik legelső feltételét és érde-
két képezi. 

Kérdem a t. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
ú r tó l : 

1. Van-e tudomása arról, hogy a rozsnyói róm. 
kathol. plébános f. hó 13-án Ambrózi József és Nóvák 
Borbala nevű jegyesektől oly szövegű reverzálist vett, 
mely a fennálló törvényekkel szemben »semmiféle téte-
les törvény által nem korlátozhatónak — halálos vé-
tek terhe alatt kötelezőnek és eskü erc-jével bírónak* 
mondatik. 
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2. Szándékozik-e, és minő intézkedéseket tenni 
arra nézve, hogy a megtámadot t törvény szentségének 
kellő érvény és tisztelet szereztessék és ezáltal a külön-
böző vallású polgárok békéje és nyugalma biztosittassék ? 

A z interpelláció közöltetett a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterrel. 

* A pesti evang. magyar egyház f. hó 22-iki osztá-
lyos gyűlésén Sárkány József elnök tudat ta a megej te t t 
választás eredményét s tudomására ad ja az osztályos 
közgyűlésnek, hogy a meghívó már ki van állítva, azon-
ban a közgyűlés dilemmába jutott , a mennyiben a bánya-
kerületi ha tóság rendelete szerint az újonnan választott 
lelkész köteles a kerület lelkész özv.- és árva-nyugdij intéze-
tébe belépni, mer t addig az esperesség részéről a meg-
hivó alá nem irható. Horváth Sándor pedig régibb 
kerületében már tag ja lett e nyugdíj intézetnek, kérdés 
tehát, tartozik-e ez ujabb kerületében újra belépni? E 
pontnak megvitatására és a próbaszónoklatot tar tó lel-
készek megjutalmazásának megállapítására a közgyűlés 
egy bizottságot küld ki. A z eddigi adminisztrátort, Kor-
bély Géza segédlelkészt illetőleg, a közgyűlés elhangulag 
elhatározta, hogy állomásában az újonnan megválasztott 
lelkész mellett is meghagy ja . Hogy Horváth Sándor mi-
előbb elfoglalhassa uj állomását, a közgyűlés Zs igmondy 
Pál indítványára elhatározza, hogy azzal a kérelemmel 
fog Karsay Sándor dunántúli püspök úrhoz fordulni, 
hogy Horváth Sándornak mostani állomásáról mielőbbi 
elbocsátása iránt közbenjár jon. A gyűlés utolsó pont ja 
a Győry-emlék felállítása iránti javaslat volt, minthogy 
a szükséges pénz országos gyűj tés utján már beérkezett . 
Minthogy azonban az annak idején alakult — nem egy-
házi — bizottság még fennáll, a közgyűlés kikiildendő 
bizottsága ezzel egyesülten fog ez ügyben eljárni. 

* Pázmán Péter művei . A cultus miniszteri tárca 
felett ez előtt pár héttel folyt képviselőházi vitából erő-
sen megütődve értesültünk azon hánytorga to t t javaslat 
felől, hogy Pázmán P. összes müveinek ujabb kiadására 
az ország pénztárából egy bizonyos összeg sz.avaztassék 
meg. Ezen méltán botrányosnak mondható javaslat és 
ennek első, állítólag protestáns — indítványozói ellen ki 
is fejeztük lapunk mult számában botránkozásunkat s azt 
hiszszük, hogy lapunk legtöbb o 'vasójának érzelmeit tol-
mácsoltuk. A közelebbi napokban azonban volt alkal-
munk ezen javaslattal közelebbről megismerkednünk, és 
örömmel győződtünk meg, hogy a képviselőház ellen-
zéki szónokai tévesen emlegették Pázmán összes müveit, 
és kivált a protestánsokat gúnyoló és vagdaló munkákat . 
Nem ezekről volt szó a képviselőházban, s nem ezek 
ajánltat tak az általunk megrót t »némely túlhajlékony 
protestánsok által« a miniszternek, hanem három eddig 
kiadatlan s legkevésbé polémikus tai talmu s latinnyelvű 
mű , je lesen: Dialect ica, In octo libros Physicarum 
Aristotelis commentaria s Theologia Scholastica. Ezekre 
nézve tétetik a budapesti m. kir. egyetemi tanácshoz a 
következő indí tvány: 

»Méltóztassék az egyetem hittani karát utasitni, hogy 
ezen munlcák kiadására készítsen javaslatot, magával a 
kiadássala kebeléhen levő szakemberek egyikét bizza meg. € 

Az egyetemtanács ezt, bir tokaban levén egy nyom-
dának, költség nélkül eszközölheti, a felhatalmazást rá 
a vallás és közokt. miniszter ur kétségtelenül megfogja 
adni, s miután számitni lehet rá, hogy e munkanak az 
európai piacon épen ugy, mint a tudományos magyar 
clerus körében lesz kereslete, az utólagos . 11 adandó tisz-
teletdíj is kétségtelenül fedezve lesz.« 

Ez már egészen másként hangzik, mint a hogy ezen 
ügy a képviselőházi vitában fel volt tüntetve. Hogy Páz-

mánnak, a mindenki által elismert nagy tudósnak eddig 
ismeretlenül hevei t művei kiadassanak, ez ellen nincs 
semmi ellenvetésünk, csakhogy adassanak ki ezek ne 
országos pénzen, hanem a kathol. egyházén, vagy pap-
ságén. Ezt kívánja az osztó igazság 1 

* Bod Péter művére közelebb a következő előfi-
zetéseket ve t tük : Makay Dániel az ungi ref. egyházmegye 
részére ; Schneller István theol tanár a pozsonyi theol. 
akadémia részéről ; Kerecséni János ref. lelkész Körmen-
den ; Breznyik János a selmeci ev. lyceum részéről, Pákh 
Karoly tanár az iglói ev. főgymnasiumi könyvtár részére ; 
Zs linszky Mihály B u d a p e s t ; Pap Gábor ev ref. pü>pok 
utján László József kocsi ref. lelkész ; Apá th i Károly bi-
kácsi evangel. lelkész a sióvidéki ev. papi kör részére ; 
Hörk József coll. igazgató az eperjesi ev. kerületi colle-
gium könyvtára részére. Pe terdy Káro ly ev. ref. esperes 
az egyházmegyei gyűlés utólagos jóváhagyása reményé-
ben a beregi egyházmegye könyvtára részére. 

Kunhegyesről f. hó 19-ikéről a következő értesítést 
kaptuk : Egyház tanácsunk a mai napon tartott ülésében 
Széke'y Károly esperes ur lelkes körlevelének buzdító 
hatása alatt egyhangúlag elhatároztatot t , hogy egyházunk 
Bod Péter egyháztör ténelmi művét iskolánk részéi e meg-
rendeli és az előfizetés összeg 18 frt Révész B. pü-pök 
uihoz már el is küldetett . Ugyanezen gyűlés a sályi 
egyházközség részére 10 frlot utalványozott és a híve-
ket is adakozasra felhívni — elrendelte. 

N E C R O L O G . 
Borsodi József. 

(807—1886.) 

A legmélyebb megilletődés, őszinte nagyrabecsülés 
és hálás kegyelet érzelmei adják kezembe a tollat, midőn 
az Ur öreg szolgájának, a simoni-i ref. egyház nagyér-
demű lelkipásztorának, tisztelendő Borsodi József u m a k 
halalát köztudomásra hozom e becses lapok hasábjain. 
Igen, a hü pásztor, a szerető férj, a legjobb indulatu a tya 
nincs többé 1 Folyó hó 14-én hosszas gyengélkedés s 
szenvedés után csendesen kimúlt a 78 éves kitűnő pap. 
Halála gyászba borítja nemcsak kedves övéit, nemcsak 
egyházát s megyéjét , de az egész magyar ref. világot. 
Hisz Borsodi neve — főkép mint ima-iróé — széles e 
hazában ismeretes va'a. 

Született 1807-ben ALsó-Szuhán, (Gömörmegye) 
egyszerű földmíves szüléktől, kik észrevévén benne a 
kiváló tehetséget , mindent elkövettek, hogy gyermekök 
magasabb iskolai nevelésben részesüljön. Elemi tanulmá-
nyainak elvégzése után Miskolcra s innen egy év múlva 
Sárospatakra adták, hol 15 évet töltött, teljesen elvé-
gezvén a theologiai tanfolyamot . Mint hires Kántor t és 
kitűnő Cria-irót ma is emlegeti a tudós Dapsy Pál. 
1834-ben kilépett az élet nagy mezejére. Bódvára (Bor-
sod) ment három éves tanítónak. 1837-ben segédlelkészszé 
lett Rimaszombatban — a mint ő maga mondja rövid 
önéletrajzában, — »az örökké vídam kedélyű s éber-
lelkű Terhes Sámuelnél, ama régi, de ma sem feledett 
dal szerzőjénél : Nem úgy van már mint volt régen, 
nem az a nap süt az égen, nem illatozik a virág, két-
színűvé lett a világ. < 12 évet töltött Rimaszombatban, 
ket tőt mint káplán, ket tőt mint helyet tes s nyolcat mint 
rendes lelkész. Ekkor vajúdot t az egyház azon kérdés-
sel : fenntartsa-e tovább is a két papságot , vagy a na-
gyon csekély jövedelmű második papsagot káplánnal 
töltse be ? Maradt a két papság. Borsodi egyhangúlag 

i második lelkészül választatot t! »Kenyerem — úgymond 
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— kis darab, 150 írt és 12 köböl buza volt, de a hoz-
zám ragaszkodás, s a becsülés, szeretet kipótolták a kis 
darab kenyeret, később az is megnagyobbodott.« 1840 ben 
egybe kelt Kovács Johannával, Kovács István cserépi 
lelkész s egykor Fáy András nevelőjének müveit, emel-
kedett gondolkozású leányával, ki neki mindvégig hű 
osztozó társa vala az örömben és bánatban, éltetője a 
küzdelemben. 

1849 tavaszán elhagyta Rimaszombatot, s a Rima 
jobb partjára Simoniba költözött át lelkészül. Azóta itt 
élt boldog családi körben s folytonos szellemi munkában. 
A családi kör volt igazi szentélye, annak csendes lég-
körét szerette legjobban, ott élvezte, ott találta fel egye-
düli boldogságát. . . No meg abban a virágos kerti — 
ma már szétszórt — kis faalkotmányban, a mely köny-
ves háza vala. Órákat töltött ő abban . . . sok beirt pa-
pirost, sok drága szellemi kincset rejtegetett az a kis 
cella. Abból került ki 1854-ben kinyomatott s azóta 
több kiadást ért » Templomi Imái*, melyekért az ima-
irók fejedelme címmel tiszteltetett meg a kritika által. 
Abból kerültek ki — fájdalom még ma ís csak Írásban 
lévő — »Köznapi Imái«, melynek kinyomatását kiadó 
hiányában nem érhette meg a tudós szerző. Pedig azok-
ban az imákban milyen mélység, milyen erő, költői ih-
let, hitteljes odaadás, bibliai kenetteljesség van ! Aztán 
abban a kis faalkotmányban volt elrejtve az a sok gyö-
nyörű . agenda, biblia-magyarázat, predicátió stb., melyek 
termékeny szellemének drága szüleményei, a melyek 
mind kiadásra várnak. Borsodi roppant sokat dolgozott. 
A pihenés is csak ugy volt rá nézve édes, ha munka-
közt élvezheté. Lelke nem fáradt el, de sőt erőt nyert 
a munkában 1 De ő nagyon szerény volt, ajkát dicsek-
vés, kérkedés nem mocskolta be, hanem szolgálta a köz-
ügyet feltűnési vágy nélkül. Mikor ezelőtt — ugyhiszem 
— 4 évvel nagyt. Nagy Pál esperes ur vezérlete alatt, 
tiszttársai, három kocsival bekopogtattunk hozzá, felké-
rendő őt köznapi imáinak — saját költségünkön leendő 
— kiadására, mily szerényen válaszolt: »ha méltóknak 
találják, ám legyen !« Engem 1874-ben szólított maga 
mellé káplánul, s ily minőségben két évet töltöttem nála. 
Ez idő alatt gyermekként tanultam benne ismerni és 
tisztelni a tartalmas egyszerűséget s a benső erkölcsi 
szerénységet. Noha már ekkor is 68 év súlya neheze-
dett reá, de nem volt eset, hogy minden vasárnapra 
egészen uj, vagy átdolgozott beszédet ne készített volna. 
Es milyen beszédet 1 ? A ki ismerte Borsodit, bizonyságot 
tehet róla, hogy ő mindig tömören és magvasan irt. 
Predicátióin átérzik az a mély vallásos irány és izlés, 
mely őt mint papot jellemzi és egyéniségét meghatá-
tározza. Gondolataival nem járt az ideálismus magasba 
röpkedő léghajóján, de járt a földön, a nép között, a 
nép esze és szive körül, nem árult csillogó portékákat, me-
lyek csak fényökkel vakítanak, de árult igenis olyan er-
kölcsi eszméket, melyek az élt t számára termik meg 
áldott gyümölcseiket. Kathedráját az imádásig bálványozta! 
Igazán találóan mondotta Ruszkai barátom remek síri 
beszédében, hogy : »Trónusnak tekinté ő a kathedrát, 
arra törekedett, hogy beszéde trónhoz illő, királyi beszéd 
legyen.« Művei, melyeket e szerény körben elmondott, 
díszére váltak volna a világ legelső szószékének is. Bor-
sodi tanított! nyelvezete tiszta, irálya kedves. Adatainak 
bizonyító ereje, felfogásának e edetisége, megjegyzései-
nek szellemes volta vonzó és érdekes. Soha buzgóbban 
imádkozni, kedvesebben szónokolni nem hallottam senkit. 
Már külső megjelenése is imposáns volt. Ha csak egyszer 
is látta valaki ezt az ősz prófétát, ezt a ritka patriarchá-
lis alakot — bibliával kezében, — soha feledni nem fogja. 

Szép öreg ember, fénylő ezüst hajjal, rózsapiros arccal, 
derült magas homlokkal, széles vállal, hatalmas tüdővel. 
Hangja csengő és érces vala. Ha jó kedve volt, hevülő 
lelkének tüzével csakúgy gyújtott . . . ragadta magával a 
lelkeket fel a magasba, vagy ha kellett le a mélyre, a 
szivek mélyére. Tudott lelkesíteni, vigasztalni, meggyőzni, 
honszeretetre buzdítani! Szerették is hívei végső lehelle-
téig! Vajha minden lelkészt ugy tisztelnének becsülnének 
és szeretnének !! 

Mint a Krisztusnak hű vitéze, a szentügy zászlajá-
val — a bibliával — kezében akart meghalni is. Midőn 
— néhány hónappal előbb — a halál biztos tudatát már 
lelkében hordozá, midőn már érezte, hogy rá nézve a 
kötelesség teljesítése könnyen lehet halált hozó, még ak-
kor sem tágított a zászló mellől, melynek hívévé eskü-
dött, hanem mint a csaták kipróbált bajnoka szembe né-
zett a halállal. Ugyanis a mult nyár egyik szép va-
sárnapján — övéinek erős ellenzése dacára — elvi-
tette magat a templomba, hogy még egyszer felemelje 
pásztori megáldó szavát kedves hívei között s búcsút 
vegyen tolok. És ugy lőn. Királyok második könyve 
20. r. 6. v. alapján, egy minden tekintetben kimagasló 
beszédet tartott. Mindenki sírt, mindenki könyezett, so-
kan pedig hangos zokogásban törtek ki, látván a beteg 
pás/tort s hallván búcsúzó szavait. Gyenge neje pedig 
ott remegett, ha valljon az idegek túlfeszitése miatt 
nem omlik-e össze az elerőtlenült férj ott az Urasztala 
mellett, a honnan beszédét tartá. Izgalmas egy istenitisz-
teleti óra volt az 1 Félt mindenki, csak a gyenge testű, 
de erős lelkű Borsodi nem, a kinek öröme felettébb való 
vala, hogy szándékát megvalósithatá, hattyúdalát elzeng-
heté . . . Nem félt 1 Talán ott akart elesni, ott a harc me-
zején, az Úr oltára melletti? A ki a kötelesség teljesíté-
sében ily példát mutat, annak lelki ereje előtt meghajlunk 
mert az ilyenekről mondja a költő: 

A derék nem fél az idők mohátó l 
A koporsóból kitör és eget kér 
E r d e m é t a jók, nemesek á ld ják . 

Aztán Borsodi nemcsak a szószéken, de ezenkívül 
is pap volt a szó legigazabb értelmében. Simoni a hozzá-
tartozó Darnyával sokat köszönhet az ő fáradhatlan 
buzgalmának. A mostani iskolát (simoni), a mely a for-
radalom előtt a megye birtokához tartozott, de az ab-
solut kormányzás alatt katonatiszti lakul használtatott, 
nagy utánjárással szerezhette meg az egyház részére. 
Darnyán külön iskolát építtetett s az anyaegyház gazda-
sági épületeit rendbe hozatta tetemes költséggel. Mind ez 
jóformán kimerité az egyházi pénztárt. Azonban a nép, 
s az elöljáróság vágyainak központját már régóta egy 
újonnan emelendő torony képezvén, hozzáfogtak a költ-
séges toronyépítéshez a nélkül, hogy »pénzüket megszá-
molták volna.« Azonban — Istennek legyen hála — két 
év alatt ez is be lett fejezve, s oly szép eredménynyel, 
hngy közelismerés szerint az egész gömöri egyházme-
gyében ma sincs párja a simoni toronynak, másrészt 
adóság sem nyomja vállukat. Ámde mennyit kellett 
ezalatt Borsodinak fáradnia. Mint ő maga mondta »való-
ságos pénzhajhász lőn.« Egy igen szorult időben — 
csakhogy az építkezés fel ne akadjon — Hamván, Tompa 
közbejárásával még egy cigánytól is vett fel kölcsönt. 
És e két év alatt a simoni paplak egy szálloda, egy 
vendéglő volt. A sok jövő-menő bizottságok, épitők, a 
különféle solemnitások, alapkőletéti, — kakas-csillag fel-
helyezési ünnepélyek stb. jókora áldozatot kívántak Bor-
soditól. De ő mind ezt szívesen hozta meg. Mint házi 
gazda különösen kimutatta vendéglátó szeretetét, ha jöt-
tek rokonai vagy barátai, igaz melegséggel ölelte őket 
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keblére. A forradalom után nem egy hontalan bujdosó-
nak nyitotta meg hajlékát, szegte meg kenyerét. Szó-
val Borsodi József 37 évi simoni papsága alatt, soha nem 
lankadó odaadással szolgálta a közművelődés, irodalom 
és egyháza érdekeit. Csakhamar a vezérférfiak sorába 
emelkedett. A gömöri egyházmegye az által igyekezett 
némi gyöngéd je'ét adni érdemei elismerésének, hogy 
nagy szótöbbséggel a tanácsbírói székbe ü'teté. Nem 
szeretett sokat beszélni a gyűlések tüntető zajában, de 
a fontosabb kérdések tárgyalásánál ha felszólalt, higgadt 
nézeteit mindenkor nagy figyelemre méltatta a traktus. 

De Borsodi nemcsak egyházához, de hazájához is 
hű volt. Politikai erkölcsi elve vol t : »Független Magyar-
ország ! inkább megtörni, de meg nem alkudni soha.* 
Noha kerülte az előtérbe tolakodó zajos szereplést, mégis 
buzgó honszeretetével maga iránt köztiszteletet ébresztett. 
A hazafiság lakott benne együtt a becsülettel. Egész 
életében azon célt tartá szeme előtt, hogy a magyar 
nemzetiség megerősbüljön, a magyar nemzeti közműve-
lődés megizmosodjék. . . 1848-at irtunk — úgymond Bor-
sodi — mikor rimaszombati pap voltam. Aranyam, ezüs-
töm nem lévén, áldoztam hazám oltárán azzal a mim 
volt, áldoztam szellemi kincsekkel, le-lebocsátám a hálót 
a mélyre és halásztam lelkeket hazám szent ügyének. 
Más fegyverhez nem értettem, nemzetőri gyakorlatokra 
nem jártam, szóval : katona dolgokhoz nem volt semmi 
kedvem.. . kedv i de . . . kedv oda, ebben is részt vettem * 

A gömöri nemzetőrök a Laj tha melletti táborba 
voltak rendelve, s Borsodit a rimaszombatiak — val-
láskülömbség nélkül — meghívták papjoknak, a meghí-
vók egy református, egy ágost. és egy kath. nemzetőr 
voltak. Borsodi a meghívót teljes készséggel fogadta, 
hiszen — úgymond — »ősapam is tábori pap volt az 
utolsó Rákóczi hadjárat alatt, még pedig nem labancok, 
de kurucok papja.* Azonban tábori papsága ténynyé 
nem válhatott, mert a minisztérium rendelete szerint 
csak egy pap kellvén Gömórből . . . ez . . . Tompa lettl 
Borsodi, mint köznemzetőr kiséré tovább a rimaszom-
batiakat, eltökélve lelkében — mint mondá — >hazám 
és a nép szabadságáért kész vagyok életemet is felál-
dozni, de mások életét nem bántom, emberre lőni nem 
fogok, csak a levegőbe, lévén a mi vitézkedésünk fegy-
verei nem testiek, de lelkiek. Nem is lőttem. A szokat-
lan életmód, hűs őszi napok, álmatlan éjszakak megvi-
seltek annyira, hogy engedélylyel haza kelle jönnöm; 
puskát, patrontást letéve, kezembe vettem ismét a bib-
liát és prédikáltam az idők eseményeit, multat, jelent, 
jövőt, mindenek felett pedig az Úr karját, mely szablyá-
ból kapát, kapából szablyát csinál. A nagy idők folyama 
hömpölygött tovább és sodort tovább magával mindent, 
sodorta az elárult hazát, sodort engem is * 

Magán életére vonatkozólag csak azt mondhatom, a 
mit Salamon király mondot t : »az embernek az ő maga 
szive tudja az ó örömét, és az ő fájdalmában idegen s/ív 
nem részes.* Annyit azonban mégis felemiithetek, hogy 
az ő útjában is voltak szirtek, melyekbe szemei meg-
meg ütköztek; ilyenkor egész lehangolta a keserűség, 
meg-meg sajdult szivében a seb. De voltak — sokkal 
több *— kedélyes, derűs percei is, ilyenkor csupa öröm 
volt vele lenni 1 Jó vicceket tudott mondani, melyek felett 
aztán hatalmasan kikacagtuk magunkat! Jó vicnek azon-
ban csak azt tartotta, a mi az erkölcs és illemtan sza-
bályaival nem ellenkezett.. . tiszta lévén az ő lelke, mint 
a tűzben megpróbált igazi arany. 

Óh hogy ez a drága lélek, ez a sokszor zaklatott 
de erős hittel megáldott kitűnő pap nincs többé! Hiába, 
ez közös sorsunk mindnyájunknak ! Mikor az én örökre 

feledhetlen kedves feleségem, 4 árvámnak jóságos édes 
anyja elköltözött közülünk, Borsodi József kedves volt 
főnököm volt az első, a ki vigasztaló soraival felkeresett s 
igy erősí te t t»Nyugodj megl Émber többre nem mehet*! 
Én is csak igy szólhatok azért azoknak, kiket e vesz-
teség legközelebbről szíven talált. . . Majd az idők rendi 
szépen, csendesen enyhitgeti a fájdalmat, hegesztgeti a 
s ebe t . . . hejh 1 de végkép begyógyitaní nem fogja soha! 

Simoni-i ref. egyház szeretett népe a nagy papnak! 
Ölts gyászt a te szívedben 1 ültess sírjára babérfát sűrűt, 
lombosat, hervadhatatlant. Öntözgesd könyeiddel . . . meg-
érdemli tőled! 

Tisztelendő kartársak, igaz tisztelői a megboldo-
gultnak ! Kopogtassunk be ismét az üresen maradt pász-
tori hajlékba, s szakértő kéz által eszközöljük a boldo-
gult értékes műveinek összeszedését, nehogy az idő és 
a moly megemészsze azokat! Ez lesz részünkről a leg-
szebb hála a nagy halott iránt, ezáltal teszszük őt élővé 
és halhatatlanná az időben 1 

A temetés február 17-én 7 2 I 2 " k ° r kezdődött, s 
délután 1 órakor végződött. A gyászközönséget a paro-
chia tágas udvara alig volt képes befogadni. Jelen vol-
tak a hívek megszámlálhatlan seregén kívül, a szomszéd 
egyházak elöljárói s intelligens emberei, a gömöri ref. 
papok, nagy számmal, a tanítók közül is többen. Rész-
vétével mindenki sietett leemelni egy-egy parányt abból 
a nagy teherből, a mely az áldott lelkű, de felettébb 
gyenge nő lelkére nehezül. Ott volt a koporsó mellett 
könyáztatott arccal, fájó, nagyon fajó szivvel az elhunyt 
jelesnek két derék fia. Az egyik József, atyja nevének 
méltó örököse, jelenleg kir. járásbiró Tornallyán. A má-
sik Béla megyei hirlapjaínk jeles tollú dalnoka, talpraesett 
verselője. A koporsó felett az udvaron Tóth Sámuel serkei 
lelkész s egyházmegyei tanácsbiró tartott beszédet és 
imát, megragadó szívhez szóló hangon ecsetelvén az 
apostoli tisztében híven eljárt pásztor érdemeit. A sirnál 
Ruszkai Gyula jánosi i lelkész szónokolt valódi jánosi lé-
lekkel, nem keresett, de jól átgondolt tartalomdús sza-
vakban. A simoni dalkar Csizi Miklós tanitó vezérlete mel-
lett ugyan ám kitett m a g á é r t . . . remekelt 1 Végre a drága 
hamvakat fedő fakoporsót könytől áztatott szemeink 
elől örökre elfedték a ráhulló göröngyök. 

Annyi vívódás után nyugalomra tértél hat Istennek 
hű szolgája. Nem bántja többé lelkedet a világ zaja. A 
miért annyit szenvedtél, küzdöttél, vedd jutalmadat," az 
örök dicsőség koronáját 1 Nem ismeretlen útra mentél, 
nem fogsz eltévedni. Lélekből fakadt imáiddal annyiszor 
bejártad te már azt az utat, mely Istenhez vezet. Bo-
csáss meg nekem ha gyenge voltam mérlegelni érde-
meidet, majd a történet múzsája kipótolandja az én hiá-
nyaimat. Hamvaid felett viraszszon híveid kegyelete s á 
hű emlékezet. Könyörögj az Úrnál érettünk, mindnyá-
junkért, az egyetemes protest. egyházért és szép ma-
gyar hazánkért, melynek igazi, hű fia valál ; mi is kö-
nyörgünk, hogy adjon az Úr nekünk hozzád hasonló 
kimagasló alakokat, kik mindenkor büszkeségei legye-
nek egyházunknak és hazánknak. Batta György, 

bejei reform, lelkész. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben, a gömöri 
egyházmegyéhez tartozó simonii egyház lelkészi hivata-
lára pályázat hirdettetik. 

A lelkészi állomáshoz tartozó javadalom, szántó-
föld, rét, búza, tűzifa és stólában 931 frt 41 kr., éa igy 
ezen lelkészi állomás a 2-ik osztályba tartozik. 
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A pályázni kívánók, kérvényöket f. é. március 15-ifc 
napjáig adjak be nt. Nagy Pál, gömöri esperes úrhoz. 
Tornallván. 

Miskolc, 1886. február 20-án. 
I s Z m n . B e r t a l a n , püspök. 

népiskolai kézi- és vezérkönyvek készítésére. 

A tiszántúli ref. egyházkerület népiskolai tanügyi 
bizottsága pályázatot hirdet a következő népiskolai kézi-
és vezérkönyvekre : 

I. A magyar nyelv tanítására készíttessék: I. ÁBC 
és elemi olvasókönyv 3 ivnyi (garmonddal számítva) ter-
jedelemben. 2. Ahhoz ve/érkönyv 5 — 6 nyomott ivnyi 
terjedelemben. 3. Olvasókönyv a II. III. s IV. osztályok 
számára külön-kti'ön 5, 8 és 10 nyomott ivnyi terjede-
lemmel 4. Nyelvtan és fogalmazási tanítást tartalmazó 
vezérkönyv legfeljebb 20 nyomolt ivnyi terjedelemben. 

II. A földrajzi tanításra készíttessék: I. Kézikönyv 
a IV. osztály számára 4. 2. Ké/ikönyv az V. és VI. osz-
tályok számára együtt 6 nyomott ivnyi terjedelemben. 

III. Történelem tanítására készíttessék: I. Kézikönyv 
a III s IV. osztályok számára együtt 4—5. 2. Kézi-
könyv az V. osztály számára 4—5 nyomott ivnyi terje-
delemben. 

IV. A természetrajz tanítására készíttessék : I. Olvasó, 
illetőleg kézikönyv a C., tantervhez 4 nyomott ivnyi ter-
jedelemben. 

Ugy a vezér, mint a kézikönyvek az 1878-ik évben 
megerősített s kinyomatott egyházkerületi tantervek kö-
zül az A. tantervhez készítendők, kivéve a természetrajzi 
olvasókönyveket, mit a C. tantervhez kell készíteni. Szük-
ség azonban a vezérkönyvekben részletesen kije'ölni, hogy 
a tananyagból mennyi tartozik a B. mennyi a C. tan-
tervhez. E tantervek a népiskolai tanügyi bizottságnak 
a főtiszt, egyházkerületekhez felterjesztett s attól elfoga-
dott és az 1880-dik évben nyomtatásban is megjelent 
javaslataival együtt Debrecenből könyvárusi uton meg-
szerezhetők. 

A tantervek s ama javaslatokban foglalt alapelvek 
lesznek szabályozók a pályaművek megbirálásánál. 

Az elfogadott könyvek az egyházkerület tulajdonává 
lesznek s az olvasó és kézikönyvek szerzői kis 8-ad rétben 
ritkított garmonddal számítva, bárminő betűkkel nyomat-
nak is műveik, ivenként az első kiadáskor 5000 pél-
dányig 25 írttal, ha a nyomtatás ezen felül eszközölte-
tik, minden ezertől, a későbbi átnézett, vagy javított ki-
adásoknál is ismét 5000, tehát összesen 10,000 példányig 
5 írttal dijaztatnak. Tízezer példányon felül a díjazás 
megszűnik. A vezérkönyvek szerzői pedig rendes 8-ad 
rétben, ritkított garmonddal nyomott ivéért egyszer min-
denkorra 35 írttal jutalmaztatnak. 

Nem záratnak ki a pályázatból a már kinyomott 
kézi- és vezérkönyvek sem, s elfogadtatás esetében ezek 
szerzői, ha egyszersmind könyveik tulajdonosai is, a fenn-
tebb kitett módon dijaztatnak ; ha pedig mások a kiadó-
tulajdonosok, a tulajdonjognak az egyházkerületre leendő 
átruházása magánegyezkedés tárgya leend. 

A már kinyomott vezér- és kézikönyvekre nézve a 
pályázás e szerint nyílt, a nyomtatásban meg nem jelen-
tekre nézve azonban zárt. 

Felhivatnak annálfogva a pályázni akarók, hogy 
kinyomatott műveiket, vagy ha kéziratban levő munkák-
kal pályáznának, e kéziratokat tisztán leirva, bekötve 

lapszámozva s névrejtő levéllel ellátva a bizottság elnö-
kéhez Körös-Tarcsára, Békésmegyében posta helyben, 
az 1887-dik év január hó e'ső napjáig küldjék be. 

Kelt Debrecenben, 1886. február 3 ik napján. 
SzslTd© J " á n o s , 

egyházker. népisk. tanügyi bizotts. elnök. 

A gelénesi ev. ref. egyház lelkészi állomására, mely 
nek évi jövedelme, terménykészlet, földbirtok, tűzifa sto-
Lrekból közép számítással 6—700 frtra tehető s igy a 
3-ad osztályba soroztatott. 

A pályázati kérvények jövő március hó 20-ig a be-
regi ev. ref. egyházmegye esperesi hivatalához külden-
dők Barabásba, u. p. M.-Kaszony. 

Debrecen, 1886. február 20. 
R é v é s z B á l i n t , püspök. 

Hornyánszky Viktor könyvkiadó-hivatalában (Budapesten, 
akadémiai épü'et) megjelent és azonnal megrendelhető: 

A mi urunk Jézus Krisztus 

es 
I. Virágvasárnapra . — II. Nagypéntekre. 

Az 1773. Pozsonyban kiadott szöveg nyomán. 
Forditotta : 

Melczer Gyula, 
acsai ev. lelkész stb. 

Ara kötve 16 kr. — Tiz megrendelt példány után egy 
ingyenpéldánynyal szolgálunk. 

A tudós fordító — mint előszavában megjegyzi — öröm-
mel tapasztalta, hogy a szívreható »passió« a hivek vallásos-
ságát épületesen emeli s kivánatosnak tartja, hogy a vegyes 
nyelvű gyülekezetekben is legalább egy alkalommal m a g y a r 
nyelven i s olvastassék. Midőn e célra e jelen igen alkal-
mas könyvecskét az evangelikus hivek különös figyelmébe 
ajánljuk, a fordítóval együtt kívánjuk, hogy Isten országát 
és igazságát e művecske is hathatósan terjeszsze. 

Továbbá ugyanott megjelent és szintén megrendelhető: 
néhai dr. Szeberényi J á n o s ág. hitv. evang. püspök 

VEZÉRFONALA 
a confirmálandók oktatásában. 

Kiadta : 

dr. S z e b e r é n y i Gusz táv , 
bányakerületi püspök. 

Díszes 8-adrétlí, 144 oldalt tartalmazó kötet. Ára 50 kr. 
Tiz után egy ingyenpéldánynyal szolgálunk. 

Petrov ics S o m a , szentesi evang. lelkész ur, ki a művet 
sajtó alá rendezte, azt véli, hogy e mű használata a végzett 
konfirmációs actuson tul is nagyon rá fér evang. ifjúságunkra, 
hogy vezérfonalát ne érdektelenül, hanem ismereteinek bőví-
tésére vagy akár csak megszilárdítására is haszonnal forgassa. 

Azon t i sz te l t l e lkész urak, a kik e v a l l á s o s mű-
veket i sko lá ikban haszná l ta tn i óhajtják mutatvány-pél -

dánynyal s z í v e s e n szo lgá lunk. 1 — 3 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Farkas JÓZSBÍ. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Dr. Ba.lla.gri 2>*£©r. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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SZERKESZTO-
és 

K I A D Ó - H I V A T A L 
IX. kar. 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. 

T e l j e s p é l d - á t r i ^ o l ^ l ^ a , ! s z o l g ' á J . l x a / t u . z i i l s : -

Egyházlátogatás utáni gondolatok, 
Gondolkoztam hosszasan, leirjam s figyelembe 

ajánlás gyanánt közzé tegyem-e az itt olvasható 
sorokat, melyek korunk egyik kóros jelenségével 
s annak eddig nem érintett, vagy ha igen, az 
érdekeltek részéről, kellő intézkedés tárgyául alig 
méltatott okaival foglalkoznak, értem a kóros je-
lenség alatt a napról-napra mindinkább divatos 
nyegleséggé fajuló templomkerülést, melyet ugyan 
a mi világnak és érzékiségnek élő atyánkfiai egy-
általában nem engednének a vallástalanság ismer 
tető jeléül tekintetni; mert hát maguk szerint ők. 
azért mert lelkükben nincs meg a szükségérzet s 
a vágy arra, hogy a nagy és jó Isten iránti há-
lájukat, a mennyei atya kegyelméért való kö-
nyörgésüket, az igaz, de egyszersmind irgalmas 
bíró előtt bűnvallásukat s bocsánatérti esedezé-
süket, a közönséges istenitiszteletre rendelt szent 
helyen, a hivő testvérek gyülekezetében is nyil-
vánosságra hoznák, s ez által, ily módon vallást 
tegyenek Isten iránti gyermeki hódolatuk- s igaz 
keresztyénségiikről — mondom — azért, hogy 
mind ennek teljesítésére és nyilvánítására maguk-
ban ösztönt nem éreznek, még is vallásosaknak 
akarják magukat tartatni. De hát hogyan r Miben 
áll ezen annyiszor hangsúlyozott vallásosság ? Épen 
olyan ez, mintha valaki váltig bizonyítgatja, mi-
szerint ő egy roppant értékű kincs birtokában 
van; de azt elrejtve, dugaszban tartja, senkinek 
meg nem mutatja s forgalomba hozni eszeágá-
ban sincs; pusztán csak beszél felőle, aztán büsz-
kén követeli, hogy a világ elhigyje mindazt, a mit 
mond; no hát a világ nem akarván a semmiért 
port verni fel, a legtöbb esetben hallgat; de 
nem hisz, s az állítólagos, a soha senki által nem 
látott kincs fejében egy baktát sem előlegez. 

Es fájdalom ez a szomorú s korunkra nézve 
megbélyegző jelenség nem csak a világfiak, a 
magas tudományos képzettséggel s finom mívelt-

séggel büszkélkedők között hódit mind nagyobb-
nagyobb tért, hanem a földmívelő osztályhoz kezd 
belopódzni s ott is nem sokára ijesztően fog 
rombolni tetszetős, nagyhangú okoskodása- és 
érveléseivel. 

Hogy ezen jelenség egyházaink némelyiké-
ben nagy mértékben terjeng, azt leplezni, tagadni 
nem lehet; a társadalom minden rétegében ott 
lappang ez, és rág folyvást alig észrevehetőleg. 

Ezen kóros veszély és jelenség — legfőbb 
s legeredetibb indokát én abban hiszem feltalál-
hatni, hogy az iskolai nevelésben, s igy természe-
tesen a családi élet körében nincsenek kellőleg 
értékesítve — legalább ez idő szerint — az Is-
ten igaz ismeretének és imádásának — rendel-
kezésünkre álló eszközei; a gyermeki fogékony 
kedélyben rejlő vallásos érzés nem fejlesztetik oly 
módon, oly mértékben, hogy benne öntudatosan 
és erősen meggyökeredzék a hatalmas és jóságos 
Isten iránti hála és tisztelet minden lehető alka-
lommal való nyilvánítása. Nincs iskolai nevelésünk 
ugy vezetve, hogy a vallásos érzület nyilatkozata 
megtestesülést nyerne szent könyvünk emez igéi 
szerint: Uram! ^A te házadhoz való buzgó sze-
retet megemészt engem. * Zsoltár LXIX. 10. vers. 

Igen! az emiitettem kóros jelenségnek első 
oka a mai népiskolai rendszerben keresendő; mely 
iskolai rendszerben a fő suly a gyakorlati életre 
tartozó tudományokra van fektetve, és hagyján, 
ha még ezekkel is eléretnék, avagy csak meg 
is közelíttetnék az ábránd világába átjátszadozó cél. 

Ma ugyanis — a tanterv szerint — a nép-
iskolából mindmegannyi nyelvőröket, prókátorokat, 
világtörténet és természettudósokat, valóságos mér-
nököket s a föld minden pontjának ismerőit, csil-
lagászokat, legújabban orvostúdorokat akarnánk 
kibocsátani, és minden ezen egy-egy szakerőt 
igénylő tudományokat, az írás és olvasás gépies 
begyakorlásával, VI osztályon keresztül, sokszor 
80—90 gyermeknek egyetlen tanitó kell hogy 

»9 
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előadja, és ez olyan feladat, melyet sikerrel ol-
dani meg embernek nem adatot t ; minthogy pe-
dig a mai nagyzó és tüntető rendszer ezekből 
csak egyet is el nem enged, beáll a legvesze-
delmesebb körülmény, hogy a gyermek tud min-
denikből valamit, de alaposan és értékesithetőleg 
semmit, ebből természetesen következik, hogy a 
nagy és bő tananyagból a gyakorlati életbe alig 
hoz át valami hasznavehetőt; de mert az iskolai 
nevelés súlypontja az emiitettem reáltudományokra 
van fektetve s a tanítók szakképzettsége és ügyes-
sége az ezekben felmutatott, habár csak látszó-
lagos siker után biráltatik el, csoda-e, ha minden 
erejüket és tehetségüket csatába viszik, hogy a 
földisme, a természetrajz, nyelv- és természettan, 
a magasabb matematikai számmíveletek, s sik-
mértani feladatok megfejtésének értéktelen pro-
dukálása által vívják ki maguknak az érdem-
koronát. 

Ennek természetes és elszomorító következmé-
nye, hogy a tantervezetben felette mostohául háttérbe 
szorított s gyengén képviselt vallástanitást, az il-
lető tanítók is könnyeden veszik s mellékesnek 
tekintvén, igen elég tartják, ha az eléjük irt tan-
anyagot minden értelem és érzés nélkül tanul-
tatják meg a különben is fejletlen gyermekkel. 

Nem szándékozom ezen alkalommal az e 
tekintetben szükségesnek mutatkozó javítások és 
intézkedések részleteibe bocsátkozni, egyszerűen 
oda mutatok azon tapasztalati tényre, hogy tisz-
telet az elismerésre méltó kivételeknek népisko-
láinkban, az értelmes és átérzett imádkozás any-
nyira el van hanyagolva, annyira elhibázott, hogy 
szinte bosszankodással fájdalmas érzés tölti el az 
Istenét és egyházát buzgón szerető lelket, midőn 
egy-egy iskolában a legegyszerűbb könyörgés el-
mondásánál is a gyermekek értelem nélküli s ön-
tudatlan botrányos hadarásával találkozik. 

Volt alkalmunk azt is tapasztalni, hogy a 
VI. osztályú tanulók, sőt az ismétlős iskolások 
sem tudtak más imádságot, mint a melyet I-ső 
osztályos korukban tanultak meg ; mely imádsá-
gok pedig már a felnőtt, az életbe kilépett élő 
embernyi emberhez — hogy többet ne mond-
junk -— sem nem idő-, sem nem alkalomszerű. 

Hátha ehez hozzá veszszük azt, hogy a már 
urvacsorázott ismétlő iskolásoktól alig lehetett ki-
fürkészni, hogy ők minő vallásúak, minő feleke-
zethez tartoznak, pedig ily tüneménynyel is több 
izben találkoztunk. 

Nem lehetne-e a vallástanítás jelen módsze-
rének sikertelenségén valamiképen segíteni ? ? még 
pedig oly módon, hogy a még beszélni is ta-
nuló első osztályos gyermekek a ^Beszéd és 
értelem gyakorlat* utján — mindenekelőtt — de 
mindenesetre vezettetnének el odáig, hogy mielőtt 

imádkozni taníttatnának, tudnák azt is kihez és 
miért imádkoznak, megértetvén velük, fejlettségük 
és felfogásukhoz mérten, az általuk betanulandó 
imádságok tartalmát. Ugyanezen rendszer követtet-
vén a többi osztályokon keresztül is, nem külön-
ben az 5Uri imádnál, melynek gépies felmondása 
a legtöbb iskolában, még a nagyobb gyermekek-
nél is felette hibás és értelmetlen. 

Nem lehetne-e >az alanyi és más kiegészí-
tői mellék mondatokból* ^a matematikai magasabb 
számmiveletekből — melyek ugy is többnyire 
csak szemfényvesztésül szerepelnek — e mellett 
a falusi népiskolákban és népéletben legkisebb 
reális befolyással sem birnak — valami kicsikét 
engednünk — s az igy megnyert idő és tanítói 
tehetség aztán a vallásos érzés józan és alapos 
fejlesztésére fordíttatnék. 

Nem lehetne-e nekünk akadémikus szakkép-
zés helyett — egyszerű, értelmes s istenfélő pol-
gárokat nevelni? a szók hibátlan leirásával, az 
írásbeli jelek helyes használatának tudásával, a 
négy alapszámművelettel, a közvetlen természeti 
tünemények, házi és honi állataink ismeretével, 
hazánk földrajzában jártas egyéneket adnunk az 
életnek, a társadalomnak ; de aztán a mostaninál 
igazibb Istenismerettel, az ő imádásának, tiszte-
letének, szentigéje hallgatásának bensőbb s élén-
kebb vágyával venni át fiainkat és leányainkat 
az egyház öntudatos tagjaiul, kik egymást időről-
időre a próféta ezen szavaival szólítgatnák meg : 
^Jertek, menjünk fel az Úrnak helyére, a Jákób 
Istenének házába, hogy megtanítson minket az ő 
utaira* Ésaiás II. r. 4. v. És aztán ott a szent 
helyen egész őszinteséggel és buzgósággal éne-
kelnék a XXVI. Zsoltár 8. versét: ^Uram szere-
tem a te házadban való lakásomat, és a te di-
csőséged hajlékának helyét.* 

Hogy ez lehető — bizonyságul hozhatjuk 
fel azon vallása és egyháza iránt lángoló szere-
tettel viseltető egy pár tanitó működését, kik is 
midőn a beszélni tanuló gyermekeket a kéz ösz-
szetevésére taniták, keblökbe egyszersmind kellő 
mértékben ülteték át a vallásosság nemes érztile-
letét — s mielőtt gyermekimájukat elrebegték 
volna, rövid uton elvezeték őket az Isten, mint 
legjobb mennyei atya ismeretére s imádásának 
utaira, a miért aztán a 6 7a vagy épen 7 éves 
gyermek ajkairól azok a kiszabott imák oly benső 
igaz érzéssel, oly értelmesen hangzottak ég felé, 
hogy nekünk jelenlévőknek a lelki elragadta-
tás örömkönyűi árasztották el szemeinket, mert 
ime itt megvalósulva állott előttünk szép énekünk 
ezen ömledezése: ^Dicsérnek téged még a kisde-
dek* (csecsszopók) is, szájukban hordják nevedet 
ők is, Énekes könyv VIII. 2. vers, pedig a többi 
tantárgyakbani előmenetel sem hagyott fel — a 
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falusi viszonyok figyelembevételével, — semmi kí-
vánni valót. 

És ha ez a vallásos nevelés az egész iskolai 
életen fokozatosan s lelkiismeretes gonddal átve-
zettetik — jótékony s üdvös hatása meglátszik 
a felnőtt s iskolából kikerült embereken is; mert 
szíveikbe beplántálva levén az Isten igaz ismerete és 
imádásának vágya, az valamint az Isten szent be-
szédének hallgatása után való szomjuhozásban épen 
ugy a szép magaviseletben is nyilatkozni fog. 

Itt kell tehát segiteni, e tekintetben kell 
gyökeres és hathatós intézkedésekről gondoskodni 
egyházunk hitfelekezetünk vezéríérfiainak, minde-
nek előtt becses figyelmébe hozni a közoktatási 
minisztérium illető szakközegének, hogy a jelen-
legi népiskolai tantervezet, a sok és terjedelmes 
tananyag s a falusi nép életviszonyai mellett a 
célon messze túl lő — s a túlterheltség követ-
keztében alig biztosítja a legkisebb eredményt 
is, annálinkább, mert a falusi, egy tanítóval biró, 
gyakran felette népes iskola számára épen azon 
tanterv, épen azon mértékben való keresztül vitele 
van megparancsolva, mint a nagy városok, több 
tanítóval, impozáns fényűzéssel berendezett, s a 
falusi fölött mindenesetre magasabb s fejlettebb ér-
telmi tehetséggel bíró növendékekkel benépesített 
iskoláinál; aztán készíttessék egy oly vallástanitási 
és nevelési vezérkönyv, melyben a keresztyénség 
Istenének igaz és helyes ismerete, öntudatos és 
átérzett imádásának módja legyenek az irányel-
vek ; még pedig mellőztessék minden, a mi feles-
leges, minden a mi nehézkessé és hosszadalmassá 
tenné a kitűzött cél elérését. És ez ne pusztán 
a mindennapi, hanem az ismétlő iskolásoknál is 
már hitfelekezeti szempontból fokozatosan vites-
sék keresztül, még pedig oly rendelkezéssel, hogy 
ezen utóbbiaknál a siker, az eredmény a fensőbb 
egyházi hatóságok által ellenőrizhető legyen; na-
gyon természetes, hogy a szorosan hitfelekezeti 
vallásos oktatás a konfirmándusok előkészítésénél 
érvényesítendő. 

Nem lehet célom itt és ez alkalommal azon kér-
dés fejtegetésével s indokolásával sem foglalkoz-
nom, hogy a felekezeti népiskolában ki tanitsa a 
vallást? Én határozottan azok nézetéhez csatlako-
zom, kik azt az iskolai tanitók által kívánják tel-
jesíttetni. Teszem ezt — a többieket mellőzve — 
már csak azon egy oknál fogva is, hogy a nagy 
Isten ott van mindenütt a természetben ugy, mint 
történelemben, feltalálható ő az osztályok számára 
irt >01vasókönyvek< erkölcsi elbeszéléseiben; 
ugyanezért egy igazán lelkes tanitó a maga vallá-
sos meggyőződését és érzületét — a mivel ok-
vetlenül birnia kell — mindezen tantárgyak elő-
adásánál átöntheti tanítványai lelkébe s igy a mit 
a külön vallásórán fejteget és magyaráz , azt 

ezen alkalmakkal példával bizonyíthatja, ekként a 
gyermekek gondolatát és érzését esetről-esetre a 
mindenható Istenre, a bölcs és szeretetteljes atyára 
irányozhatja. 

Hogy pedig a tanitók ezt egész lélekkel és 
odaadással megtehessék, már a tanitóképezdében 
kelletik ugy vezetni s arra szoktatni, hogy az Is-
ten igaz ismeretét és imádását s az ezeken ala-
puló tiszta erkölcsiáég és becsületesség kimagasló 
eszméjét és irányelveit, ne pusztán a specialiter 
erre rendelt vallásórákon közöljék a növendékek-
kel, hanem egész működésük, egész tanítási és 
nevelési rendszerük ezekre legyen bazirozva, any-
nyival inkább, mert ez a többi tanulni valóknak 
nem hogy ártalmára, sőt előnyére szolgáland. 

Minthogy pedig, bár nem örömest teszem, 
de az igazsághoz híven kénytelen vagyok beval-
lani, hogy a most működő tanitók legtöbbjének 
rendszere és eljárása egyáltalában nincs oly alapra 
fektetve, hogy a vallásos és erkölcsi érzés, az ön-
tudatos imádkozásban, az Isten igéje hallgatása 
utáni vágyakozásban — csak némi részben is 
kielégitőleg nyilatkozzék, sőt több helyütt min-
den vallásos irányú tantárgygyal nagyon felü-
letesen és könnyeden bánnak el, — nem lehetne-e 
egy-egy e téren igazán hivatott s kiváló ered-
ményt felmutató tanitó által szakszerű felolvasások 
és minta-előadások utján segiteni a dolgon ? Hi-
szen a társadalom a tudomány más nemeiben, 
az ipar, kertészet, méhészet, stb. körében oly kö-
vetésre méltó példát állit előnkbe, mely után szinte 
vágyva kell vágyakoznunk ; hát csak épen a val-
lás és lelki életre nézve akarunk tetszhalálhoz ha-
sonló közönyösségben tespedni. 

Bizony! bizony 1 lehetetlenség nem éreznünk, 
hogy e téren sem maradhat minden ugy, a mint 
van, s nem mehet ugy, amint ment eddig magától ; 
már pedig hogy a társadalom egy magasabb és 
tisztultabb álláspontra helyezkedjék, ennek lehe-
tősége csak ugy helyezhető kilátásba, ha a gyer-
mek kedélyvilága a zsenge korban, — értelmisége 
és gondolkozás módja szerint — át lesz hatva az 
Isten igaz ismeretétől s átérzett imádásának szük-
ségérzetétől. 

Azonban, mig a vallástanitást — már csak 
az általam telemiitett egyetlen oknál fogva is — 
a felekezeti iskolában a tanítóra bizni célszerűnek 
véleményezem és tartom ; emellett az okvetle-
nül megkövetelendő, miszerint minden lelkipásztor 
elengedhetlen kötelességének ismerje a ^Zsinati 
törvények^ 109. §-sa meghagyása szerint járni 
el; ugyanis maga oktassa az Urasztalához ké-
szülő növendékeket s a konfirmációt egész ün-
nepélyességgel hajtsa végre ; mert hát e tekintet-
ben is sok kívánnivalóval találkozhatni. 

Igen! maga oktassa a lelkipásztor az urva-
18* 
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csorához készülőket, és erre nézve ne tartsa elég-
ségesnek a kis katekhismusnak kérdéseit és a kö-
nyörgéseket betanittatni; ne tartsa elégségesnek 
a 3 vagy 4 heti időszakban csak olykor-olykor 
érintkezni tanítványaival. Szerintem a konfirmán-
dusok előkészítésénél van helye és ideje annak, 
hogy a szorosabb értelemben vett evang. reform, 
egyházunk hitigazságai s erkölcsi elvei a gyermeki 
kebelben meggyökereztessenek ; és már erre egy-
általában nem elég a fenntebb érintett 4 — 5 heti 
időszak, hanem ezt egyéni tapasztalat folytán 
mondom — a böjti úrvacsora osztása utáni héten 
kezdve — pünköstöt megelőző vasárnapig — 
mindennap — kivéve a szombatot és vasárnapot 
kell a lelkipásztornak foglalkozni az előkészíten-
dőkkel, s ha közbe-közbe elhárithatlan akadály 
gátolja, azt utánpótolni oly módon, hogy egy nap 
délelőtt is, délután is tart tanítást. Saját egyhá-
zamban 20 éve teljesitem a konfirmándusok elő-
készítését, s ugy találom, hogy az általam jelzett 
idő alatt van mit tennie, van mit tanítania a lel-
kipásztornak a legjobb népiskolai tanitó működése 
mellett is. 

Az ünnepélyesen eszközölt konfirmálás hatásá-
ról beszélni feleslegesnek tartom, ki ezt kétségbe 
vonná, tegyen egy kísérletet, kétkedése azonnal 
eloszlik s oda áll az Úr asztala elé, meghatottan 
felmagasztasulva, hogy a gyülekezetet is a kon-
firmálandókkal együtt közelebb emelje a menny-
hez, s éreztesse velük Isten közelségét s hatalma 
mellett atyai jóságos szeretetét. 

Itt a hol az iskolai vallásos nevelés némely 
módozatát és eszközeit érinteni kisérletet tettem, 
itt van erős és alapos ok, melyet szintén a ta-
pasztalásból meríthetni, kifejezni óhajtásképen azt 
is, hogy miután a községi és állami iskolákban a 
tanitó mintegy eltiltatott a vallás és erkölcsi 
életre tartozó neveléstől és ez egy különálló kö-
zegre bizatott : ám legyen, ha már másképen 
nem lehet; de hát ez a körülmény azt paran-
csolja , hogy hittant-hallgató ifjaink, kik már 
a fejletlen értelmi tehetségű gyermekeknek is 
kell, hogy vallásos oktatást ad janak ; a helyes 
és rövid uton célhoz vezető paedagogica elvei sze-
rint, ott a papi szemináriumban vezettessenek be 
a vallástanitás mesterségébe; hogy aztán ha ily 
feladat néz reájuk, az általuk tanítandó gyer-
mekekkel, ne a most nyomatva levő kézikönyvek 
tartalmát tanultassák sablonszerűleg, ha még is 
betanultatva lenne! hanem hivatásuk sá l l á sukk i -
vánalmaihoz képest, legyenek már a kis gyerme-
keknek is apostolai, vezessék azokat — Jézus 
utasítása és nyilatkozata szerint, a jóságos meny-
nyei atyához, plántálják szivükbe az ő iránta való 
szeretet és hála nemesitett oltványát, melyen az-
tán a férfikorban, az erényes élet és isteni félé-
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lem, a kegyesség jóizű gyümölcseit érleljék meg 
a lelkipásztorok által híven és tisztán teljesített 
igehirdetés és jóravaló serkentés, épületes ta-
nításai. 

Igen ! Igen ! ha mind a felekezeti, mind az 
állami vagy községi iskolákban a nevelés alapja 
az igaz vallásosságra, az Isten öntudatos imádá-
sának szükségérzetére lesz bazirozva, csak úgy 
épithet tovább az igehirdető Ur szolgája az Isten 
országán, csak ugy nevelhetünk egyházunknak 
buzgó értelmes tagokat, imádva szeretett hazánk-
nak csak igy adhatunk becsületes munkás embe-
reket ugy aztán állam és egyház vállvetve, közös 
erővel s józan iparkodással fognak közremunkálni 
ugy az egyesek, mint az egész társadalom anyagi 
és szellemi, ideértve főleg a tiszta erkölcsi életet, 
— boldogságának biztosítására. 

Hogy az iskolai vallásos nevelésen kivül sok 
más ugy egyházi, mint polgári jellemű tényező 
hathatósan befoly a most fejtegetett cél elérésére, 
ezt én tudom és ismerem, de ezen tényezők mos-
tani gondolataim körén túl esnek, talán lesz idő, 
lesz alkalom, midőn e tekintetben szintén tapasz-
talaton alapuló egyéni észrevételeimet és eszméi-
met bátor leendek papírra tenni. 

Sütő Kálmán. 

T Á R C A 

Luther W o r m s b a n , 
Egyháztörténelmi tanulmány. 

Önálló történelmi kuta tás után. 
(Folytatás.) 

A trieri érsek még a megvesztegetést is megkisér-
lette és ígért Luthernek, »hogyha ő az övéitől való fé-
lelemből, (kik mint mondják őt halállal fenyegetik), fél a 
visszavonástól, egy jó priorátust várai egyikének köze-
lében, és hogy most közelebbről megtartja őt az ő asz-
talánal és tanácsában az ő és a császár legfőbb védnök-
sége alatt és pápai kegyelemben.* Luther azonban ezt 
is visszautasította. Végre megkérdezte őt az érsek: »De 
mit láttok ti jónak, doctor ur, a mit az embernek e do-
logban tennie kéne?« Erre mondta aztán Luther, hogy 
ő jobb tanácsot nem tud adni, mint a melyet Gamáliel 
adott volt; »Ha emberektől vagyon e tanács vagy do-
log akkor el fog az múlni; ha azonban Istentől van, ak-
kor ti nem tudjátok azt megakadályozni.* De mégis 
kellene az embernek valamit tennie, vélte az érsek, ha 
például némely tételeket elhagyna az ember, nevezete-
sen azon tételeket, melyek Constanzban kárhoztatva vol-
tak. »Kegyelmes uram !« válaszolt Luther, »ebben nem 
tudok engedni, történjék velem a mit Isten akarl« És 
egyúttal folytatta : »Kegyelmes Uram 1 kérem választófe-
jedelmi kegyelmességedet, legyen szives számomra a 
császári felségnél engedélyt kieszközölni a hazautazásra, 
mert én már 10 nap óta vagyok itt és semmit sem iga-
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zitnak el dolgomban.* Az érsek megígérte, hogy e do-
logban rögtön a császárhoz megy.1) 

Midőn Luther elvált az érsektől, az idő mintegy 
délután 3 óra volt. Hazatérve Luther legelőször is Jo-
hann von Minquitz lovagot látogatta meg, ki halálos bete-
gen feküdt, és miután azt a keresztyéni vigaszban része-
sítette, mivel tudta, hogy már nem sok időig maradhat 
Wormsbm, velejött szerzetestársával, Johann Petzenstei-
nerrel, a város megszemlélésére indult.2) Es valóban még 
azon délután ugy hat órakor megjelent a trieri officialis 
a császári titkárral és még több mások kíséretében és 
meghozta számára az engedélyt a hazautazásra, még pe-
dig 21 napi biztosító kísérettel, kikötve, hogy Luther 
az uton se ne prédikáljon se ne irjon. Luther megkö-
szönte a császár kegyelmét és mondá : »A mint az Úr-
nak tetszett ugy történt; legyen áldott az Úr neve.« 
Továbbá kifejezte, hogy ő mindent akar tenni, a mit a 
császár kiván, mégis akarja, hogy Isten igéje ne legyen 
megkötve, mert mint Pál apostol mondja : »Isten igéje 
nincs megkötve. «3) 

Másnap, pénteken, április 26-ikán, délelőtt tíz óra-
kor elhagyta Luther Wormsot.4) Aleander bosszúságát 
a Lutherrel folytatott eredménytelen értekezések miatt 
most is, annak elutazásánál, az ő kigúnyolásával igyek-
szik enyhítni. »Es ugy utazott el a tiszteletreméltó gaz-
emberi irja ő, »tegnap három órával délelőtt, miután 
többek jelenlétében sok pirított kenyeret készített, és 
sok pohár malvaziát, melynek ő erős kedvelője, meg-
ivott. «5) 

Luther hazafelé utazása és az elutazása utáni 
események Wormsban. 

Luther gyorsan folytatta útját hazafelé. Április 
27-kén már Frankfurt am Mainban volt. A Wormsban 
történtekkel teljességgel nem volt megelégedve. O, ugy 
látszik, azt hitte, hogy ügyét majd formális vizsgálat alá 
veszik, az egyház tanával ellenkező véleményeit pontról-
pontra megkritizálják, és őt netaláni tévedéseiről vagy 
hibás felfogásairól a szentírásból vett vagy más világos 
érvekkel meggyőzik. Bosszúsága csillapítására aztán ő 
is a Wormsban történt tárgyalások kigúnyolásához fo-
lyamodik, írván Frankfurtból Lucas Chranachnak április 
28-ikán :6) 

»A császári felség összegyűjtött vagy ötven doctort, 
hogy a szerzetest ugyancsak legyőzzék ; azonban semmi 
egyéb nem történt itt, mint annyi: >Tiéid a könyvek?« 
Igen. »Akarod-e azokat visszavonni vagy nem ?« Nem. 
»Ugy takarodjál.« Ugyancsak e levélből kitűnik az is, 
hogy Luther már ekkor tudta, mi fog vele az uton tör-
ténni, mert igy ír: »Én betétetem és elrejtetem magam, 
még magam sem tudom hová. És jóllehet örömestebb 
elszenvedtem volna a halált a zsarnokoktól, különösen 
a dühöngő Herzog Georg zu Sachsen kezeitől, még sem 
szabad jó emberek tanácsát megvetnem a maga ide-
jében. 

1) A trieri érsek személyesen és küldöttei által folytatott érte-
kezéseinek leirása, Aleander 1521. április 27-iki levelének, Spalatini 
Annaleseinek, Luther Albrecht v. Mansfeld grófhoz 1521. május 3-kán 
irt levelének és halála előtt tartott asztali beszélgetésének, továbbá 
Christoph v. Schwarzenberg Ludwig v. Bayernhez 1521. ápr. 25-ikén 
irt levelének összevetése. 

2) Spalatini Annales. 
3) Luther lev. Albr. v. Mansfeld grófhoz máj. 3. 
4) Spalatini Annales. 
5) Aleander levele 1521. ápr. 21. 
e) A levél található dr. Wilh. Mart. Leberecht de Wette : »Dr. 

M. Luthers Briefe, Sendschreiben stb.c 1. köt. 588-ik oldal. 
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Egy kevés ideig hallgatni és szenvedni kell: »Egy 
keveset nem Iá'tok engem , de aztán egy keveset 
megint láttok engem,« mondja Krisztus. (Ján. 16. 16.). 
Én remélem ennek ugy kell most is történnie. Mégis 
Isten akaratja, mint a legjobb, történjék ebben, mint az 
égben és földön. Ámen.« 

1521 április 28-ikán délután Friedbergbe érkezett 
Luther. Még azon nap visszaküldte onnan a heroldot két 
levéllel. Az egyik levél a császárhoz, a másik az összes 
birodalmi rendekhez volt intézve. Valószínűleg még 
Frankfurtban, hol ő másfél napot töltött, fogalmazta meg 
Luther e leveleket. Mindkét levélben, a császárnak lati-
nul, a rendeknek németül írva, megköszöni Luther a kí-
séretet és kijelenti, hogy ő kész még most is bírák elé 
állni, és ha a szentírásból meggyőzik mindent vissza-
vonni.1) A birodalmi herold visszaküldése azért volt szük-
séges Lutherre nézve, hogy az ne legyen jelen a követke-
zendő eseménynél (az ő látszólagos elfogatásánál) sne pro-
testálhasson az ellen a birodalom és császár nevében, a 
mi bizonyára komolyabb következéseket vont volna maga 
után. Különben is a herold nagyon alkalmatlan tanú le-
hetett volna. 

Még április 29-ikén, most már a b i roda^i kíséret 
nélkül folytatva útját, eljutott Luther Grünbergig. Május 
3-ikán Eisenachban volt. Innét irta meg Luther a wormsi 
eseményeket Albrecht von Mansfeld grófnak egy levél-
ben, melyet mi mint nagyon fontos és hiteles foirást 
többször használtunk e munka folyamában. Május 4-ikén 
aztán, midőn Luther tovább folytatta útját, Altenstein 
és Walthershausen közelében Hund von Wenkheim és 
Berlepsch nevű nemes emberek vezetése alatti kis lovas 
csapat által elfogatott és Wartburg nevű hegyivárba 
vitetett, közel Eisenachhoz. Az elfogatás színleg a leg-
erőszakosabb módon történt, hogy ezáltal a fuvarost és 
Luther szerzetestársát annál inkább elámitsák és a köz-
véleményt annál jobban félrevezethessék. Luther aztán 
személyileg eltűnik egy időre a világ színpadáról, hogy 
mint a csendben munkálkodó Georg lovag alapját vesse 
meg egy komoly egyházreformatiónak. 

Luther ez elfogatása határozottan a szász választó-
fejedelem, bölcs Fridrich, műve volt. O előre látta a 
bekövetkezendő eseményeket, és nagyobb zavarok és 
alkalmat'anságok kikerülése végett, leghelyesebbnek látta, 
ha Luther egy időre eltűnik a világ színpadáról. Töb-
ben, a német történetírók közül tagadják, hogy Fridrich 
részes lett volna a Luther elfogatásában, s állítják, hogy 
ő csak felhatalmazta tanácsosait, hogy azok azt csinál-
ják Lutherrel a mit jónak látnak. E történetírók véle-
ménye szerint Fridrich még azt sem tudta, hogy hol 
tartózkodik Luther és nem is akarta tudni, mert lelki-
ismeretét tisztán akarta tartani, hogy annál szabadabban 
működhessék a Luther érdekében. E történetírók azon 
tényből indulnak ki, hogy a választófejedelem mindig 
tagadta, hogy ő tudna Luther hollétéről s késznek nyi-
latkozott ez állítását esküvel is bizonyitni. A választó-
fejedelem jellemének tisztázása végett aztán felvették, 
hogy ő csakugyan nem tudott a Luther hollétéről. Ne-
künk azonban nem áll érdekünkben az egyébként tisz-
teletreméltó és érdemdús választófejedelem jellemének 
tisztázása és igy minden habozás nélkül kimondjuk, 
hogy ő bizony nemcsak tudomással bírt a Luther elfo-
gatásáról, hanem valószínűleg annak kigondolója volt, 
(mint Spalatin annalesei után állithatjuk), bár mint nagy 

i) Dr. Wilh. Mart. Leberecht de Wet te : »Dr. Mart. Luthers 
Briefe stb.f. I. köt. A császárhoz irt levél 589. old. A rendekhez irt 
594. oldal. 
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politikus nem vonakodott azt eltagadni s a közvélemény 
félrevezetésére azt is nyilvánitni, hogy ő kész azt esküvel 
is megerősitni, minthogy úgyis tudta, hogy senki sem 
fogja őt ünnepélyes esküre kényszeritni. E választófeje-
delem jellemzésére különben kimondhatjuk, hogy ő, jó 
tulajdonai mellett, nagyon cselszövő és fortélyos volt, 
ugy hogy Aleander, kitől a nagy világ- és emberisme-
retet senkisem tagadhatja el, őt állandólag csak »a szász 
róká«-nak nevezi leveleiben. 

Luther hazatérő utja ecsetelésének befejezésére még 
csak azt kell megemlítenünk, hogy ő a császár egyenes 
parancsa ellenére is prédikátiókat tartott Hirschfeldben és 
Eisenachban.J) 

Lássuk azonban mi történt Wormsban Luther el-
utazása után. Munkánk befejezetlen csonka mű lenne 
annak elbeszélése nélkül. Az események ugyanis nem 
végződtek be Luther elutazásával; az ő ügye nyilt kér-
désként maradt vissza a birodalmi gyűlésre. Á pápai 
követek most, miután egyedül maradtak a tér urai, még 
megkétszerezett erővel működtek azon, hogy e nyilt kér-
dést a pápának minél nagyobb előnyére dönthessék el. 
A pápai követek e törekvése képezi az ezutáni esemé-
nyekben a legfőbb működő rugót ; s minthogy ők min-
denütt ott voltak és mindent kikutattak, az Aleander 
Rómába küldött tudósításai szolgálnak legfőbb és csak-
nem egyedüli forrásul ez események leírásánál. Aleander 
irja május 5-ikéről, hogy a császár még április végén 
kérdést intézett a rendekhez a Luther ügyére nézve. A 
rendek többsége aztán (tulajdonkép a három egyházi és a 
brandenburgi választófejedelem, mert a szász választó-
fejedelem sem igent sem nemet nem akart mondani) május 
elején kijelentette, hogy ők beleegyeznek abba, a mit a 
császár nyilvánított akaratja szerint, Luther és könyvei 
ellen tenni fog. Erre aztán a császár magát Aleandert 
bizta meg a Luther ellen kiadandó császári rendelet fo-
galmazásával. A buzgó Aleander, magát rendkívül meg 
erőltetve, egy éjjel megcsinalta azt. Reggel azonban mi-
dőn bemutatta azt a császárnak és a titkos tanácsnak, bár 
meg voltak elégedve vele, mégis vizsgálat végett átadták 
azt a német tanácsnak. Aleander panaszkodik ez eljárás 
ellen levelében, mert e tanács rendesen nagyon elszokta 
halasztani a dolgokat és »mert abban némelyek lutherá-
nusok, mások titokban a szász zsoldjában állnak, mind-
nyájan együttvéve a klérusnak és különösen Rómának 
ellenségei, ugy hogy én félek« irja ő, »hogy ha gyorsan 
igazítják is, akkor sem teszik a mi kívánságunk szerint, 
különösen a birodalmi kiközösítés pontjában « Aleander 
aztán ismét a császár politikai helyzetében keresi e hu-
zás-halasztás okát, a mennyiben hire van, hogy a sváj-
ciak Francziaországhoz állottak, s a pápát ismét gya-
núba vet ték; azonban irja ő, mások szerint a császár 
elakarja addig halasztani a dolgot, míg egyesek, s kü-
lönösen a szász elutazik. Május 8-án aztán ismét jó re-
ményekkel telve irja, hogy Ziegler és Spiegel császári 
titkárok, magokat egészen megerőltetve, bevégezték a 
császári rendelet németre fordítását, és ő kivitte, hogy 
mihelyt az tiszta Írásban készen lesz, azonnal közhírré 
tétessék. E közhirrétevés azonban nem történt olyan ha-
mar, mint Aleander gondolta. Mielőtt azonban ennek 
okait felfejtenők, helyesnek tartjuk Aleander leveleiből 
egyes, a Luther személyére vonatkozó híreket közölni. 

(Vége köv.) Rdlcosi György. 

A Nőről és a nő hármas hivatásáról,*) 
— Töredék. — 

Az egyik hivatása a nőnek, hogy legyen az em-
beri társadalom angyala, nemtője. 

A másik, hogy legyen a férfinak áldása. 
A harmadik s legfontosabb, hogy legyen az emberi 

nem látható gondviselése. 
Szóval: jótékonyság, feleség, a n y a . . . 
— Azt mondja Lenau költő: 

»Ist an der Welt dein Herz erkrankt, 
Und wenn dein guter Glaube wankt, 
— Blick' eineni Weibe, das dich — liebt — 
Ins Auge, — und dein Gram zerstiebt!« 

És a költő ezen pár szavával pompásan ecsetelte 
azon hatást, azon befolyást, melyet a nő gyakorol a maga 
második hivatásában, a mely a házasság. 

Régi de igaz aranymondás az, hogy a boldogság-
hoz két emberre van szükség, — hogy csak ott honol 
az igazi boldogság, a hol van »két sziv — egy lélek«, 
a hol »ketten lesznek egygyé« — s hogy »nem jó az 
embernek egyedül lenni.« Már Mózes tudta ezt! És va-
lóban — a férfiúnak egész szerencséje, hírneve és dicső-
sége, gazdagsága, hatalma, minden öröme és élvezete sem 
képes kitölteni azt az ürt, mely szivében van, hanem 
csakis a nő és annak sz relme! A férfinak az élet hullámai 
közé kell magát vetnie, azokkal kell küzdenie. Dolgoznia 
kell egész az elfáradásig! E munka közben, a létért való 
küzdelemben, az anyagiakért s az anyagiak után való 
fáradozása közben, ifjúi szép álmai lassanként tünedeznek, 
légvárai szétfoszlanak, vágyaiban, várakozásában csalódik. 
Ezért van szüksége egy olyan társra, a ki tetterejét foly-
tonosan felfrissíti, megújítja, életkedvét megőrzi, — törek-
vései közben buzditólag, serkentőleg, biztatólag hat reá 
— s ezen élettársa a nő, neje. 

Élete voltaképen ott kezdődik, midőn szeretni kezd, 
mert a szerelem ad értéket az életnek s igazán élni csak 
akkor tud, ha szerettetik, mert szerettetni annyit jelent, 
mint megértetni, megáldatni, boldog lenni! 

Szerettetni annyi, mint az élet küzdelmeiben mene-
dékhelylyel birni az élet viharai ellen. 

Hányszor csalódik a férfi az emberekben s hányszor 
reményeiben! ? 

Boldog, kit neje tanit újra hinni az emberekben, 
újra remélni, bízni a jövőben. 

Gazdasszony nélkül maradt gazdaságot vinni, házi-
asszony nélkül maradt házat ellátni, anya nélkül maradt 
gyermekeket anyailag gondozni — csakis egy nő lehet 
képes! 

Nejének szerelme : a férfi vigasza a csapások között 
— nejének szerelme kölcsönöz a férfinek erőt a küzde-
lemhez, kitartást a bajokban. Mennél keserűbbé lesz élete, 
annál nagyobb odaadással csüng rajta neje, — s mennél 
nehezebb életfoglalkozása, munkája, annál édesebb ne-
jének hozzá való ragaszkodása. 

Mert hiszen a hiven, igazán szerető nő szeret az 
önfeláldozásig. O nem hagyja el férjét, bár minden elhagyja 
is; ha szerencséje aláhanyatlott is ; mert hiszen a nő 
hüxége hasonlil a holdhoz, melynek szelid fényét a férfi 
csak akkor látja, mikor szerencséjének napja leáldozott. 

A hű nő férjét ugyanazon bizalommal kiséri, midőn 

Luther levele Albrecht v. Mansfeld grófhoz 1521 máj. 3. *) Hörlc József eperjesi tanár s collegiumi igazgató a fenntebbi 
cím alatt írt, és olvasott fel az >eperjesi Széchényi-kör* 1885-ik nov. 
30-iki házi estélyén egy becses s érdekes dolgozatot. Ez közelebb nyom-
tatásban is megjelent, ebből vettük át e becses töredéket. 

Szerk. 
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emelkedik a hir, a dicsőség, a jólét szárnyain, mint midőn 
az alásülyed a szégyenbe, a posványba, szegénységbe, 
a nyomorba. S nem csak könyei vannak s vigasztaló 
szavai, — de erős szive is, — mely áldozatokra is képes 
és kész! — A nőnek egész világa férje ! S legfőbb célja 
férjet az élet ellen védelmezni. Bárhová megy is férje, 
— az ő szerető tekintete s gondos figyelme kíséri s öröm-
mel fogadja őt, midőn visszatér. — Első gondolata reggel, 
midőn felkél: — hogy van férjem, s utolsó imája midőn 
lefekszik: Istenem óvjad, tarsd meg őt nekem. 

* * 
* 

— De még ennél a szónál, ennél az édes szónál is 
van egy, még édesebb s ez azon szó — anya. — Va-
rázshatásu szó ez! 

E szó az élet viharai közben is — életünk legéde-
sebb perceit képes felidézni lelkünkben. Nincs méltóság, 
mely fenségesebbé tenné a nőt, mint az, hogy ő anya. 
E rövid kis szóban a legnagyobb tisztelet, becsület mél-
tóság és boldogság mind bennfoglaltatik 1 Egy végtelen 
mély értelmű szó ez! Szó, mely a nőnek, ha megilleti, leg-
nagyobb díszt kölcsönöz! 

Vájjon lehetett-e nagyobb boldogság, nagyobb büsz-
keség, mint a Grachusok anyja lehetni ? Vájjon lehet-e kép 
zelni fenségesebb hivatást, mint milyen egy Szilágyi Erzsé-
betnek — Mátyás anyjának — jutott ? 

A nőnek megdicsőülése az! Lehet-e boldogságot 
jobban festeni, mint az anya boldogságában ? Ki nem látta 
Raphael Sanzio Madonnáját? 

Mi csudálatos szó ez! A könnyű gondolkozású 
nőből — komoly asszonyt csinál, — a félénk teremtésből 
hősnőt — s megszeliditi még a tigrist is, még az elve 
temedett nőnek szivében is megőriz egy kis tiszta, szent 
helyet — azt, a hol az anyai szeretet lakik. 

Minden mulandó itt e földön, csak az anyai szere-
tet örök s nem hal meg soha 1 Ott virraszt, ott él az el-
hunyt gyermek ravatalánál és sirja felett, ott él az el-
halt anyával annak sírjában, mert még akkor is él emléke, 
boldogító — édes emléke — a gyermek emlékezetében ! 
(Pedezzani-Weber.) 

Még a legkeményebb szívű ember is — a ki soha 
sem sírt életében, — sir anyja halálánál. Oh ki tudná 
feledni azt az arcot, a mely — bö'csője felett — mosoly-
gásával — alkotta meg első legédesebb örömét? Ki azt 
az édes zengzetes hangot, mely álmai felett virrasztó anyja 
ajkairól kelt, — hogy őt elaltassa s átkísérje az álmok 
bűbájos, édes üdülést szerző birodalmába. 

S óh, ha ezt, ezt az imádott teremtést, az anyát 
szomorúnak, bánatosnak látjuk, óh mily keservvel kél 
ajkunkon a fájó kérdés: 

»Miért aggódik lelkem jó anyám?* (Petőfi). — Róma 
fiát, — büszke, megsértett fiát, — nem birta megkérlelni 
a méltóságos senatus, — a tanács, — nem bírta megkérlelni 
hazája esedezése, — sem győzött sértett gőgjén hazája 
szerelme, — de anyjának könyes szeme — elegendő 
erős vala, hogy elűzze Róma falai alól — a büszke 
Coriolánt 1 

Az ifjú el volt veszve! A világ csábító szavainak, 
bűnös élvezeteinek mámorában, elfeledett mindent ; — 
jövője felől már mindenki kétségbe eset t ; mindenki le-
mondott róla, — csak anyja imádkozott érte, anyja hitt 
még benne s anyja befolyása, Monica szavai egy: Augus-
tinust neveltek belőle! 

A ki megemlékszik róla, mily kegyelettel, mily tisz-
telettel emlékszik meg anyjáról Goethe, a kinek fülében 
csengnek Petőfi édes, lágy, imádatot kifejező szavai, midőn 
anyjához intézi beszédét; a ki tudja, hogy még nem tünt 
fel e világon semmiféle téren nagyság, a ki anyjának nem 

köszönt volna sokat, igen sokat nagyságából: az megfogja 
érteni mily fenséges hivatása az a nőnek: anya lehetni! 

Az megfogja érteni : miért mondhatjuk, hogy az em-
bernek géniusa, melynek szerencséjét vagy balsorsát kö 
szönheti: az anya 1 

A gyermek azzá lesz, a mivé neveltetik. S ezen 
nevelés a gyermek első mosolyával, a bölcsőben, ott, 
midőn a gyermekben a lélek ébredez, már olt kezdődik! 
A nő a gyermeknek első és leghivatottabb nevelője. Nem 
ok nélkül kívánta az ókor legnagyobb bölcse, Plátó, az 
államról szóló tanában, a gyermekeket kivétel nélkül és 
kizárólag, anyjok által neveltetni egészen y évökig. 

Az anya tanításai, oktatása hasonlít a fiatal fába 
vésett betűkhöz, Nő, vastagszik a fa, de a bevésett betűk 
sohasem nőnek be, sőt felötlőbbekké lesznek. 

Boldog azon gyermek, boldog azon ember, kinek 
lelkébe egy bölcs, egy gondos anya s/erető, javát kivánó 
szive véste be az e'ső tanitás betűit. 

»A jó anya — mondá Herbert — fölér száz taní-
tóval is.« 

A gyermekek tudtokon kívül anyjuk modorához, 
beszédéhez, magaviseletéhezs életrendszeréhez idomulnak! 
Szokásait eltulajdonítják, s jelleme szemmel láthatólag tes-
tesül meg bennök. 

Az anya emberi nemünk látható gondviselése, általa 
lesz a család, — a nép, — a nemzet. 

Befolyása tartós és egyetemes. Kezdődik mindjárt 
a világba lépésnél — s átvonul az egész életen keresztül. 

A jövő előttünk állhat az édes anyja ölében szen-
dergő kisded személyiségében. — Hogy e gyermekből 
idővel mi lesz, az főleg az ő legelső, leghathatósabb neve-
lője nevelésétől s példájától föltételezhető. (K. Tóth 
Kálmán. Jellem. 1. 37. 1.) 

Gróf Mikó Imre azt mondja — »Nőink hivatása* 
című művében — s ezt sohase feledjék el a nők, de kü-
lönösen a magyar n ő k : >Asszonyok, anyák! Tőletek 
függ nagyrészben a hon jövője! Oh fogjátok fel hivatás-
tokát! Ti vagytok a családi élet éltető gyökerei, — a 
házi erények alkotói, — a gyermekek lelki hajlamainak 
első idomi tó i . . . tőletek függ a jelen, — a nemzet belső 
élete, a jövendő előkészítései* 

Asszonyoktól függ a jelen boldogsága — s a jövő 
nagysága. 

B E L F Ö L D . 
H a n y a t l á s . 

Ily cím alatt a »Budapesti Hírlap* f. évi 52-dik 
száma figyelmet érdemlő cikket hozott a magyar luthe-
ránus egyház papságára vonatkozólag. Kimondja neve-
zetesen, hogy ezen egyház egyházi és kulturális hivatá-
sát a kor követelményeihez mérten jelenleg be nem tölti 
s azon szomorú állapot okát a lutheránus papság szellemi 
színvonalának hanyatlásában találja. Mond még többet 
is. A lutheránus papság körében alig találunk egy két 
névre, a melynek viselője szélesebb körben kiválóbb te-
hetségről, komoly és számot tevő munkásságról, mint 
tudós, iró, politikus vagy gondolkodó volna ismeretes. 
Az egyházi szónoklat is hagy kívánni valót hátra; a 
püspökök közül csak kettő említtetik név szerint, a má-
sik kettőnek pedig talán nincsen is — neve. 

Az egész cikkre nézve különös, de egyszersmind 
útbaigazító is annak kellő méltányolhatására azon körül-
mény, azon külső indok, melynek alapján ama szigorú 
ítélet elhangzik; azon körülmény, ama külső indok: a Buda-
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pesten Győri Vilmos halála folytán megüresedett magyar 
egyház lelkészi állomásának betöltése. A mily elbírálás 
alá eshetik azon kiindulási pont, oly megítélés tárgyát 
képezhetik az ítélet alakjában levont következtetések is. 

Budapesten az uj lelkész Horváth Sándor kővágó-
eőrsi lelkész személyében a mult héten választatott meg ; 
a választás méltó személyre esett, azt örvendetesen tudja 
a budapesti egyház is, a vidék is. Hanem a választás 
előzményeit, azon felpanaszolt, de meg nem történt sok 
utánjárást és keresést illetőleg, mely sok utánjárást és 
keresést állítólag a lelkészutódnak megválasztása igé-
nyelt, egészen másképen, sőt mondhatni jobban van érte-
sülve a vidék, ha nem is a Budapesten mint központban az 
ezen ügy iránt általában érdeklődőiteknél, de bizonyára 
jobban cikkírónál. 

A vidék — már mint egyház és társadalom, luthe-
ránus és nem lutheránus, kellő tudomással bir azon kö-
vetkezetességről, mely Győri Vilmos halála óta mintegy 
tiz hónapig tartva, változtatott szint, il'etve kandidatuso-
kat, ezen u. n. következetesség, a választási jog ezen 
vagy azon lelkész személyére eshető gyakorlásának időn-
ként való ingadozása, avagy a megállapodás időnként 
történt megváltoztatása korántsem a mellett tesz tanú-
ságot, hogy hiányzott volna a lelkészi hivatás, a buda-
pesti egyház és társadalom igényeinek és követelményei-
nek megfelelően betölteni képes és hivatott utód, de 
igenis az ellenkezőről győz és nyugtat m e g ; s ha az 
ellenkezőről nem nyugiatna avagy győzne meg, akkor 
arról legalább is, hogy a budapesti lelkészválasztás a 
mint eredményében, ugy előzményeiben még kevésbé al-
kalmas indok és alap a lutheránus papságnak oly kate-
gorikus elitélésére, szdlemi színvonalának, egyházi és kul-
turális hivatása érzékének, s az ezen hivatást munkáló te 
hetségnelc avagy képességnek teljes általános megtagadására. 

Elismerjük, hogy a katholikus klérus nem egy ki-
váló tagja szerepel a magyar nemzeti kultura zászlóvivői 
közt, de a felho7ott egyházi férfiak között mind olyano-
kat talá'unk, kiknek e'őnyösebb anyagi helyzetük és tár-
sadalmi állásuk megadja azon segédeszközöket, a mely 
segédeszközök birtokában sokszor az ügy iránti buzgó 
érdekeltség is önmagában meghozza azon eredményt és 
nevet, a mit különben első sorban a tehetség szokott 
kiérdemelni és kivívni. 

E tekintetben a lutheránus papság helyzete öss/e-
hasonlithatlanul más. A megélhetés, a létezhetés gondja 
súlyosabban alig nehezedik va'amely papságra, mint épen 
a lutheránusra, a mely, ha nem is mindenütt, de sok he-
lyütt a még szegényebb nép fillérein tengődik, az az nem 
tengődik, hanem teljesiti hivatását buzgóbban, mint azt hi-
vatkozott ítélet tudni véli. 

Ezen sanyarú anyagi helyzet mellett, melyet kü-
lönben az ezen pályára lépő eleve ismer s utóbb átél 
s melyért nem panaszkodik, ezen anyagi nehézség mel-
lett ott van a másik a három anyanyelvre való osztott-
ság-, a mi a culturalis célok munkálását részint bénitja rész-
ben más útra tereli. A hazafias lutheránus papságnak 
mindig meg volt és meg van azon missiója, hogy szerény 
körében a magyar állam eszméjének a hazafias érzület 
s a magyar nyelv terjesztésével tegyen szolgálatot. 

Hazánkban a culturát, annak fejlődési alanyi és tár-
gyi tényezőit magyarnak szoktuk teljes joggal nevezni 
és tartani, mikép fog, kérdhetjük a magyarországi lu-
theránus papságra vonatkoztatott amaz Ítélet az imént 
felszámitott nehezítő körülmények mellett hangzani, ha 
még azt is megjegyezzük, hogy hazánkban van körü!-
belől száz magyar egyház, ugyanannyi magyar ev. lel-
kész, akiknek helyzetére leginkább rá olvasható ama 

jellemzés, mig a magyar ref. egyházak száma s igy a 
lelkészi létszám meghaladja az ezerötszázat 1 

Koránt sem áll az, hogy ezen anyagilag szegény, 
nyelvileg tagozott s egyéb misszió teljesítésére utalt 
luth. egyháznak ne volnának kimagasló alakjai ; névleg 
sem emiitett püspökei, Geduli és Szeberényi nem oly benta 
simplicitások, mint cikkíró s eretné feltüntetni; multjok 
több oldalú irodalmi munkásságról tanúskodik, jelenük 
igenis agg korra vall. Kevés a kivétel, midőn ajkunkra 
ves/szük és vehetjük eme szavakat: Desinunt me vires. . . 
non amor laboris . . . sed labor. . . Magyar egyházaink 
dicsekedhetnek : Zelenkával, Wéber, Lágler, Lang, Laukó, 
Gyurátz, Bognár, Ritter stb. mint olyanokkal, kiknek nevei 
az irodalom terén is előnyösen ismeretesek. A német luth. 
egyháznak van Guggenberger, Gratz, Bierbrunnerje; a tót 
lutheránus egyházak papjai közül felemlithetni mindig 
Haan akadémiai tagot, Uroán Gyula sáros-zempléni fő-
esperest, ki egyéb irodalmi dolgozatain kivül a magyar 
tudományos akadémia megbízásából és költségén fordít 
a népiskolák számára; Bachát, Baltik, Lesska szintén 
megérdemlik a felemlitést. 

Igaz, hogy e neveket nem övedzi azon nimbus, 
mely a katholikus vagy református egyház amott fel-
említett férfiait, de ezt készségesen el kell ismernie 
a túlsó oldalnak is, hogy a lutheránus papság épen olyan 
téreken munkálja hazánk culturalis és nemzeti érdekeit, 
a mely téreken működnie épen speciális helyzete és vi-
szonyaijobban megengedik, mint bármely más egyháznak. 

A papság szellemi színvonalának hanyatlását a tö-
redékes, avas rendszerű theologiai kiképzés számlájára 
irja, s a theologiai in'ézetek decentralizását ajánlja. Ez 
utóbbira nincs megjegyzésem, ha ez megtörténhetnék és 
megtörténnék, kétségkívül nagy horderejűvé válnék a 
jövőre né/ve, nem a niveaux emelése céljából, hanem más 
szempontból ; az előbbire nézve azonban szerényen legyen 
szabad megjegyeznem, hogy a dunántuli kerület min-
den egyes felavatandó lelkészétől conditio sine qua nőn-
ként megkívánja, de egyszersmind lehetővé teszi, hogy 
lega'ább egy évet külföldi egyetemen töltött legyen, a 
többi kerületeknél pedig kimutatható, hogy végzett theo-
logusaik, papjelöltjeik legalább negyven százaléka láto-
gatott egy vagy több évig külföldi rend szerint német-
országi egyetemet s ha ezen hospitatió lelkészjelöltjeink 
tágasabb körii művelődését nem is eredményezné, a mit 
állítani nem lehet, a theologiai intézetek hiányosnak mon-
dott rendszerének kiegészítésére, számbavehető általáno-
sabb és részletesebb tájékozódásra mindig alkalmasnak 
és eredményesnek mondható és ilyennek bizonyult is. 

Hogy felügyelőink szűkebb és szélesebb körben 
miként teljesitik elismerésre méltó társ-szolgálatukat, nem 
szorul bővebb indokolásra, sőt mondhatnánk, dicséretre. A 
Zsedényiek és Radvánszkyak talismánja méltó utódok 
ke/ében van, nincs elásva, tanúsítják évkönyveink. 

Igy elbírálva a hazai lutheránus egyház helyzetét, 
nehéz szerepkörét, s ennek dacára nem kicsinyelhető 
munkásságát, nem említve a múltban tett szolgálatát, azt 
hiszem, szigorúan hangzik amaz ítélet, mely a lutheránus 
egyház lelkészeit, mint színteleneket a vonal alá zárja, 
szigorúan, ha az a budapesti egyháznál megtörtént vá-
lasztás iránti téves informátiokon alapszik is, avagy ha 
attól eltekintünk is; s nem titkolhatom, hogy azon Íté-
let, a lutheránus papság szellemi színvonalának hanyat-
lása tekintetében oly benyomást tesz nemcsak egyesekre, 
de sokakra is, miszerint ha hanyatlásról szó lehet, az 
csakis a lutheránus egyházat nehéz körülményei dacára 
most is megillető s megérdemlett jó akarat és elismerés 
hanyatlása lehet. ' Német Károly. 
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K Ü L F Ö L D 
A vallás lényege és az egyházi fejlődés alap-

törvényei. 
E címen jelent meg a folyó év legelején egy 337 

. lapra terjedő nagy vallásbölcsészeti munka Bender Vil-
mos bonni tanártól Bonnban Cohen és fiai könyvkiadók-
nál. A munka az egész német theologus világban egy-
szerre élénk mozgalmat támasztott. Az egyházi lapok 
mind ezt ismertették, bírálták, cikkeztek felette, dicsér-
ték és kárhoztatták theologiai különböző irányaik szerint. 

A mű megjelenését megelőzte Bendernek egy az 
1883. nov. 10-én a bonni Luther-ünnepélyen tartott be-
széde, a melyet »A Darvinismus és a keresztyénség* 1 
címmel tartott. Ez értekezés már akkor oly nagy feltű-
nést keltett, hogy — a mint maga Bender mondja most 
megjelent műve előszavában — barátai s mások egy-
szerre felkérték, hogy dolgo/.ná ki rendszerét, adná elő 
<gy összefüggő munkában nézeteit a vallás lényegét és 
a keresztyén egyházi fejlődés alaptörvényeit illetőleg. Igy 
született meg e munka, mely nem is kicsiny igényekkel 
lép fel, a mennyiben a szerző ama hitének ad kifejezést 
az előszóban, »hogy ő egy olyan önálló tudományos 
hypothesist talált, a melynek segélyével a történeti val-
lásoknak minden lényeges megjelenési formáit kimagya-
rázhatónak véli« s felmutatván a vallás valódi lényegét, 
megjelölvén annak határait és tisztázván a körébe tar-
tozó kérdéseket, ezzel a hivő és a tudó embert, mely a 
tudomány nagy mérvű előhaladása és az egyházi tanok 
visszamaradottsága miatt önmagával meghasonlott, egy-
mással újra kibékíti, a hitet és a tudást összhangba 
hozza. Es kétségtelenül el kell ismernünk, hogy ezzel 
újkori egyházi életünk létérdekeit a legközelebbről érintő 
eszmékre hívta fel az egyházi világ figyelmét; a meny-
nyiben — meglehet talán még nem látom egészen tisz-
tán a dolgokat, — de az egyház, a vallás iránt tapasz-
talható nagy közönynek — legalább a műveltebbek ré-
széről — egyik legfőbb okát egyenesen abban találom, 
hogy a hivő és a tudó ember nagyon sokszor összeüt-

_ köznek egymással; mást tud a természettudományok 
alapján, — melyek ma, ne feledjük, valósággal uralkodó 
tudományok, — és mást kénytelen hinni az egyház tanai 
szerint. Pedig nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy 
a lélek egy egységes organismus lévén, nincs benne kü-
lön székhelye a tudásnak és külön a hitnek, hanem mind 
kettő a maga egészséges életéhez megköveteli az egé-
szet ; ezért kell a két egymással harcban álló embert, a 
hivőt és tudót kibékitni annak felmutatásával, hogy mi 
a vallás lélektani postulatuma s mi az a mi az ő körén 
túl esik s azzal szabadon rendelkezhetik a tudomány ? 

Miután Bender munkája azokon az alapgondolato-
, kon épült fel, a melyeket a bonni Luther ünnepélyen 
tartott beszédében fejezett ki, ugy hiszem nem lesz ér-
dektelen, ha a mű ismertetése előtt e nagy feltűnést kel-
tett értekezést közlöm a maga egész terjedelmében. 

* * 
* 

Dubois-Reymondnak — igy kezdi az értekező — a 
berlini tudományos akadémiában Darvinról és Koper-
nicusról tartott felolvasása élénken emlékeztet arra, hogy 
a keresztyén egyházi hit napjainkban nem az első alka-
lommal jött összeütközésbe a természettudománynyal. 
E kettő összeütközése oly régi, mint a tudománynak 
az egyházi tekintélytől való emancipatiója. Mikor a 
tudomány a 17-dik század vége felé némely beteg-

ségeket, — a miket addig az ördög és a gonosz szelle-
mek befolyásából magyaráztak ki, — lelki és testi za-
varó behatásokra kezdett visszavinni: a theologusok, 
a jogászok, sőt még az orvosok is jajveszékeltek, hogy a 
keresztyénség veszélyben van, ezentúl a biblia már 
meg lesz vetve s az ördög a maga jogaiban megrö-
vidíttetik. De a tudomány e jajok dacára előre haladt. 
Azokat a szerencsétleneket, a kiket, mert az ördög 
szállotta meg őket, megégettek és kínpadra vontak, 
hatalmas védelmébe vette és ha a theologusok az ör-
dögökről és daemonokról szóló nézeteiket dogmatikáik 
egy-egy rejtett zugában még mindig el-el mondták is a 
tudomány tiltakozása dacára, a keresztyén hitnek nem 
sokat használtak vele ; a tudomány meg még sem ártott 
a hitéletnek. Megszokták lassankint a bibliának ördö-
gökről és más daemonokról szóló elbeszéléseit a rég el-
múlt idők képzetei közé sorozni s valóban akkor is csak 
egy nagy különc mondhatta, hogy miután többé komo-
lyan nem hiszünk az ördögben és az ő seregében, a mi 
hitünk Istenben és az ő gondviselésében is a maga régi 
erejét elvesztette! A küzdelem a hit és tudomány kö-
zött akkor csupán az elavult theologiai és az újonnan 
támadt tudományos orvostan között folyt. Es a hitre 
nézve valóságos jótétemény volt, hogy attól a szeren-
csétlen összeköttetéstől, melybe a daemonologikus orvos-
tannal hozatott, megszabadult az előrehaladott tudomány 
által. Hasonló visszonyban volt a hit és tudomány egy 
másik harcban. Ha a 16. és 17. század theologusainak 
mindent elhinnénk, akkor az ő kétségbeesett panaszaik-
ból azt kellene következtetnünk, hogy a keresztyén hitre 
nézve, nem volt a világon semmi veszedelmesebb, mint 
a Kopernicus világrendszere. És ma már e rendszer 
mégis széltire taníttatik az iskolákban. De midőn ez elő-
ször fellépett a maga tanaival, benne nem kisebb dolgot 
láttak, mint egy borzasztó merényletet a keresztyén hit 
szelleme ellen. Nem csupán egy Galilei üldöztetett a ko-
pernicusi eretnekség miatt a csalhatatlanok által, hanem 
még a stuttgarti prot. consistorium is jónak látta Kepp-
lert meginteni, hogy »az Úr Krisztus országát ne zavarja 
meg bolond ötleteivel.* Egész a 18. századig mint a 
legveszedelmesebb tévtan ellen harcoltak a kopernicanis-
mussal. S ha visszahelyezzük magunkat amaz idők gon-
dolkozásmódjába, csakugyan bizonyos mértékben meg is 
érthetjük azt. A földet egész eddig ugy tekintették, mint 
a világnak mozdulatlan központját. Fölötte volt kifeszítve 
az égboltozat; alatta vagy mélyen ölében keresték a 
boldogtalanoknak, az elkárhozottaknak helyét. A szilárd 
égboltozaton állott Isten trónja, a honnét Krisztus is alá-
szállott, hogy az emberiséget véres áldozatával Isten ha-
ragjától megmentse s ugyanoda tért vissza test szerint, 
felhők szárnyain felemelve, hogy híveinek az üdvözöl-
teknek ott, abban a felső világban helyet készítsen. És 
ime a kopernicanismus a földet egyszerre csak a min-
denség egy porszemévé teszi, a szilárd égboltozatot, az 
Istenség és az üdvözöltek lakhelyét áttöri és a minden-
ségnek megmérhetetlenségére és végtelenségére nyit 
kilátást 1 Képzelhetni a megdöbbenést 1 Hol van hát már 
most az az égi hely, Isten trónja, a honnét Krisztus alá-
szállott és a hova ismét felemeltetett; hol az üdvözű'tek 
ama szilárd gyülhelye, a melyre a keresztyénség egész 
reménye irányult ? 1 Mindez elveszett a végtelen térben 
Bizony nem csodálkozhatunk, ha tudjuk, hogy a vallá-
sos hit, mely mindig érzéki, szemlélhető világgal szereti 
magát körülvenni, most szilárd nézeteiben, alapjaiban 
érezte magát megrendittetve, midőn mindezt puszta illu-
sióvá látta szétfoszlani. 

És mi volt e két századig tartó küzdelemnek, mely 
2 0 
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a hit és tudomány között foly, eredménye? Legtalálób-
ban azt mondhatnám: a régi theologiai kosmologia ve 
szitett, de a keresztyén hit nyert e harcban. Hogy a 
föld a világ központja, hogy az ég egy szilárd hely fe-
lettünk és a pokol nem kevésbbé biztos tanya alattunk. 
— röviden : az az egész természeti felfogás, a melyet a 
biblia az egész ó-világgal együtt oszt, — visszahozha-
tatlanul oda van. Mi tudjuk, hogy nem tudunk semmit 
a mennyei világ felől, a melyen hitünk csügg, hogy min-
den mi képzeteink az égről és a pokolról, az üdvről és 
a kárhozatról, a feltámadásról és mennybemenetelről 
nem egyebek, mint képek, a melyekkel valami olyat 
jelelünk, a mit gondolataink soha el nem érhetnek. Azok 
a theologiai kísérletek, melyek az égtopographiájának, 
vagy az égi testek physiologiájának megállapítására ak-
kor tétettek, többé meg nem újulhatnak. De bár a ko-
pernicanismus hatalmasabban szétrombolta is a régi theo-
logiai képzelt világot, mint a hogy a későbbi bölcsészeti 
kritika a halhatatlanságnak, az üdvnek és az ítéletnek 
vallásos hitét próbálta lerontani, mégis nagyon sokat 
tett arra nézve, hogy a hitet megfoszsza érzékiességétől 
és megszellemisitse, a midőn arra utalta, hogy csupán a 
művelődéstörténet eszmei eseményeire és az emberi lé-
lek örök postulatumaira támaszkodjék. 

A tudomány és hit között akkor kifejlett harc ugy 
tűnt fel, mint a régi theologiai és az új tudományos kos-
mologia közötti küzdelem. Ha e küzdelmet történelmileg 
meg akarjuk érteni, emlékeznünk kell arra, hogy a theo- 1 

logia a középkorban az egyetemes tudomány volt, a mely 
a bibliából ép ugy le akarta vezetni a physika, az or-
vostan, a csillagászat s a physiologia törvényeit, mint a 
valláserkölcsi életéit. A bibliát ugy tekintették, mint min-
den lehető és lehetetlen dolgok felől kijelentett okmányt, 
mely a természettudománynak, az orvostannak, a lélek-
tannak stb. tételeit ép ugy magában foglalja, mint a hit-
igazságokat. Ebből következett azután természetszerűleg, 
hogy a tudományok kifejlődésének története a reformatió 
óta határozottan a tudománynak a theologiától való 
emancipatiója történetévé lett. És maga a theologia is 
először csak akkor lett arra kényszerítve, hogy a maga 
saját körébe, a valláserkölcsi térre húzódjék vissza és 
csak arra szorítkozzék, midőn mint egyetemes tudomány 
nak jellege minden oldalról megtámadtatott. 

A római theologia azonban még ma is határozot-
tan jogosnak tartja, hogy a csalhatatlan bibliával ural-
kodjék minden tudomány határai felett, sőt még a pro-
testáns theologusok részéről is megértük a legújabb idők-
ben is ugyanezt. 

Ezzel tárgyamhoz térek. Vájjon végtére is a Dar-
vinismus és a keresztyénség között folyó harc szintén 
nem egyébb-e, mint a természettudomány és a theo-
logia közötti küzdelem s nem harc-e a tudomány és a 
hit között? Vagy jobban mondva, itt is nem épen ugy-e, 
mint a kopernicanismusnál, harc a régi theologiai és a 
modern exact természettudomány között ? De vájjon hát 
csakugyan van-e itt maga a keresztyén hit és az előreha-
ladó tudomány közötti harcra igazi ok? 

E kérdésre adandó feleletnél két dolgot kell egy-
mástól jól megkülönböztetni, u. m. a tulajdonképeni des-
cendentia tant és a dogmatikus darvinismust, melyek közül 
azonban mindenik nagyon hajlandó materiálistikus érdekek 
kizsákmányolására. 

A descendentia tana igaz ugyan, hogy ellentétben 
van a theologiai anthropologiának bizonyos hagyományos 
nézeteivel; de egyátalában nincs a keresztyén vallásnak 
igazi létérdekével. Ez az első tétel, mit közelebbről iga-
zolnunk kell. A hol azonban a descendentia tana a mate-

rialismus szolgálatába lép, ott már kétségtelenül kibékít-
hetetlen ellenkezés forog fenn a keresztyénség és a dog-
matizáló természettudomány között, a mely, a mikor a 
maga hypothesiseiből dogmákat vezet le, ugyanazzal a 
határsértéssel vétkezik, mint a theologia, a midőn a val-
lásos hitből anthropologiai elméleteket állit fel. Ez volna 
a második. 

I. Eléggé nem hangsúlyozhatom, hogy a Kopernica-
nismus és a darvinismus összehasonlítása nagyon sántikál; 
a mennyiben Kopernicanismus bebizonyitott tudományos 
igazság, míg a darvinismus csak egy tudományos hypo-
thesis. Hogy mit mond e hypothes's? — ismeretes ; hogy 
t. i. a szerves természetben a különböző fajok valószí-
nűleg nem mindég léteztek egymás mellett mint határo-
zott fajok, valószínűleg növények, állatok, emberek nem 
kezdettől fogva állíttattak be készen a teremtő keze ál-
tal mint növények, állatok és mint emberek. Valószínűleg 
az organismusok lassanként, a végtelen idő folyamán fej-
lődtek határozott fajokká és pedig úgy, hogy kedvező 
külső viszonyok között az alsóbbak átalakultak magasabb 
fajokba, a növények az állatba, az állatok az emberbe. 
De, a mint már említettem, a fajok eredetének eme tana 
még mindig csak hypothesis ; azonban egy komoly tu-
dományos hypothesis, a mely mint elméleti elv minden-
esetre sokáig fog uralkodni a természettudományokban. 
Es e hypothesis oly szellemdús és annyira világos, hogy 
nem csodálkozhatunk a felett, hogy még mielőtt tudo-
mányos bizonyosságuvá emelkedett volna, már rendkivü i 
elismertetést és elterjedést nyert messze túl a szakemberek 
körén is. És nevezetes, hogy épen azon a ponton legna-
gyobb e hypothesis valósziniisége, a hol a vallási érdekkel 
érintkezik közvetlenül. Mert nemünknek a viszonylago-
san durva, kezdetleges állapotokból történt kifejlődése 
többé alig vonható kétségbe, épen a legújabb művelődés 
és nyelvtörténeti, valamint anthropologiai kutatások alap-
ján. Alulról felfelé történt az emberiség fejlődése és nem 
felülről lefelé 1 Ez ma már kétségtelen. S hasonlítsuk 
csak össze a mai u. n. természeti népeket a művelt né-
pekkel, bizony túlzás nélkül mondhatjuk, hogy ezek egy-
mástól nem kisebb távol által vannak elválasztva, mint 
az állattól. Tehát az embernek az állattól való leszárma-
zása tanát semmi szín alatt nem mondhatjuk egyenesen 
izetlenségnek és nem tehetjük csak könnyelmű gúny tár-
gyává. Sokkal helyesebb — különösen, ha e hypothesis 
az alsóbb társadalmi rétegekbe is lehatol, nagyon komo-
lyan azt kérdezni, hogy abban az esetben, ha rövidebb 
vagy hosszabb idő alatt csakugyan bebizonyíttatnék ez 
előfeltétel igazsága, mit vesztenénk általa a mi keresz-
tyén hitünkből, vagy micsoda javításokat kellene azon ten-
nünk ? 

Én azt állítom, hogy az a tan, a mely szerint az 
ember ezelőtt elképzelhetetlen idők előtt egy magasabb 
állatfajból fejlődött ki, az embernek a maga magasabb 
hivatásában vetett hitét, vagy azt, a mit a maga istenké-
piségének nevez, egyáltalában nem zárja ki. E hit marad 
ezután is, mint volt az előtt, szellemünk eszményi erköl-
csi követelménye. Annyi bizonyos, hogy a fejlődési tan 
megsemmisíti a régi theologiai anthropologiát, a mely 
az ó-testamentumban gyökerezve azt tanította, hogy az 
ember absolut tökély állapotban közvetlenül Isten kezé-
ből került kí és csak azután sülyedt le saját bűne foly-
tán, le egész az állatig. Sőt elfajult még az állatnál is 
rosszabbá, ugy hogy csak egy második teremtés állít-
hatta helyre az elvesztett istenképiséget; de e gondola-
tokat, ez elméletet a theologiai gondolkozás már rég mó-
dosította vagy ujabban teljesen fel is adta, még a fajok 
eredetének tana előtt, arra utalva, hogy általaban hí-
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ányzanak az eszközök, a melyekkel az emberiség őstör-
ténelme kikutatható és felderíthető volna s nem is tarto-
zik különösebben a theologia körébe az emberiség elő-
állásának és legkorábbi fejlődésének tisztán tudományos 
kérdése. 

Ha az új testamentumot vizsgáljuk, a mely mégis 
a keresztyénség megítélésénél legelső sorban kell hogy 
tekintetbe jöjjön, abban sehol sem találunk még csak 
egyetlen tételt sem az ember előállására és származására 
v o n a t k o z ó l a g , sehol semmi kisérlet nemünk őstörténeté-
nek felderítésére. A keresztyén vallásnak főkérdése nem 
leszármazásunk, hanem rendeltetésünk, hivatásunk körül 
forog. A keresztyén kijelentés azt tárja elénk, hogy ren-
deltetésünk az erkölcsi tökély és az igazi boldogság. A 
megváltás evangelíuma a Krisztus életében és az ő tanai-
ban ahhoz adja kezünkbe az igazi üdveszközöket, hogy 
megvalósíthassuk istenképiségünkből folyó hivatásunkat. 
Az új testamentum tekintete annyira nemünknek eszmé-
nyi céljára van irányozva, hogy a kezdetére vonatkozó 
kérdés általa alig is érintetik. A hol pedig e kérdést 
érinti is, ott az új testamenlum annak a hitének ad kife-
jezést, hogy az embernek erkö'csi tökéletességre kell 
fogékonynak lenni, hogy ő, a mennyiben emberi méltó-
ságát csak ebben keresheti, egyedül ezért az eszményi, 
erkölcsi feladatért van itt, Isten által ezért teremtetett. 
Igen, az új testamentum ez eszményi életcélnak mindenek 
felett álló értékéről annyira meg van győződve, hogy 
ama hitét fejezi ki, miszerint az egész világ csak isten-
országáért létezik, vagy a mi ugyanazt jelenti, hogy az 
egész világ csak a Krisztusért teremtetett. De e mellett 
egyetlen pillantást sem vet a világ előállásának módjára, 
tisztán gyakorlati szempontból csak az érdekli, a mi a 
világból az embernek eme felséges rendeltetésével vi-
szonyban van. Az ember legfőbb életcéljának szempont-
jából itéli meg azt az egész világot, a melyben ez esz-
ményt meg kell valósitanunk. Mi nem tudunk a világ 
előállásáról semmit, csak hitünk mondja, hogy ez az Isten 
igéje által létezik. Azonban mégis nem a teremtésben 
vetett hit a keresztyén világnézletnek első és főtétele, 
hanem az embernek egy Istenországán csüggő reménye, 
tehát az embernek a maga nagy rendeltetésében vetett 
hite, az a meggyőződése, hogy az isteni erkölcsi paran-
csok betöltése által megtalálja a maga legsajátosabb élet-
tökélyét. Sőt a világteremtésében vetett hite is csak 
szükségképeni következménye az ember erkölcsi életcél-
jában vetett eme hitének; de semmi szín alatt nem 
alapja ennek. Hogy ez az eszményi hajlam és képzet 
miként született meg az emberben, vájjon ős-eredetű-e 
vagy öröklött-e? arra nézve az új testamentumban semmi 
feleletet nem kapunk. És még kevésbbé arra nézve, 
hogy Isten vájjon miként teremtette az embert ; vájjon 
egyszerre készen állitotta-e be mint gondolkodó, eszes, 
erkölcsi lényt, vagy pedig bölcsességének talán ugy tet-
szett, hogy az embert lassú fejlődési meneten át engedje 
az alsóbb létfokról a felsőbbre emelkedni? Röviden: az 
új testamentum pusztán ahhoz a megdönthetetlen tény-
hez ragaszkodik, hogy az ember értelmisége és erköl-
csisége által minden egyébb teremtmények felett elsőbb-
séggel bír; azt azután, hogy e »teremtés koronája« mi-
ként jött létre, nem is kérdezi, nemünknek genealógiáját 
nem adja. 

(Folyt, köv.) Kenessey Béla. 

I R O D A L O M . 
Ráth Mór áldozatkész kiadónknál legújabban egy 

nagyszerű irodalmi vállalat indult meg: Shakspere illusz-
trált kiadása. »Shakspere jó fordítása a leggazdagabb 
szép-literaturának is felér legalább felével* mondá Vö-
rösmarty 40 évvel ezelőtt. Azóta, a Kisfaludy-társaság 
gondozása alatt s legkitűnőbb műfordítóink hozzájárulá-
sával, a magyar irodalom birtokába jutott a teljes Shaks-
perenek, oly jó fordításban, a milyen tőlünk csak telt, 
s a mely talán még ölvén évig is kifogja elégíteni iro-
dalmunk és közönségünk igényeit. E teljes magyar 
Shakspere-kíadás tulajdonjogát, a fordítók igénye fenn-
tartásával, Ráth Mór szerezte meg a Kisfaludy-társaság-
tól. O azonban nem érve be azzal, hogy a kész szöve-
get terjeszsze, most a legkitűnőbb angol illusztrált kiadás 
mintájára s annak eredeti képeivel, díszes király-negyed-
rét alakban, hasábosan, a szövegbe nyomott és külön 
lapokat képező illusztrációkkal bocsátja közre a teljes 
Shaksperet, hogy a legnagyobb költő halhatatlan alakjai 
ábrázolatokban is bevésődjenek emlékünkbe s a szöveg 
altal felköltött képzeletünknek a képirás is segítségére 
jöjjön. A Cassel-féle londoni kiadás képeivel a nagy mű 
mintegy száz füzetben jelen meg, a mi előre láthatólag 
hosszabb időt fog igénybe venni, de épen ez könnyíti a 
megszerzést is. Minden füzet 16 oldalt foglal magában, 
s egyremásra két nagyobb, egész oldalt elfoglaló és kü-
lön lapon levő s 2—3, szövegbe nyomott képet foglal 
magában. A szöveg a Kisfaludy-társaság kiadásabeli, de 
a fordítók által átnézve s a hol szükséges kiigazítva, a 
minek a megjelent első füzetben is már látjuk nyomát. 
E fordítás, melyben legnagyobb költőink is — Vörös-
marty két, Petőfy egy, Arany János három darabbal — 
jelennek meg, azon kívül jelesb műfordítóink: Szász 
Károly, Lévay, Győry Vilmos, Arany László, Rákosy 
Jenő stb. hozzák meg Shakspere-kultuszuk áldozatát: a 
gyönyörű kiállítás s a remek képek által bizonyára csak 
nyer becsében, s a legszebb és legbecsesebb díszévé 
válik bármely asztalnak és könyvtárnak. A nagy vállalat 
hat kötetre lesz beosztva. A két első kötet a nagy tra-
gédiákat (Othello, Lear, Hamlet stb.) s a következő kettő 
a színműveket és a vígjátékokat, az utolsó kettő az an-
gol történeti drámákat foglalja magában. Az illusztrációk 
száma körülbelől 600. Minden egyes íüzet ára 40 kr. A 
kiadás becsét emelni fogja még a minden egyes darab-
hoz járuló bevezetés, s azt kisérő magyarázó jegyzetek, 
Csiky Gergely tollából Nem szakemberek számára való 
kritikai, nyelvészeti vagy aesthetikai tanulmányok, hanem 
a nagy olvasóközönségnek szánt népszerű fejtegetések, 
melyek arra valók, hogy a homályosabb helyek értelmét 
megkönnyítsék, a drámák külső történetét, keletkezésök, 
első kiadásuk idejét, valamint forrásaikat megismertessék. 
A most megjelent első füzet, az Othellóhoz irt beveze-
tést s a nagy tragédia két első felvonását foglalja ma-
gában s a legmagasb igényeknek minden tekintetben 
megfelel. Óhajtjuk, de reméljük i«, hogy a nemes becs-
vágytól indított kiadó, kinek, mint maga vallja, »e ki-
adás annyira szivén fekszik, ki arra évek óta készül, s 
kinek ez, Arany munkái mellett, legnagyobb ambitióját 
képezi* — anyagilag sem fogja megbánni, hogy e költ-
séges kiadásba fogott; de óhajtjuk azt is, hogy az a szava 
ne teljesüljön, mely szerint e kiadás »valószínűleg zárköve 
is lesz tevékenységének* ; sőt inkább merítsen belőle új 
erőt még több e fajta vállalkozásra! 

2 0 * 
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K Ü L Ö N F É L É K . 
* Tanfelügyelő-kinevezés. Eötvös Károly Lajos, a 

tolnai reform, egyházmegye tanácsbirája, s a neveléstani 
irodalomnak hazánkban egyik legalaposabban képzett 
munkása, a nevelésügynek lelkiismeretes előmozdítója — 
miként ezek felől lapunk mult évi számainak olvasói kel-
lőképen meggyőződhettek — torontálmegyei másod-tanfel-
ügyelővé neveztetett ki közelebb ; a hivatalos esküt folyó 
hó 4-ikén tette le, s a közelebbi napokban már Becske-
rekre teszi át lakását. 

* A debreceni ref. egyház főgondnokává nagy szó-
többséggel Szűcs István nyugalmazott törvényszéki bírót 
s a magyar tudományos akadémia tagját választottak meg. 

* Lelkészjelölés. A nagyváradi egyik ref. lelkészi 
allomásra a kijelölés mult hó 17-én történt Mező-Keresz-
tesen. — Pályázó volt 24. Kijelöltettek a következők : 
1. Bögös Lajos erdőgyaraki, 2. Sípos Imre belényesi, 
3. Csák Máté vésztői, 4. Gulyás Laj. nagybányai, 5. Rácz K. 
szapárifalvai lelkész. A választás ma, márc. 7-én leend. 

* Egy lelkész ötvenéves jubileuma. Szép ünne-
pélynek volt színhelye febr. 14-én Ochtina gömörmegyei 
község. Az ochtinai ev. egyház meghívására itt ünne-
pelte Bartholomaeidesz János nyíregyházi lelkész és hegy-
aljai ev. esperes lelkészkedésének ötvenedik évfordulóját. 
A szép ünnepély délelőtt tiz órakor isteni tisztelettel 
vette kezdetét, melyen maga az ünnepelt lelkész tartott 
tót beszédet. Míg Terray Gyula gömöri ev. esperes s az 
ünneplőnek volt segéde szép magyar beszédben ismer-
tette Bartholomaeidesz pályáját. A templomból a pap-
lakra ment a jubiláló s ott fogadta az egyházi küldött-
ségek üdvözleteit. Az ünnepély társasebéddel végződött, 
mely alatt fölolvasták az ország különböző vidékeiről 
érkezett sürgönyöket. 

* Templom előtti szónoklás. T. Laukó Károly 
ev. lelkész ur lapunk f. évi 6-dik számában a makói 
ref. templomszentelés alka'mával elmondott s kiadott 
imákat s egyházi beszédeket ismertetvén, mint szerinte 
eddigelé egészen uj s dicséretre méltó dolgot tünteti fel 
azt, hogy a templomon kivül is tartatott egyházi beszéd. 
Lapunk egyik t. munkatársa közelebb a felől értesít 
bennünket, hogy Szathmárban egészen megszokott do-
log az, hogy templomszentelés, — vagy ha ugy tetszik, 
nehogy megbotránkoztassak egyet is a kicsinyek közül 
szavaimmal — templomavatás alkalmával a templomba 
nem férő közönség előtt kívül, az udvaron tartatik külön 
istenitisztelet. Tudósítónk - mint irja — maga is vett 
részt több ily ünnepélyben. 

* Templomot a csángóknak. Bornemisza Ádám, 
aldunai telepítési kormánybiztos előterjesztése folytán a 
miniszterelnök január 15-iki rendeletével megengedte, hogy 
a hertelendyfalvi evangel. református templom felépítési 
költségei országos gyűjtés által szereztessenek be. Bor-
nemisza kormánybiztos felhívást intéz az ország lakosai-
hoz, tegyék adományaik által lehetővé, hogy Hertelendy-
falván a ref. vallású székely testvéreink részére templo-
mot lehessen építeni. A kormánybiztos a felhívásban 
hangsúlyozza, hogy nem csak valláserkölcsi, de különö-
sen magyar nemzeti szempontból égető szükség van, és 
azután igy folytatja: >Példa rá Torontálmegyében fekvő 
Debeliács község, hogy a magyar nemzetiségnek mily 
erős oszlopa a református egyház. Nevezett község a 
volt határőrvidéki kormányzat idejében is, körülvéve kü-
lönböző nemzetiségektől, és küzdve különböző áramlattal, 
megtartotta nemzetiségét, és hű maradt hazafias érzüle-
téhez, a legnehezebb körülmények között is. Hogy tehát 
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azon nagy áldozatok, melyeket ugy a nemzet, mint a 
kormány a székelytelepesekért tett, jövőre nézve biz-
tosíttassanak, ennek legnagyobb garantiája, a telepeken 
magyar jellegű egyház községeknek alakítása. A róm. 
kath. székely testvérek e részbeni szükségleteiről a ma-
gyar catholicus főpapság gondoskodni fog, a ref. szé-
kelytelepeseknek azonban ily támaszuk nem lévén, azok 
a nemzet nagylelkűségére szorulnak. 

* Baptista anyakönyvvezetés. A paptista fele-
kezetnél előforduló születési eseteket Pestmegye törvény-
hatóságának közgyűlési végzése alapján, a község elöl-
járói tartoznak nyilvántartani s egyúttal két példány jegy-
zőkönyvet felvenni és két példány szü'etési kivonatot 
készíteni. A kun-?zentmiklósi jegyző közelebb azzal a 
kérelemmel fordult a megye alispánjához, hogy a jegy-
zőkönyvekért és kivonatokért, mint a melyeknek elkészí-
tése hivatalos teendőnek nem tekinthető, hanem a szü-
lők magánszükségletére valók, az azokat kiállító jegyzők 
részére a magánmunkálatokért járó díjazást végzésileg 
állapítsa meg. 

* A t e m e t é s szertartása meghal t le lkészeink ko-
porsóinál. Ezt a címet viseli egy a napokban kezünk 
közé került, kézirat helyett kinyomatott kis munkácska. 
A munka szerzője Morvái Ferenc szaporcai lelkész, a 
munka felolvastatott a mult évi december 2-dikán Har-
kányban tartott »Harkány-környéki reform, értekezleten.* 
Nagyon szeretnők, ha ezen munkácska szélesebb körben 
is ismeretessé lenne, s ha az országban levő több lelkész-
értekezletek is az abban foglaló javaslatokat tanácsko-
zásaik tárgyává tennék. Kevesen lehetnek olvasóink közt 
olyanok, kik egyszer-másszor elhunyt lelkésztársaik te-
metése alkalmával a tapasztalt rendetlenség, a kartársi 
részvétlenség, a karszellem hiánya s több effélék miatt 
meg ne botránkoztak volna. Megbotránkozott szerző is, 
pedig Felsőbaranyában még, hol 5—10 percnyire van-
nak az egyházak egymáshoz, kevesebb ok van panaszra 
— és éppen azért a botránkozásra okot szolgáltató eljá-
rás és gyakorlat megszüntetésén fáradozik. Az emiitelt 
munkácskában elmondja, hogy tényleg miként megy 
végbe egy falusi prot. lelkész temetése, azután elmondja, 
hogy miként kellene annak történni s azután a követ-
kező javaslatokat teszi: 

»A lelkészi értekezlet hasson oda társadalmi uton, 
hogy a tisztességes temetés eszméjének, minél több hí-
vet nyerhessen. 

Emelje meggyőződéssé azt az eszmét, hogy a tes 
tület egy tagját elhunytában megtisztelni nem puszta 
udvariassági tény, hanem kartársi kötelesség, melyet a ki 
elmulaszt, megvetést érdemel. 

Magállapitandó volna az is, hogy iskolai körök, 
vagy mondjuk testületi körök szerint bizonyos körben 
történt halálozásnál kik tartoznak kötelességből megje-
lenni. Az e körökben történendő bármely temetésen a 
1-örbeli lelkészek kivétel nélkül, más körből csak a kö-
íülményekhez képest jelennének meg. Minden körben 2 
vagy 3 lelkész bízatnék meg az esperes által, ezek egyi-
két a haláleset után azonnal értesíteni minden gondnok 
eleve utasítandó volna. Ez rögtön a gyászhelyre men-
vén, a papi hivatalhoz tartozókat azonnal lepecsételi, s 
gyors küldönc által értesítené az esperest, ki az egyház-
megye nevében gyászjelentést irányit az egész megyébe. 
A korbeli lelkészekhez intézendő express jelelentést a ren-
dező lelkész bocsáthatná ki. Ugyan ő gondoskodik pres-
byteri végzéssel a temetés módjáról, a szükségesek meg-
vásárlásáról stb. 

Az esperes rendeli ki a szónokokat. A család kí-
vánságát meghallgatja, de tekintetbe venni nem köteles. 
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Itt a család nem kizárólagos bánatos fél, ott van 
még a papi testület, mindenek fölött az egyház. Az es-
peres felhívását senki vissza nem utasíthatja, mégis előre 
nem látható esetekre nézve célszerű volna — más 
egyházmegyék példájára — concionatorokat nevezni ki, 
vagy e szolgálatot az egyházmegyei hivataloskodáshoz 
kötni, a kik ily all-alomra mindig készen legyenek, s nem 
várt esetben az utolsó napon is előállhassanak. Oda 
kellene hatni, hogy az egyházak a lelkészek és tanitók 
részére ily esetekben fuvart adni köteleztessenek. 

Társadalmi téren azon kellene lennünk, hogy leg-
alább néhány gyászdalt — szakszerint felosztva körön-
kint magunkat — betanuljunk, s 2-szer 3-szor össze is 
próbáljunk, hogy az összhangzatos ének megható erejét 
ne nélkülözné szertartásunk. 

A többit, azt hiszem bátran a rendező lelkészre 
bizhatnók. És eképpen egyszerű halotti szertartásunk 
minden megzavarása, bővítése nélkül, azt ünnepélyessé, 
komolylyá, meghatóvá, sőt testületi megjelenésünkkel im-
pozánssá tehetnők. 

Szertartásunkhoz semmit nem tennénk — sőt a 
prédikációt el is hagynám — csak rendet hoznánk be, 
és az összevágó rend biztosítaná az eredményt. Az ily 
temetések ünnepiességét látva népünk, azt hiszem lemon-
dana a néhány rokontól hallgatott predikációs temetésről 
és kérve kérné — mint ez másutt ís történt — a rövid 
beszédes (oratios) és imás temetést, hol lelkésze áldással 
kiséri sírjának partjáig. 

Ugy is illenék. Mi veszsziik fel a csecsemőt a Krisz-
tus országába — mi avatjuk később az anyaszentegyház 
tagjává ; mi áldjuk meg kötött frigyét: nekünk kellene 
átadni — kivétel nélkül mindeniket — az anyaföldnek, 
— s átbocsátani a jobb és szebb hazába. 

Ha ez va'ósulhatna: nagy nyereségnek tartanám 
a vallásosság, az egyháziasság szempontjából. De lenne 
ide irányzott működésünknek egy nagyobb haszna is. 

Mindenki tudja, — s részemről fájdalmasan — ta-
pasztalom, hogy itt egymás mellett lakva ís: nincs köz-
tünk összetartás, hiányzik a testületi szellem, ez a cso 
dás hatalom, mely imponál az egyénnek és sokszor cso-
dát művel. Hiányzik az összetartozóság érzete, s — vall-
juk meg — ez sokszor nagy kárunkra van egyénékül s 
a testületet tekintve is. Honosítsuk meg magunk között 
ezt a jóltevő szellemet. És ha az élet nem bir össze-
hozni, kísértsük meg talán összehoz a halál és a koporsó. 

Az lenne igazán öröm a mennyben is. Annak örül-
hetne Urunk a kinek szolgái vagyunk mindnyájan.« 

* Mértékle tesség i e g y e s ü l e t T r e n c s é n m e g y é b e n . * ) 
Trencsénmegye mult év december 30-án tartott rendkí-
vüli közgyűlésében érdekes határozatot hozott. E hatá-
rozat kifejti, hogy az iszákosságnak aggasztó modon tör-
ténő terjedését csakis mértékletességi egyesületek alakí-
tása által lehet megakadályozni és hogy a megye ez 
irányban kezdeményezőleg kiván fellépni. E célból első 
sorban felkéri a vallás-felekezetek főhatóságait, hogy 
ezen humanisticus, hitemelő és erkölcsnemesitő egyesüle-
teket vegyék pártfogásukba, a lelkészeket és hitoktatókat 
ilyenek alapítására serkentsék, a jelentkezőknek külön 
jegyzékbe foglalására utasítsák, — megjegyezve — hogy 
az egyesületek csak akkor felelhetnek meg magasztos 
feladatuknak, ha tisztán vallásos s közerkölcsü alapra 
fektettetnek s ebbeli természetüket szigorúan megtartják, 

*) Térszűke miatt késnünk kellett ezen cikkecske közlésével, de 
most sem késő ; vajha minél gyakrabban hozhatnánk az ország külöm-
böző részeiből olyasféle egyesületek keletkezéséről tudósítást, melyek-
nek céljuk a nép között eláradt bűnök egyikének vagy másikának irtása. 

Szerk. 

s annál fogva minden mellékes — akár politikai akár 
nemzetiségi, vagy más efféle befolyástól és az egyesületi 
tagok minden bármi néven nevezendő díjszedéstől min-
denkor mentve lesznek. 

A határozat további pontjai igy hangzanak: 
A megye főispánjának védnöksége alatt egy me-

gyei mértékletességi egylet alakul, melynek feladata lesz : 
a megye területén fennálló mértékletességi egyletek mű-
ködését figyelemmel kisérni, s a szeszes italoknak mér-
téktelen élvezete ellen megindult mozgalomnak élére 
állva, azt sikerre vezérelni. Ezen egylet alapszabályait 
maga dolgozza ki. 

A megye végrehajtó közegei pedig különösen oda 
utasíttatnak: 

1. hogy a vendéglők, korcsmák s egyéb közmu-
lató helyeket szigorúan ellenőrizzék; a korcsmai hitel 
korlátozását, a zárórák szoros betartását szabályozó s 
egyéb rendőri intézkedéseket tartalmazó rendeletek s a 
kih. btk. 84. s 85. §§. kivétel nélküli alkalmazása körül 
szigorúan járjanak el s csakis rendőri közeg felügyelete 
alatt engedélyezzenek; 

2. hogy korcsmákban vagy oly házakban, melyek-
ben korcsma van, községi tanácskozásokat tartani ne en-
gedjenek ; 

3. hogy lelkészek és hitoktatók az iránti fáradozá-
sait, miszerint a vasár- s ünnepnapok igazi pihenő és 
épülő napok legyenek és a mértékletességi egyesületek 
minél nagyobb elterjedést nyerjenek — minden kitelhető 
módon támogassák s veliik egyetemben az e napok dél-
utánjain rendezendő felolvasásoknak utat egyengessenek ; 

4. hogy az iszákosság miatt büntetett személyek 
szabatosan vezetett névjegyzékét évente nov. hó végéig 
a megyei mértékletességi egyesület elnökének megküld-
jék, a midőn pedig ugyanazon évben egy egyén háromszor 
büntettetett i«zákosság miatt, az ily visszaesés esetét az 
illető Ítéletek kivonatos közlésével azonnal tudtul adják; 

5. gondoskodni kötelesek végre arról, hogy a szü-
lésznők, ovodák s gyermekkertek gondozói, ugy a szop-
tató és száraz dajkák, s minden a gyermekápolással fog-
lalkozó személyek az alcohol tartalmú italok veszélyes 
voltáról kellőleg kitanítva s felelőssé téve legyenek az 
iránt, hogy környezetük, jelesen pedig a betegágyasak, 
csecsemők s gyermekek az efféle italok élvezetétől egy-
általán megóvassanak ; és 

6. hogy a községi elöljárók és rendőri közegek az 
iszákos egyéneket minden adott esetben illetékes hatósá-
guknál megfenyités végett különös felelőség terhe alatt fel-
jelentsék. Minthogy pedig a kitűzött cél felé haladás csak 
helyi, legfeljebb vidéki érdekkel bírna, ha egyedül a me-
gye területére szorítkoznék, felterjesztés határoztatott in-
téztetni a kormányhoz oly irányban, hogy a pazarlás cí-
mén gondnokság alá helyező eljárásnak módosítása, — 
kihágási b. t. k. 84. és 85. §§ megbővitése, — a lako-
dalmi s keresztelési lakomák tartamának korlátozása, 
— a korcsmárosoknak községi elöljárói tisztségből kizá-
ratása, — hazai sörfőzdéknek nagyobb számbani felállí-
tása körül —- törvényhozás utján, illetve rendeletileg 
minél hamarább történjék intézkedés, hogy az alkohol 
tartalmú italok túlságos élvezete folytán a mostani nem-
zedék soraiban támadt hátrányok eltávolíttatván, a jövő 
nemzedék részére egy szebb élet biztosittassék, mely 
egyúttal az ország önállóságának s alkotmányának leg-
kiválóbb támasza, legerősebb biztositéka lenne. 

* Bod Péter egyháztörténelmi munkájára közelebb-
ről a következő újabb előfizetések küldettek be Szász Károly 
püspök úrhoz: Munkácsy Sándor paksi lelkész úrtól 18 frt, 
Filó Lajos n.-körösi lelkész úrtól 18 forint, Vámos Dániel 
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mórágyi leik. úrtól 18 frt, a kecskeméti egyházmegye, a 
szathmár-németi ref. gymnásium, a nagy-abonyi ref. egy-
ház és Szánthó Elek nagy-abonyi leik. úr részéről szintén 
egyenként 18—18 frt (az egész előfizetési összeg); a nagy-
kőrösi ref. tanítóképezde 10 frt. E lapok szerkesztőjéhez 
pedig : Harmath Károly ev. tanár a pozsonyi ev. lyceum 
részére; Varga István ref. tanár a gyönki ref. gymnas. 
részére ; dr. Neuberner igazgató a felső-lövői tanintézetek 
részére; Boros György tanár a kolozsvári unit. főiskolai 
tanárikar részére ; Bencsik István ref. esperes a nagy-
bányai ref. egyházmegye részére ; Kovács Lajos tanár 
Debrecenben két példányra, melyek mindenike Kabára 
nt. Dávidházy János esperes úrhoz küldendő; Szeremlei 
Sámuel h.-m.-vásárhelyi ref. lelkész. 

* Gyászhír. Dr. Nagy József, Kolozsmegye főorvosa, 
a maga és nője Dósa Katinka; néhai nővére Szabó 
Sámuelné — Nagy Kata'in, férje és gyermekei; valamint 
a testvérek: özvegy br. Bruckenthal Mihályné szül. báró 
Wesselényi Anna, gyermekei és unokái; özv. br. Bánffy 
Jánosné, szül. br. Wescelényi Jozéfa, gyermekei és unokái; 
özv. br. Wesselényi Ferencné, szül. br. Wesselényi Mária, 
leánya és unokái, ugy a számos rokonok nevében mélyen 
megrendült szívvel jelenti, hogy hálával és tisztelettel 
szeretett nevelő anyja, az illetőknek testvére, nagynénje, 
a jó rokon, volt erdélyi ev. ref. püspök és kir. tanácsos 
özv. Nagy Petemé született hadadi báró Wesselényi Krisz-
tina özvegységének második évében, folyó hó 25-én est ve, 
mintegy álomba szenderülve, egy boldogabb hazába költö-
zött. A szeretet elvesztvén támas/át, a nő oda vágyott, 
oda szállott, hol örök a szeretet és viszont megtalálja, ki 
mindene volt. E földön áldott lesz emléke, mert nemes 
szive megörökítette érzelmeit : az egykor rábízott kicsinyek 
szeretetében és azok erkölcsi életében, kik most kegyelettel 
állják körül ravatalát és áldást mondanak a kiszenvedett 
porokra! A hála és kegyelet megőrzi emlékezetét 1 Földi 
rés/.ei fo'yó hó 28 án, d. u. Va4 órakor fognak külma-
gyarutcai 13-dik szám alatti házától — rövid könyörgés 
után — az örök nyugalomnak átadatni. Kolozsvárit, feb-
ruár 26. 1886. 

N E C R O L O G . 
Bereg-Som, 1886. február 17. 

Fazekas István gelénesi ev. reform, lelkipásztor a 
beregi egyházmegye tanácsbirája február hó 14-én 64 éves 
korában, nem egészen háromheti szenvedés után — tüdő-
gyuladás következtében — meghalt; temetése ugyan-
csak február hó 16-dikának délutánján ment végbe. A 
temetési szertartást végezték az udvaron nt. Peterdy Ká-
roly esperes, a templomban, Batta Ferdinánd n.-bégányi 
lelkipásztor, végre a sirnál Vigvári Mihály barabási segéd-
lelkész. 

Mily hideg, minden megindító hatás nélküli szavak-
ezek igy vetve ide a sima papirosra! Egy élet bevégezte 
földi pályafutását. Egy embertársunk test része oda dőlt 
szülő anyja karjai közé a porba. Hiszen ez mindennapi, 
tehát közönyös dolog. Mit érdekli tehát ez a nagyon 
is megszokott esemény a sokkal érdekesebb és rendki-
vülibb történetek iránt is csak pillanatokig figyelmező 
közönséget ? És csakugyan! az emberboly — a társa-
dalom — mindennapi esemény letárgyalása után — fut, 
forrong tovább — érdekhajhászása, a létért küzdelem 
vagy is az anyagtól licitálja mindazt mi vele nem azo 
nos, vagy vele összeköttetésben nincs; s fülsiketítő zajá-
ban felolvad, az özvegyek és árvák jajkiáltása is. 

Ámde ! a halálesetek között is vannak olyanok, me-
lyek ha bár a távoliakat hidegen hagyják, de a családot 
a közeiismerősöket, az egész környezetet önkénytelenül 
megrázzák s az érző szívben és lélekben oly nyomokat és 
tanulságokat hagynak maguk után, melyeket a társadalmi 
élet bármelyik rétegében is haszonnal értékesíthetni. 

Ezek közé sorozom én már a fenntebb oly közönyös 
szavakban jelzett gyászos eseményt; hogy méltán-e? a kö-
vetkezőkből bárki saját egyénisége szerint Ítélheti meg. 

A boldogult életrajzát évről-évre követve nem ad-
hatom, erre nézve az évszámok tudomásával nem birok, 
a tekintetben az adatok rendelkezésemre nem állanak ; 
de hát mind erre nekem szükségem nincs is; a meny-
nyiben nem szándékom sablonszerű statistikumot össze-
állítani ; ezen sorokban pusztán a tiszttárs és barát teszi 
le tiszttársa és barátja ravatalára a kegyeletes megem-
lékezés egyszerű virágaiból font koszorúját. 

Néhai Fazekas István lelkipásztori családból szár-
mazott — s két idősebb — már szintén idvezült fivé-
reivel együtt jó korán a lelkipásztori szép de küzdel-
mes életpályát választá magának működési kör gyanánt; 
hogy e pályán hivatásszerűleg, szakképzettség és benső 
lelki örömmel munkálkodott, ennek kiáltó bizonysága 
életkönyvének minden lapján, minden sorában olvasható. 

A tudományos készültséget a sárospataki főiskolá-
ban sajálítotla el, s ezen főiskola mint »alma mater* 
iránt folytonosan a legnagyobb hálával és ragaszkodás-
sal viseltetett és ez másként nem is képzelhető, tanítvány 
tanítójához hálátlan csak is okra és kivételesen lehet. 

Majd bevégezve a hittani szakot — tudtommal — 
a forradalom idejében, az akkori pesti pap, az ezen a 
t^ren örökre kimagasló Török Pál mellett nyert alkal-
mazást, ezen időszakra, minden lehető alkalommal ugy 
tekintett vissza, ugy beszélt róla, mint a mely élete leg-
tanulságosabb korszakat alko'á; valóban szintén átszelle-
mült ha imádásig szeretett főnöke viselt dolgait, a tőle 
hallott tanácsok és intések nagy horderejét előttünk fiata-
labbak előtt ecsetelte. 

Ezen példányszerű oktató és vezér szellemét habár 
csak részben is átörökölni s megtestesiteni volt törekvé-
sének legfényesebb pontja; és én azon meggyőződésben 
vagyok, hogy ebben gyökeredznek szelid és engesztelé-
keny lelkületének azon alapvonásai, melyek ugy magán 
mint hivatalos életének minden egyes mozzanatában 
nyilvánultak. Ezeket imigy jellemezhetem : 

Lelkipásztori működését illetőleg legyen elég any-
nyit mondanom, hogy hallgatóival szemben nem volt 
más elve, más feladata, mint a lehetőségig megvalósítani 
eme fenséges bibliai jelmondatot: »Ennél nagyobb örö-
möm nincsen nekem, mint mikor hallom, hogy az én 
fiaim ártatlanul élnek.« (János apostol III. levele 4. vers.). 

Az egyházi közigazgatás- és kormányzatnál, nem 
tévesztve szem elől azt mit János evangyélista VII rész 
51. versében találunk megírva, mindenkor megkérdezte 
lelkiismeretét Pál apostol ezen szavaival tűnődve: vesszővel 
menjek-e hozzátok vagy szeretettel és lelkialázatossággal« 
(I. Kor. IV. r. 21. vers) Ítéletét minden ügynél ugyancsak 
Pál apostol Efezusbeliekhez irott levele IV. r. 15-ik ver-
sére bazirozta, mely szerint »az igazságot szeretetben 
kell követni.* 

A családja iránti egész a rajongásig fokozott sze-
retetet visszaadni aligha lehet; melyikünk ne ismerné a 
férj azon gyöngédségét, melyben megtestesülést nyert 
a feleség azon legnagyobb boldogságot magában rejtő 
reménykedése, mely eltekintve az előbb és utóbb Írtak-
tól, az ó-szövetség ezen igéiben van kifejezve »szeretni 
fog engem az én férjem* (I. Mózes XXIX. r. 32. v.) 
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Gyermekit is ugy szereté, ugy nevelte, mint az idevo-
natkozó alapelvek a Példabeszédes könyv IV. részében 
lefektetve vannak; de nemcsak tanitá azokat, hanem 
meg is dorgálta őket, mert mint ister szolgája, kinek 
tudni kell az Írásokat; és mint helyesen nevelő apa is-
merte és alkalmazta a gyermek jövőjére nagy befolyású 
emez igéket » megdorgálja az atya az ő fiát, a kinek ja-
vát akarja*. {Péld.: III. r. 12. v.) aztán könyörült rajtok 
a mint az a CIII. Zsoltár 13. versében irva találtatik; 
hogy pedig többet ne mondjak, soha sem feledé ama 
sokatmondó evangyéliumi figyelmeztetést: »Nem jó a 
fiaknak kenyereket elvenni és az ebeknek adni« (Máté 
XV. r. 26. v.) 

Mint lelkipásztor, hű sáfár, mint közhivatalnok a 
merev igazságot, mindenkor jézusi szeretettel igyekezett 
párosítani és enyhíteni, mint férj és atya, példányképül 
állitható elő; nyolc élő gyermeket, oly szerény jövede-
lem mellett, melyet közbe legyen mondva panasz zúgó 
lódás réikül, a legnagyobb hálával fogadott gondviselő 
Istenünk jóságától, ugy szeretni, ugy gondozni, mint ő 
tevé, egy megbecsülhetetlen isteni adomány tiszteletre-
méltóan értékesítve az egyén jelleme által. 

Ezek után nekem, a ki pusztán mint tiszttárs és 
barát akartam szólani, nincs más nyilvánitni valóm, mint 
azon szívbeli óhajtás: 

Vajha a fenntebb jelzett jellem és ténykedés iránti 
elismerés és kegyelet adóját más téren is, t. i a magára 
hagyatott család ügyének felkarolásával is róvja le azon 
nagy tömeg, mely a végtisztesség tételnél megjelenni, 
részint erkölcsi, részint baráti kötelességének tartotta. 

És most búcsút veszek tőled szelid lelkű istenszol-
gája; ki éltél a közügynek, de éltél mindenekfelett nagy 
számú családodnak, és ez a család, hol talál nálad nél-
kül menedéket, ruházatot, táplál tatást ? 1 

Igaz, hogy a minden özvegyek és árvák nagy 
kegyelmű atyja, soha nem fogja elhagyni a siralmas 
sorsra jutott íeleséget és gyermekeket; de minthogy 
az isteni kegyelem eszközök által miveli a jót, kell, hogy 
a jószívű, a minden anyagi és személyes érdektől távol 
álló — emberek is mutassák ki, bizonyítsák be az el-
hunyt iránti kegyeletüket, barátságos jóindulatukat, hogy 
ezeket a hátramaradott özvegy és árvák helyzetének 
lehető enyhítésére és biztosítására szenteljék. 

Sütő Kálmán. 

A beregi egyházmegyéből ismét gyászhírt kell je-
leznem. Tóth Menyhért cs.-papii ev. reform, lelkipásztor 
folyó év február hó 23-dik napjának délesti óráiban 
sajátkezűleg ontotta ki 64 évre terjedő életét. 

Egy vérfagyasztó jelenet »az ember tragédiájá«-ból, 
melynek bonyodalmait figyelemmel kisérní, az okokat 
fürkészvén, a következtetést levonni akarni, aligha járna 
erkölcsi avagy akárminő haszonnal is a társadalomra. 

Legyen elég annyit mondani, meghalt, mert nem 
volt elég ereje tovább birkózni az élet sötét démonával, 
mielőtt ez adta volna meg neki a halálos csapást, ön-
maga teritette, fektette le magát a harctér küzd-homo-
kára, hogy ne kelljen többé éreznie semmit, sem jót, 
sem gonoszt, sem reményt, sem kétségbeesést. 

A 64 éves ember élete át volt szőve az ellenmon-
dások tömérdek szálaival, melyek eleitől fogva zavaró-
lag hatottak, a többnyire szerencsétlenül alakult viszo-
nyok különben is diszharmonicus összetalálkozásaira. 

A meghalt életrajzát, nem tudván biztos adatokat a 
környezettől nyerni, vázlatban eként adhatom : Született 
M. -Váriban, atyja iskola tanitó volt. Az iskolai felsőbb 
tanfolyamot S -Patakon végezte; honnan a beregszászi 

akkor még académiai promotió-féle 3 éves rectorságot 
vállalta magára ; majd később itt, aztán Dédában, Bara-
básban Haláboron s Tarpán kápláni alkalmazásban volt. 
Tarpaí káp'án korából foglalta el a muzsalyi rendes lel-
készi állomást, innen 14 évi szolgálat után a jobb anyagi 
helyzet reményében apósa néh. Átányi Dániel cs.-papii 
lelkipásztor mel'é ment, mint feles pap, majd e helyen 
állása a családi körülmények miatt tarthatatlanná válván, 
Két avagy 3 év múlva Hetyenbe költözött, szinte fele 
fizetésre; végre 1879. évben a cs.-papii rendes lelkészi 
állomásra választatott meg. 

És midőn már a meglehetős jövedelmű egyházban, 
az anyagiakat tekintve, nyugodalmasabb életet hitt foly-
tathatni, jött a két gyermekét talán túlságig is szerető 
atyai szívre a legnagyobb csapás. Il-od éves theologus 
fiát és 19 éves leányát 1881. évben két hónap lefolyása 
a'att eltemette, s eltemette velük együtt életének egyet-
len fenntartó reményét is; ezen időtől fogva örökös 
bánat kínos visszaemlékezések mellett folytonosan anyagi 
tépelődés között tengette idő előtti öregségének napjait, 
mig nem egy önfeledt pillanat erőszakosan ragadta ki 
magát az aggodalmak és fájdalom maró karmai közül. 

Temetése f. évi február hó 25-én ment végbe. Az 
udvaron alolirt mondott beszédet és imádságot. Á sírná! 
tiszt. Tóth Béla hetyeni segédlelkész tartott rövid és al-
kalomszerű, gyöngédségtől áthatott beszédet. 

És most leteszem tollamat az evangyelium nagyon 
is ezen eseményre vonatkozó szavaival : »Ne ítéljetek, 
hogy ti is ne ítéltessetek.« (Máté VII. r. I. v.) 

Sütő Kálmán. 

A D A K O Z Á S O K . 
Az 1686-ban elpusztított, de 1885-ben feltámadt 

és újra megalakult budapest-budai ev. reform, egyház-
község temploma építésére következő adakozások történ-
tek : Budape.-teu ; Álmási Lajos I frt, Csörgeő Gyula 1 frt, 
Molnár Ferenc 3 frt, Juhász Erzsébet 2 frt, Benárd 
Lajosné 3 frt, özv. Dómok Mihályné 1 fit, Tibay Mi-
hályné I frt, dr. Bolyó Károly 5 frt, Kolosváry Anna 
3 frt, Papp György 10 frt, KissSám. 1 frt, dr. Németh Imre 
2 frt, dr. Kiss Károlyné 5 frt, Andrásy János 1 frt. 
Január 31-én perselypénz 4 frt 4 kr., Török Árpád 5 frt, 
Török Árpád juxtakönyv szerinti gyűjtése 35 forint, 
Bicskey István I frt, Altman Henrikné 10 frt, Barmény 
Imre 3 frt, Szilágyi Zsigmond 2 frt, Takács László 
3 frt, Jónás János 1 frt, Cseley Zoltán 3 frt, Bátyay Zsig. 
1 frt, Zajzon Gyula 50 kr., Barabás Samu I frt, dr. Oláh 
Béla 1 frt, Brenner Jaroszláv 2 frt, Pázmándy János 
3 frt, Hegymegi Szabó Judit 2 frt, Bernáth István 10 frt, 
Lajos Gyula 1 frt, Nagy Mihály 1 frt, Major Tibor 2 frt, 
özv. Horváthné Szász Júlia 2 frt. Február 7 én persely-
pénz 2 frt 5 k r , Borosnyay Oszkár juxta könyv után 
19 frt, Micskey Sándor juxtakönyv gyűjtése 33 frt 33 kr., 
Tisza Kálmánné ő excellentiája kezdeményezése és párt-
fogása mellett a budai várszínházban február 9-én volt 
szini előadás tiszta jövedelme 1273 frt 95 kr., Danó Ist. 
juxta könyv szerinti gyűjtése 81 frt 90 kr., Adamec 
Endre juxta könyv szerinti gyűjtése 120 frt 50 kr. 
Február 14-én perselypénz 3 frt 75 kr. Takarékpénztári 
betét-könyvvel valaki 50 forint 10 kr., Khern Ferencz 
juxtakönyv szerinti gyűjtése 185 frt 90 kr. Deregnyői 
ref. egyh. Tóth Ferenc 1. által 1 frt 60 kr Solti ref. 
egyh. hívei és Búzás Ferenc leik 100 frt. Bihar derecskei 
ref. egyh. 5 frt. Kajászó-Szentpéter ref. egyház hívei és 
Pap Lajos leik. 37 frt 15 kr. Magyar Almási ref. egyh. 
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hívei Rózsa Kálmán leik. és Simon Gábor gondnok és 
Nemes István kis kurátor által i frt 46 kr. Fövényfalu-
ból : Kovácsy és Grün 1 frt 20 kr. Ardcsi ref. egyh. 3 frt. 
Püspök-Laddny: Kálmán La jos leik. 6 frt 90 kr. Lacházi 
ref. egyh. Vass Kálmán leik. által 10 frt, és a lacházai 
csizmadia, és cipész társulat 2 frt. Csepeli egyh. hivei 
Molnár Álbert h. leik. által 15 frt. Kálozdi ref. egyh. 
hivei Márkus Imre 1. által 20 frt 50 kr. Tápio-Szele: 
Bányay Géza leik. és hivei 10 frt 50 kr. Szeghalom: 
Tatár János leik. és hivei 29 frt. Pettend: Bartalos Ödön 
leik. 1 frt. Erdélyből a schelki kerül, evang. egyházai 
Schuster Gusztáv kerületi dékán által 14 frt. Nagykőrösi 
népbank 25 frt. Aba : Laky István leik. és hivei 17 frt. 
Nagy lgmdnd: Győrfy Ferenc leik. és hivei 15 frt 2 kr. 
Tinríye : Dankó Imre 1. Mester István gond. és a hivek 
7 frt 20 kr. Nagy-Szeben : N a g y József 1. I frt . Olasz-
telek: Benedek Jt. 1. és hivei 40 kr. Angyalos: Pásztor 
Lajos 1. és hivei 2 frt 13 kr. Székes: Erdélyi Sarruel 1. 
10 kr. Első tisztviselő-egylet Budapesten 20 fit, Török 
Á r p á d által. Zovány : Viski Pál 1. Baráth Fer . gond. 
I frt 80 kr. Székesfehérvár: T a t a y Imre leik. i db 4 fi tos 
aranyat és hivei összesen 22 frt 30 kr. Összesen: 2273 frt 
28 kr. A huszonötödik közlésben kimutatott öszszeggel 
együtt 6587 frt 46 kr. (Folytatjuk). Budapest 1886. feb-
ruár 18-án. Dr. Ftamary Dániel, pénztáros. 

Az országos prot. árvaházra : Szeremlei gyer-
mekei H.-mező-vásárhelyről I frt. — Nagy Sándor ns. 
dömölki evang. lelkész 1 frt. — Halom Á d á m mező-
szent-györgyi ref. leik. 1 frt 50 kr. — A z ómoravicai 
ref. egyház 3 frt. — A tornai ref. egyházmegye 100 fo-
rintos alapítványának évi kamatjául 6 forint. — Balogh 
György az eladott naptárak százalékát 1 frt 20 kr. 

- SzerJc. 

A szepes-iglói ágost. hitv. evang. egyházban egy 
seged-lelkészi állomásra ezennel pályázat hirdettetik. 

A segéd-lelkész évi fizetése készpénzben 400 frt, 
egy bútorozott szoba, télen fűtéssel, és a tót nyelven 
végzett functiókérti stola-illeték. 

Ezen járulékokért a megválasztottnak kötelessége 
lesz havonként egyszer tót és egyszer magyar nyelven 
istenitiszteletet tartani, a tót ajkú functiókat végezni és a 
helybeli ev. német egyházban az esperes-lelkész urat a 
körülmények szerint helyettesíteni. 

Próbaprédikálás kívánatos. 
Ha a segéd-lelkész esetlegesen a helybeli ev. tan-

intézetek valamelyikében vallástanitással bízatnék meg, 
ezen működéseért külön fog díjaztatni. 

A pályázók theologiai tanulmányaikat igazoló bizo 
nyitványokkal felszerelt folyamodványaikat alulírotthoz 
szíveskedjenek intézni. 

Beküldési határidő f. é. ápril 4-ike. 
Iglón, 1886.február 28-ikán. 

Münnich Adolf, 
1—2 az iglói ág. hitv. ev. egyház felügyelője. 

A csonka-papi ev. ref. egyház lelkészi állomására, 
melynek jövedelme különnemű terménykészlet- , földbir-
tok-, tűzifa é s stolárékban 960 forint s igy Il-od osz-
tályú egyház. 

Pályázati kérvények folyó évi március 20-ig a be-

H o r n y á n s z k y V i k t o r könyvkiadó-hivatalában (Budapesten, 
akadémiai épü'et) megjelent és azonnal megrende hető: 

A mi nrunk Jézus Krisztus 

I. Virágvasárnapra. — II. Nagypéntekre. 

Az 1773. Pozsonyban kiadott szöveg nyomán. 
Fordította: 

Melczer Gyula, 
acsai ev. lelkész s tb. 

Ara kötve 16 kr. — Tiz megrendelt példány után egy 
ingyenpéldánynyál szolgálunk. 

A tudós forditó — mint előszavában megjegyzi — öröm-
mel tapasztalta, hogy a szívreható »passió« a hivek vallásos-
ságát épületesen emeli s kívánatosnak tartja, hogy a vegyes 
nyelvű gyülekezetekben is legalább egy alkalommal magyar 
nyelven is olvastassák. Midőn e célra e jelen igen alkal-
mas könyvecskét az evangelikus hivek különös figyelmébe 
ajánljuk, a fordítóval együtt kívánjuk, hogy Isten országát 
és igazságát e művecske is hathatósan terjeszsze. 

Továbbá ugyanott megjelent és szintén megrendelhető: 
néhai dr. Szeberényi János ág. hitv. evang. püspök 

VEZÉRFONALA 
a conf i rmálandók okta tásában . 

Kiadta: 

dr. Szeberényi Gusztáv, 
bányake rü l e t i püspök . 

Díszes 8-adrétü, ÍM oldalt tartalmazó kötet. Ara 40 kr. 
Tiz után egy ingyenpéldány nyal szolgálunk. 

Petrovics Soma, szentesi evang. lelkész ur, ki a művet 
sajtó alá rendezte, azt véli, hogy e mű használata a végzett 
konfirmációs actuson tul is nagyon rá fér evang. ifjúságunkra, 
hogy vezérfonalát ne érdektelenül, hanem ismereteinek bővi-
tésére vagy akár csak megszilárdítására is haszonnal forgassa. 

Azon tisztelt lelkész urak, a kik e v a l l á s o s mű 
veket iskoláikban használtatni óhajtják mutatvány-pél-

dánynyal sz ívesen szolgálunk. 2 — 3 

regi ev. ref. esperesi hivatalhoz küldendők Barabásra, 
u. p. Mező-Kaszony. 

Debrecen, 1886. február 25. 
R é v é s z B á l i n t , püspök. 

A dr.-palánki egyházmegyébe kebelezett pilis-ma-
róthi 4-dik osztályú ev. ref. lelkészi állomásra. 

A kellőleg felszerelt pályázati kérvények folyó évi 
április hó i-éig Diósjenőre (Nógrádmegye) Nagy Gedeon 
espereshez küldendők. 

I E ? a , p O á / f o O r , ev. ref. püspök. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Farkas József . 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : D r . Ba - l l a . g ' i M ó r . DEUT3CH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX, ker. Kinízsy-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. 

H i r d e t é s e k d i ja : 

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

külön 30 kr. 

í g l g r T e l j e s s z á m i : l p é l d _ á i : n . ; y - o ! k : l s : a , l m . r n . d . i g ' s z o l g - a / t 

A z o n t. e lőf izető ink, k iknek előf izeté-
sük a másod ik n e g y e d b e á l l t á v a l lejár , elő-
fizetésük m e g ú j í t á s á r a k é r e t n e k fö l . 

Imádkozzál! 
Imádkozzál, ha istened megáldott, 
S vidáman folynak élted napjai; 
Ha szépnek tartod ezt a szép világot, 
Érette légy kész Istent áldani! 
Oh szép az élet s édes élni ebben, 
Ha szeretet s békesség van szivedben, 
S ha utadon téphetsz egy-két virágot — 
Imádkozzál, ha istened megáldott! 

Imádkozzál, ha szíved bú szorítja, 
S könyhullatással sózod kenyered, 
Ha napodat sötét felhő borítja, 
S kiket szerettél, mind eltemeted! 
Atyád O, a ki bút küld rád az égbül, 
Oh boldog az, ki sorsával kibékül; 
Isten a mennyet néked is kinyitja — 
Imádkozzál, ha szíved bú szorítja! 

Imádkozzál és áldás száll fejedre, 
Áldás örömben s szenvedésben is f 
Imádkozzál és gondolj istenedre, 
S öröm nem szédít s nem sért a tövis. 
A boldogságnak titka, hidd, az itten, 
Ha mindened mind sírodig az Isten, 
Ha O hozzá köt a hit mindörökre — 
Imádkozzál és áldás száll fejedre ! 

Sántha Károly. 

Egy vallástörténeti kérdés keresztyén szem-
pontból tekintve. 

mann 
A 70-es évek vége felé történt, hogy Dill-

theol. tanár és hírneves keleti nyelvész, 
egyszersmint a berlini egyetem rectora az izlam-
ról tartott s később sok oldalú megtámadtatások-
nak kitett székfoglalójában ki merte mondani azt 
a gondolatot, mely különben ma már a protest. 
theologiai körökben általános helyesléssel találko-
zik — hogy a dogmátismus kínos békáiba vert s 
e miatt tehetetlen 5-ik és 6-ik századbeli keresztyén-
ség egyik fontos tényezőjeként tekintendő a muha-
medanismus gyors elterjedésének s a félhold győzel-
mének. 

Az első és második századnak hiterős, sze-
retetben gazdag keresztyénsége, melyről a tü-
zes jellemű Tertullian azt mondotta, hogy fénylő 
csillagot képez a pogányság lelkileg sötét éjjelé-
ben, a keleti császárok byzantinismusa s az egy-
házra hova-tovább döntő befolyást gyakorló gö-
rög bölcsészet uralma alatt az 5. és 6-ik század-
ban folyt christologiai viták által bensőleg meg-
bénult a maga életképességében, s a holt betű-
nek, a rideg dogmatikai formuláknak szolgálatá-
ban állva, életerejében annyira meggyengült, hogy 
ennek folytán tág tér nyittatott az uj evangé-
liom t. i. Muhamed vallása előtt. S ott a hol a 
legvirágzóbb keresztyén gyülekezetek állottak a 
keresztyénség első századaiban, mint pl. Észak-
afrika és Kisázsia tartományaiban, hol egy Cyprian, 
Augustinus, damascusi János és más jeles egyházi 
atyák oly sikeresen működtek a szent ügy dia-
dalra jutásán, az izlam hódításai következtében 
síri csend állott be, s a keresztyénségnek utolsó 
nyomai is eltűntek. A keresztyénség megszűnt 
lenni ^a föld sava 
buzgólkodó hívőnek 
resztyén világ-részekre tekint, hol egykor a leg-
virágzóbb keresztyén élet lakozott, de a melyre 

4 s az annak szent ügyéért 
fáj a lelke, ha azon őske-

21 
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aztán az izlam uralma alatt megállapodás és ha-
lál következett! 

Ma ugyan a keresztyénség az elveszett te-
rületeknek visszaszerzésén fáradozik, s a keresz-
tyén misszió, nemes hivatását fölfogva, a legna-
gyobb önodaadással és buzgósággal működik a 
török vidékeken is, mindamellett azonban be kell 
vallanunk : a milyen tövises a talaj az evangéli-
omra nézve Spanyolországban, épen annyira tövises 
a török birodalomban áltahíban az egész keresztyén-
ségre nézve. Gundert a calwi misszió felügyelője 
közelebb nagy feltűnést keltő beszédet tartott a 
muhamedánismusról, mint a keresztyén külmisszió 
egyik óriási akadályáról, melyben visszautasítja 
azon nézetet, mintha a muhamedánismus túlélte 
volna magát, megcsontosodott és erőtlenné vált 
volna, sőt szerinte a hamis prophéta évről-évre 
jobban terjeszkedik Afrika belsejében. 

Hogyan Ítéljük meg keresztyén szempontból 
az izlamot? 

Igaza van Pfleiderer vallásbölcsésznek, a mi-
dőn a muhamedánismust ^nemzeti particularismus 
által éltetett törvényvallásnak* nevezi; s valóban 
a vallási eredetiséget mellőzve, nem egyébb az, 
mint merev abstract monotheismuson alapuló s 
a prophétiai elemet még az eschatologiában is 
nélkülöző zsidóság, mely azon igénynyel lépett 
ugyan fel, hogy világvallássá legyen, mindamellett 
alig vehető egyébbnek, mint a pogány néptöme-
gek előkészítésének a törvény és monotheismus 
utján a keresztyénségre. E vallásban semmi sem 
uj, mert Isten egysége, igazságossága, a paradi-
csom és pokol képzete már ismeretes volt a hé-
ber és keresztyén vallásból. A mi a keresztyén-
séghezi viszonyát illeti, megtámadja a politeis-
mus színe alatt a háromságot és Istennek testté-
létét, hirdeti a szigorúan előirt imának s a hi-
tetlenek elleni harcnak, tehát a jó cselekedetek-
nek érdemetszerző jellegét, tagadja a keresztha-
lált, a kiengesztelés és megigazító kegyelem ke-
resztyén tanát s a messiási eszmét. Merev mo-
notheismusa egyhangú és élettelen viszonyt vesz 
föl Isten s a világ között, mely aztán a muhame-
dán fatalismusban nyerte szentesítését, a mennyi-
ben Isten fogalma teljesen physikailag (s nem 
erkölcsileg) van gondolva, a melyből a szentség 
és szeretet hiányzik, a mit különben az érzékies 
eschatalógia is mutat. Erkölcsi tarthatatlansága 
továbbá belső universalismusának hiányából is ki-
tűnik, bár fanatismus és külső hatalom által egye-
temességre törekszik, s az államhatalomnak ösz-
szeköttetéséből a vallással, a mennyiben maga a 
sultán, mint kalifa, felelős a kórán fenntartásáért. 
Azáltal, hogy a vallásos és erkölcsi elemet ösz-
szezavarja' az állami és társadalmi renddel, er-
kölcstana külső érzékies színezetűvé válik, mely 

a törökök politikai életében termi a keresztyén 
ügyre^ nézve keserű gyümölcsét. 

Általában véve képtelen e vallás belső ter-
méketlenségénél fogva a tovább képzésre és fej-
lődésre, s igy a mennyiben nélkülözi az eredeti 
szellemi tartalmat, az élő istenfogalmat stb., szó-
val mindazt, a mi a vallásos erkölcsi mozzanat-
nak lelkét képezi, nem vehetjük azt egyébbnek, 
mint a hitetlen zsidóság torzszülöttének. Moha-
medben jelent meg azon világuralomra törekvő Mes-
siás, melyet a Krisztust megtagadó zsidóság v'irt. 
Világtörténeti hivatása és missziója csakis abban 
állhat, hogy a pogányscigot előkészíti a keresztyén-
ségre, azaz a fetisismus és bálványimádástól elve-
zeti a monotheismusra és törvényre, s ennyiben 
bár tökéletlenebb alakban, átvette a Krisztus 
előtti zsidók szerepét a pogányok megtérítésében. 
Röviden : a muhatnedánismus akarata ellenére is a 
történeti fejlődésben levő keresztyénségnek ügyét mun-
kálja s annak érdekét mozdítja elő. mint minden 
tagadó elem, >mely mindig roszra tör, és mégis 
jót idéz elől* Dr . Szlávik Mátyás. 

Z á r s z ó . 
*> Az egyhdzlceridelek lelkészminősitési szabályzatainak egy-

öntetűséget érdekében tett indítványokhoz. 
— Együttes válasz többeknek. — 

Jól emlékezhetnek reá a t. olvasók, hogy e lap 
mult évi 46-ik számában »Az egyházkerületek lelkészmi-
nősitési szabályzatának egyöntetűséget cím alatt közölt 
felszólalásomban, egyúttal indítványt is tettem arra nézve, 
hogyan kellene ez egyöntetűség megvalósitását a Con-
ventnél megkísértenünk. Hivatkoztam arra, hogy az egy-
házkerületeknek egymástól elütő minősítési szabályzatai 
által teremtett mai állapot további fenntartása, napról-
napra veszélyesebbé válhatik egyházi közéletünk belső 
békességére ; s azt, hogy az egyházkerületek mindegyike 
egyszerre, már a közel jövőben lemondjon a törvény 
188. §-ában foglalt, az egyházak osztályozása -és a lel-
készek minősítése iránti eljárás megállapítására vonat-
kozó jogáról, s annak érvényesítésével a conventet bizza 
meg, az eddigi tapasztalatok után legkevésbbé sem tar-
tottam valószínűnek. Minthogy pedig az idővel nem sza-
bad könnyelműen bánnunk s a bajon minél előbb segí-
tenünk kellene, nem láttam más utat és módot, mint a 
kérvényezett a convent előtt. Elmondtam, sőt tervet is 
adtam hozzá, miként gondolnám én ezt a legegyszerűb-
ben, de mégis némi rendszerességgel eszközölhetni. A 
kérvény szerkesztőjéül első helyen Garzó Gyula, máso-
dik helyen Rácz Károly lelkész urakat hoztam ajánlatba 
s felkértem őket : nyilatkozzanak minél előbb. Végül, 
mert magamat csalhatatlannak sohasem tartottam, nyíl-
tan felhívtam tervem bírálatára az érdekletteket, mond-
ván: * Ha más jobbat tud, kérem, közölje e lap utján h 

Kevés hiján három hónapja már t. olvasó, a mióta 
kérdéses indítványom napvilágot látott. Minek tagad-
nám : bizonyos feszült kíváncsisággal vártam e lapnak 
azóta megjelent számait, lesve, jön-e arra valamerről és 
minő accordból kezdve, válasz, vélemény, nyilatkozat, 
vagy más efféle. Kezdetben ugy látszott, eleven mozgás 
fogja követni a vizbe dobott kő esését. 
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Ugyanis már a 48-ik számban megjelent G. Gy. 
urnák hozzám intézett »Nyílt levele«, a melyben, bár 
több dologra nézve egyetért velem, nyiltan kimondja, 
hogy az »út-módra nézve« (értsd a convent előtt ké-
relmezést 1) elvei mégsem egyezhetnek az enyéimmel. 
Kifejti azt is, hogy: miért ? Alább majd részletesebben 
foglalkozom ide vonatkozó érveivel. Itt csak annyit jel-
zek, hogy a kérvény szerkesztését e levele után tőle 
többé nem várhatjuk. — Ugyanezen számban, és pedig 
közvetlenül a G. Gy. nyilt levele után »A lelkészmin ősi-
tési szabályok egyöntetűsége kérdéséhez« cim alatt, T. L. 
aláírással egy másik rövidebb cikk is közöltetett, a mely 
ugyancsak általánosságban szól a kérdéshez, s nem elvi 
szempontokból, hanem a parancsoló szükség alapján 
mondja ki, hogy »minél előbb győzzön, a mi jobb : az 
egyöntetűség elérésére nézve 11. J. ur inditvány a < ; de az 
abban felhozottak annyira igazak, hogy bajos volna azok 
ellen komolyan még csak érvelni akarni is. 

Azonban mindössze is csak e két cikk képezte az 
erőteljesebb hullámgyűrűzetet. Azután lassanként simulni 
kezdtek a habok. Igaz, hogy a 49-ik számban Méray 
cikke (»Tisztázzuk a lelkészjelölés ügyét!«) még olyan hú-
íokat penget, a melyek némi távoli rokonságban látsza-
nak állani a kérdésben forgó thémával ; sőt az 52-dik 
számban Falusi közleménye (»A lelkészválasztási törvé-
nyek.*) egyenesen felveszi programmja második pontjául 
az egyöntetűséget, s »a khinai falak lebontását a superin-
tendentiákbant , de ezek, — bár elvitázhatlanul sok figye-
lemreméltót mondottak el saját tárgyuk érdekében, már 
jobbára csak az utolsó, hova-tovább elmosódó gyűrűk-
nek voltak tekinthetők, ama vizbe dobott kő esési pontja 
körül. Nem kellett hozzá látnoki erő, hogy a vízfelület 
előbbi csendes, sima állapotának bekövetkezését az elő-
jelekből biztosan kiszámíthassuk Még csak a Rácz Ká-
roly ur nyilatkozatára vártam. Megjött az is nemsokára. 

A •»Szabad Egyház« folyó évi első számában, nem 
olyan alakban ugyan, mint óhajtottam, de egyenesen a 
kérdés súlypontját találva, szíves volt R. K. ur, úgyis 
mint szerkesztő, megjegyzéseit röviden közzétenni. E 
megjegyzéseket, nt. szerkesztő ur szives engedelmével, 
már csak azért is szükségesnek látom idézni, mert az 
emiitett lap, melyben azok megjelentek, tudomásom sze-
rint nem örvend oly elterjedtségnek, aminővel például 
e becses lap is dicsekedhetik. De meg az ügynek kellő 
világosságba helyezhetése is megkívánja, hogy csoporto-
sítsuk a nézeteket. 

»H. J. indítványa felett — úgymond R. K. — már 
megindult a vita, G. Gy. már nyilatkozott. Sok jel arra 
mutat, hogy ő olyan közvetítő szerepet akar vinni. Nyilt 
levele élénk bizonysága annak, hogy ő akarna is tenni 
valamit, meg nem is. Sajnáljuk, hogy annak idején nem 
kaphattuk kezünkhöz a kérdéses lapszámokat. Most ugy 
utólagosan szólunk pár szót a tárgyhoz. Garzó azt mondja 
nyilt levelében, hogy a Homolya indítványa gyakorla-
tiatlan s törvényes alap nélküli. Gyakorlatíatlan szerinte 
azért, mert ha a kerületek tesznek lépéseket a kérdéses 
célból, az sokkal jobb' lesz. A törvényes alapot nél-
külözi pedig azért, mert szerinte a zsinati törvényben 
nyiltan ki van mondva, hogy a qualificationalis szabály-
zatot mindenik egy házkerület maga állapítja meg saját 
területére. De önként érthetőleg másik oldala is van az 
éremnek ! A kerületek kezdeményezésére az egyöntetű-
ség ki tudja mikor fog megszületni ? Igaz, hogy a duna-
melléki egyházkerület irt már a conventhez e tárgyban ; 
ámde hol a többi? A mienk még most készül szabály-
zatát módosítani. Az idő múlik az idő pedig drága. 
Homolya indítványa az időnyerésre fekteti a súlyt. A 

törvény, igaz, hogy a kerületek jogává vagy inkább tisz-
tévé tette a szabályzat készítését; de az egyöntetűséget 
is meghagyta nekik teendőül. Miért jártak el e törvény 
ellenére a szabályzat készítésénél ? Miért nem tették meg 
a szükséges megállapodásokat az egyöntetűség tekinte-
tében mindjárt kezdetben, mi által rég bevágatott volna 
az utja sok kellemetlenségnek? Es íme az egyöntetűség 
folyvást késik ! Aztán azt se látjuk be, hogy miféle nagy 
sérelem lenne amaz eljárás a törvényeken, ha a convent 
tervezett kérvényünk folytán, az egyházkerületek vona-
kodása, közönye, vagy bármi más ok miatt meg nem 
valósulható egyöntetűség eszközlése céljából maga tenne 

! lépéseket?« 
Annak kijelentése mellett, hogy a »Sz. E.« szer-

kesztőjének itt szószerint közölt megjegyzéseível a dolog 
érdemére nézve teljesen egyetértek, s hogy én indítvá-
nyomat épen az időnyerés szempontjából fogalmaztam 
ugy, a mint az e lap mult évi 46-ik számában közölve 
volt: nem hallgathatom el másfelől, hogy R. K. úrtól 
tüzetesebb, érdemlegesebb választ vártam volna. Vártam 
például, hogy többek közt a kérvény szerkesztésére nézve 
határozottan fog nyilatkozni: elvállalja-e, vagy nem ? De 
a mint látom, ő is kitért a kérdés e'ől. 

íme, t. olvasó! nagyjából összeállítottam az indít-
ványom felvetése által támasztott »mozgalom* chrono-
logicus képét. Most rajtam a sor, hogy miután már szé-
pen elcsendesült minden, részemről elmondjam én is, 
mint indítványozó, ez ügyhöz utolsó, mint mondani szo-
kás : zárszavamat; nemcsak azért, hogy a parlamentaris 
szokásnak eleget tegyek, hanem főleg azért, hogy indít-
ványom bővebb indokolása altal magamat a t. olvasó 
közönség előtt kellőképen igazolhassam minden olynemű 
vélekedések és feltevésekkel szemben, mintha én valami 
lehetetlen, nem egészen szabados, vagy egyenesen törvény-
telen eljárásra akarnék, vagy akartam volna valakit in-
dítványom által csábítani. 

A mi először is G. Gy. ur »Nyilt levelét« illeti, 
itt mindjárt jóeleve ki kell mondanom, hogy annak ama 
tételei mellett, melyekben levéliró velem egyetért, teljes 
méltánylattal, de egyúttal némi meglepetéssel olvastam 
többi, a felvetett inditvánvnyal ellentétes álláspontra he-
lyezkedő érveit. Beismerem, hogy ez érvektől, ugy, 
amint azok csoportosává vannak, nem lehet megtagadni 
a logikai erőt; sőt általánosságban, ha t. i. a kiindulás-
pontot, illetőleg az alaptételt is helyesnek fogadjuk el, 
akkor a levélírónak utolsó betűig igaza volna. De sze-
rintem, épen a kiinduláspont, az alaptétel körül van egy 
kis túlhajt ás, vagy szelídebben szólva: olyan félreértésféle 
valami. 

Én indítványomat, helyesen jegyzi meg R. K. is, 
főképen az időnyerésre alapítottam Mert bármilyen vér-
mes reményei legyenek G. Gy. urnák a mi »ötkereh'í 
szekerünk« megindulása felől, én, és ugy hiszem, rajtam 
kivül még igen sokan vagyunk abban a nézetben, hogy 
az egyházak osztályozása- és a lelkészek minősítésére vo-
natkozó egyházkerületi szabályzatok közt, magoknak az 
egyházkerületeknek kezdeményezése utján, éveljen /keresz-
tül nem fog létrejönni az óhajtott s a törvényben is hang-
sídyozott egyöntetűség. Az évek telnek és pedig gyorsan. 
Velők együtt évülünk mi is; öregednek, megrögzenek 
bajaink, fogyatkozásaink. Az idő meghozza ugyan az al-
kalmat ; de ha fel nem használjuk, tovább, talán örökre 
elviszi. Az idő nem vár senkire. Ha nem sietünk orvo-
solni a bajt idejekorán, majd harapódzik tovább-tovább, 
s attól lehet félni, hogy meggátlása nagyon sokba, még 
az ép, nemesebb részek esetleges amputatiójába is bele 
kerülhet. És aztán kérdem: ha csak egyetlen érdemes 

2 1 * 
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lelkésztársunk találkozik is olyan, a ki épen az egymás-
tól elütő szabályzatok nyűge miatt kerül abba a keserű 
helyzetbe, hogy jogos várakozásától eliittetik, vájjon, 
anyagi, erkölcsi és szellemi tekintetben minő sérelem ej-
tetett ez által az illetőn? Ki fogja azt pótolhatni valaha 
e földi életben, nem egyes ember, de maga az egyház 
egyeteme? Ki vállalja érte magára a felelősséget? Az 
egyházkerületek, a convent, vagy a zsinat? Alig hiszem ! 
Ki törődnék ma egyes ember bajával?! Pedig nem állí-
tok sokat, ha kimondom, hogy ilyen áldozat eddig is már 
nemcsak egy vagy kettő akad; szaporodik azok száma 
országszerte. Hogy mi lesz ennek a következménye ? 
nem nehéz belátni. Az egyházra bizonyára semmiképen 
nem származhatik belőle semmi jó ; ebben G. Gy. is iga-
zat fog nekem adni. 

De menjünk tovább! A »Nyilt levél« irója azt 
mondja: »Egy ilyen actionak (már mint t. i. a kérvé-
nyezési H. I.) még akkor sem tudnék barátja lenni, ha 
célhoz vezetne. De nem is vezet célhoz, miután illeték-
telen emberek bármily monstrosus kérésének is mindaddig 
nem adhatna helyet a convent, a míg a 188. § érvény-
ben áll.« (Lásd e lap m. évi 48-ik számának 15 14-ik ol-
dalát 1 H. I.) 

Mielőtt a dolog érdemébe bocsátkoznám, egész 
tisztelettel tiltakozom ugy az »illetéktelen embereké 
mint a *monstrUosns<i*) kifejezés ellen. Ha nem több, 
csak a mint én számítottam, 3—400 lelkész és tanár ez 
őket legközvetlenebbül érintő ügyben, tiszteletteljes, ko-
moly hangon, egy felettes hatósághoz kérvény nyel for-
dul, s hivatkozva a törvényre, az egyöntetűség eszközlésére 
kéri azt, ezzel szerintem sem törvénytelenséget nem követ-
nek el, sem nem érdemlik meg, hogy egy alkotmányos 
szabad reformált egyház bármelyik közege vagy tagja 
is, őket »illetéktelen embere&«-nek nevezhesse. A lelké-
szek és tanárok saját ügyökben, egy egészen alkotmá-
nyos, őket minden emberi és isteni törvények szerint 
megillető jognak, a kérvényezésnek igénybevétele által, 
nemcsak hogy nem hágják keresztül az illetékesség ha-
tárait, hanem ellenkezőleg : az illetékességet igen is köve-
telhetik a magok számára. És nagyon szomorú dolog 
lenne, ha ezt egyházi hatósagaink kétségbevonni csak 
akarnák is. Tegyük fel ezt az esetet, hogy a magyar 
ref. egyház lelkészei és lelkészi képesítésű tanárai közül 
a nagyobb rész, például 3000 közül 2500 találna épen 
ezen ügyben kérvényezni: vájjon, az egyház lelkészi és 
tanári karának eme többsége is »illet éktelen embereknek« 
lenne nevezhető? kik lesznek hát akkor az illetékesek? 
Azok, a kik nem kérvényeztek, az 500 főből álló ki-
sebbség ? Vagy a világi elem : a gondnok, a presbyte-
rek, vagy maga az u. n. ^felséges nép ?« Az volna még 
aztán a cifra dolog, ha egyedül ezek mondanák és szab-
nák meg a lelkészi és tanári karnak, hogy ezen kizáró-
lag őket érdeklő ügyben mihez tartsák magokat! 

Én világért sem vonom kétségbe a világi elemnek 

*) Igazolnom kell magamat az U betű betoldásáért. Igaz, hogy 
a »Nyilt levélben* a >monstrosus« szó áll két helyen is, s ezt monstro 
igéből származtatva (ha t. i. lehetne), nem volna ellene nagyobb kifo-
gásom mindaddig, mig levélíró ez igének régibb és szokottabb jelen-
tései mellett, az ujabb használatú felád, bevádol jelentésére is nem 
reflektál. Minthogy azonban, tudtommal, osus képzővel mindig csak 
nevekből származtat a latin melléknevet (p. o. bellicosus, ctnimosus, 
saxosus etc.), igékből pedig épen nem, ennélfogva a monstro igéből 
származtatni akart >mon$trosus« szó létjogosultsága a szótárirók egyező 
bizonysága szerint elesvén, arra a feltevésre kellett jönnöm ; hogy levélíró 
itt valószínűleg a montrTJosus szót érthette s írhatta is eredeti'eg, s az 
U csak a nyomdában maradt ki. E feltevésre, a *monstrosus< szó után 
való kutatásaim eredménytelensége miatt, feljogosítva hittem magamat, 
s azért ezentúl is, mig az igen tisztelt kartárs úr e részben fel nem 
világosit, kénytelen vagyok a monstrTJosus szóval számolni. II. I. 

az egyházival való egyenjogúságát egyházi ügyeink ve-
zetésében. S ha talán a »Nyílt levél* irója azért akarta 
ránk alkalmazni az »illetéktelent jelzőt, mert a világi 
elemet kifeledtem számításomból : akkor kész vagyok 
beismerni hibámat s indítványomat oda módosítom, hogy 
hát igenis, a presbyteriumokkal egyetértésben, együttesen 
kérvényezzünk. De azt el nem ismerem, hogy a fenn-
forgó kérdésben nem 3—400, de csak 3—4, vagy épen 
egyetlen lelkész is jogosan, tehát illetékesen ne kérvé-
nyezhessen. 

Hiszen kérem, kikről van itten szó ? Rólunk, lel-
készek és tanárokról ! Kiket sújt, és pedig saját hibájo-
kon kiviil, első helyen és közvetlenül az egyöntetűség hiá-
nya? Ismét csak minket! Már most, ha e miatt felszóla-
lunk, ha kérvényezni akarunk ez állapot megváltoztatása 
érdekében: ezzel mindjárt »illet ékteleneké is lettünk e 
kérdésben? Hát akkor, hogy merünk mi is ketten, vagy 
hárman, itt a nyilvánosság terén ilyen dolgokat fesze-
getni ? Ezen a nyomon menve, nem azt mondhatná-e 
nekünk is valaki: »hallgassanak ! e kérdésben ()nök ille-
téktelenekig 

Én ugy tudom, hogy a kérelmezés jogát, alkotmá-
nyos államban bármely tisztescéges, ép eszű polgár 
igénybe veheti, s a közbeneső fórumok mellőzésével akár 
a kormány, akár a törvényhozás elé kérvényével jogo-
san járulhat minden olyan ügyben, a melyben hite sze-
unt neki igazsága van; de az apróbb földi hatalmassá-
gok egy vagy más érdekből, ezt az igazságot nem akar 
jak neki biztositaní. Hányszor van alkalmunk hazai or-
szággyülésünk tárgyalásai közt is ilyen, magán egyének 
által, egészen magán ügyben beadott kérvények felől 
határozatokat olvashatni? A kérvény elinté/teiik igy 
vagy ugy ; legtöbb esetben kiadatik a kérvényi bizott-
ságnak, vagy az illető szakminiszternek ; néha talán alaki, 
vagy másféle hibák miatt, vissza is utasittatik ; de tud-
tommal, ha a kérvény kellően documentálva, a tényál-
lást világosan kitünteti, a kérvényezőnek sohasem mondja 
azt sem a kérvényi bizottság, sem az illető miniszter, 
sem a parlament plénuma: »barátom! igazad van ugyan, 
de a rajtad esett jogsérelmet tűrnöd kell, mert te ille 
téktelen ember vagy ebben a kérdésben !« No, szépen 
megköszönnénk az ilyen parlamenti jogérzetet és állam-
bölcsességet ! A polgáriasult világ humanismusa ma már 
odáig fejlesztette a kérvényezés szabadságát, hogy még 
a halálra itéltnél is meghagyta a kegyelemért folyamod-
hatás jogát. S az ál'am feje, ha kegyelmét nem akarja 
éreztetni a kérelmező szerencsétlennel, megmondja azt 
röviden, nyíltan, s ebbeli elhatározását bár nem szokta 
ugyan indokolni, de ha indokolná bizonyára nem azt 
mondaná : »bűnös ember! te ebben a kérdésben, midőn 
életedről van szó, illetéktelen ember vagy ; nem vagy 
illetékes kérő!« 

Azonban lehet, hogy a »Nyilt levél* irója azért 
tart minket illetéktelen embereknek, mert az egyházme-
gyei és kerületi gyűlések elkerülésével, »egyenesen a 
conventhez akarunk fordulni,* tehát az alsó fokról mind-
járt a felsőre szökünk. Ide látszik mutatni nemcsak a 
kérvény jelzésére általa használt »monstn<osus« szó, ha-
nem levelének azon pontja is, melyben a dunamelléki 
ref. egyházkerületnek, a minősítési szabályzatok egyön-
tetűsége érdekében a conventhez intézett megkeresését 
felemlítve, azt mondja : »az ügyet az illetékes kérők (és 
ezt megnyomja! H. I.) feltették a convent asztalára.* 
Ha igy áll a dolog, akkor bátor vagyok figyelmét elő-
ször a kérvényezés illetékességéről fenntebb ugy általá-
nosságban, mint per analogiam mondottakra felhívni, 

, másodszor pedig röviden ezeket jegyezni meg : 
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Előttem sem szorul bizonyításra, hogy szokottabb, 
fokozatosabb eljárás lenne az, ha elsőben az egyházme-
gyei, azután a kerületi gyűlések utján vinnénk be a con-
vent asztalára a kérdéses ügyet. Ámde, nem tehetek 
róla, ha nem vagyok optimista, sőt az élet tapasztala-
tain okulva, az afféle retorták rendszeressége és meg-
szokottsága, de egyúttal hosszadalmasságával szemben, az 
időnek mindenekfelett való értékét hangsúlyozom, s meg-
győződésem sugallatából más, rövidebb utat véltem kö-
vethetőnek. Én, más utat, melyen rövidebben lehetne 
célhoz jutnunk, nem tudtam kitalálni, s h o z á te t tem: 
ha más jobbat tud, közölje azt velünk ! Nos, G. Gy. ur 
most elmondja, hogy ő e/t nem helyesli. Várakozásra 
int, mig az »öt kerék« mindenike megmozdul, mert íme: 
i>a két első kerék már mozog!« Valóban igen jó volna, 
ha ugy volna! De az a baj, hogy még eddig mindössze 
is csak egy kerék mozgását észleltük; a második, a mi 
tiszántúli egyházkerületünk tervbe vett minősítési sza-
bály zatmódositásával mozgást jelez ugyan, de nem okvet-
lenül a kérdésben forgó iigy felé. I y körü'mények közt 
a kerekek együttes mozgását várni, remélni lehet ugyan ; 
hisz a haldoklónak is vannak reményei; de az a kérdés: 
e remény, e várakozás fog-e, és mikor teljesülni? Tehát 
újra itt van az idő kérdése! 

Nekem, legyen meggyőződve az igen tisztelt kar-
társ ur, nem esik épen valami nagyon nehezemre a vá-
rakozás; van miből és miben várakoznom ; de hányan 
vannak, a kiket hajt a baj, a szükség: a paizsos férfiú? 
Ezek is csak várjanak és várjanak tovább, éviől-évre, 
csendesen, panasz nélkül! Mert én nem ringatom maga 
mat rózsás remények közt. Ha megengedem is, hogy az 
egyházmegyei gyűléseken kezdve, semmi akadályba nem 
ütköznék az ügy (pedig ki láthat közülünk a szivek és 
vesék fenekére?), s felkerülne az egyházkerületre; ott is 
a legszebb simasággal (pedig ehhez megint jó adag idea-
lismus kell!) keresztülmenne s talán eljutna a convent 
elé, legrövidebb számítással beletelnék 2—3 esztendő, mig 
a dologból valami lenne. De ki biztosit arról, hogy mind-
járt az egyházmegyei gyü'ésen nem kerül-e elő valami 
ellenvetés, nem támad-e többségi és kisebbségi véle 
mény? s az egyházkerület nem fogja-e az ügyet annak 
alapján hdasztgatni, p. o. a többi egyházmegyékhez vé 
leményadás végett, s igy igen könnyen évekig tartó pro-
cedúrára kiadni, vagy pedig egyszerűen el is utasítani ? 
Mert hiszen jogában áll ezt tenni. Quid tunc ? Hol lesz 
az az ember, a ki aztán a megfeneklett kerekeken moz-
dítani bírjon ? íme, ettől féltem én az ügyet, ezért 
nem járhattam a taposott, s általam igen is jól ös-
mert uton. 

Azt azonban, hogy — mert ezt az utat nem aján-
lottam, hanem e helyett egyenesen a conventhez kíván-
tam fordulni — ezért »illetéktelen embereknek* nevez-
hesse bárki is a kérvényt aláirandott egyéneket : jogos 
nak el nem fogadhatom, és szerintem egy ilyen kérvény, 
mindaddig, mig tisztességes hangon, »épen a törvény 
végrehajtása érdekében szólal fel,« a »monstrMOSus* jel-
zőt ép ugy nem érdemli meg, mint Pilátus azt, hogy a 
credóban emlegessük. Nem tudom, szerző a »monstr«osus« 
szónak melyik jelentését akarta érteni? Előttem egyik 
sem jobb a másiknál; mert én uoy érzem, hogy sem 
természetellenes vagy csodálatos, sem különös vagy kalan-
dos dolgot nem terveztem indítványommal. Az efféle jel-
zők ellenében nyugodtan hivatkozom kérdéses cikkemre. 
A tüntetéseknek, a nagyhangú, de üres puffogatásoknak 
sohasem voltam barátja, s hiszem, hogy G. Gy. sem is-
mer engem ilyen oldalról. 

Most nézzük a kérdés sarkát, lényegét / Ez, mint 

a »Nyilt levél«-nek fenntebb idé ett soraiból is kivehet-
jük, az^n fordúl meg, hogy a tervezett kérvénynek a 
»convent mindaddig nem adhatna helyet, a nv'g a 188 ik 
§ érvényben áll.« Ha a convent — igy folytatja tovább 
a levél irója — egy ily kérvény elfogadasában, a fenn-
álló és őt is kötelező törvényt ignorálni tudná ; s ha ő 
a ki ehő sorban tartozik őre lenni a törvények végre 
hajtásának, keztyűt dobna az egyházkerületeknek : »oly 
veszélyes praecedenst alkotna ez eljárásában, a melynek 
káros következményei az egész egyházi szervezeten ke-
resztül kiszámíthatatlanok volnának * (Lásd e lap m. é. 
48. számának 15 14—15. oldalát. H. I.). 

»E szerint tehát a conventet köti a 188-ik íj. En-
nek ellenére nem tehet semmit « Itt az ok, a miért G. 
Gy. nem csatlako hátik a kérvényhez. Hic Rhodus, hic 
salta! Mind iga/, mind ugy van. Azonban bátrak va-
gyunk megjegyezni, hogy Rácz Károly szavaival élve, 
»önként éithetőleg másik oldala is van az éremnek! Ne 
féljünk megfordítani azt az érmet ! Igen is, a convent a 
188-ik § ille.nére nem tehet semmit; de annak érdeké-
ben nemcsak h<>gy tehet, de tartozik is tenni valamit. 
Maga a levéfró mondja, hogy a convent »első sorban 
tartozik őre lenni a törvények végrehajtásának.« Mi pe-
dig hozzáteszszük, hogy épen a törvény 61 -ik §-ának 
c) pontja szerint, a melyben világosan kimondatik, hogy 
a convent »a zsinat határozatait végrehajtja, illetőleg 
végrehajtásukról intézkedik,« mondjuk épen e törvény 
szerint »joga, de egyúttal kötelessége a comentnek, hogy 
a zsinat által hozott, s a T88 ik § alá foglalt határozat-
nak, mint törvénynek, minden hiányosság nélkül való, 
az uto'só betűig érvényesülő végrehajtásáról is intézked-
jék.* Ez a 188-ik § épen olyan törvény, mint a többi; 
ha ezt éveken keresztül csak ott a papíron hagyjuk pi-
henni, s az egyházkerületektől mahomedan fatalismussal 
várjuk »az egyöntetű eljárás e-zközlése végett« keserves 
vajúdások közt születő, úgynevezett » megállapodásokat* 
nos, akkor hol veszszük magunknak a jogot arra, hogy 
<örvénytiszteletet követeljünk a többi §§-ok számára? A 
tények ellen nem lehet vitatkozni. Tény pedig az, hogy 
az »egyöntetűség máig sincs meg az öt egyházkerület-
ben, sem az egyhá/ak os tályozása. sem a lelkészek mi-
nősítésére vonatkozó szabályzatok között.* Törvényeink 
királyi szente.sitése 1882 október 11-én kelt, s ma már 
az idvesség 1886 ik esztendejének február havát írjuk. 
Maholnap három és fél éve lesz, hogy az a 188-ik §, a 
zsinati jegyzőkönyv szavai szerint »éles elvi viták után* 
bejutott a codexbe; de az életben, a hol hatnia, lüktetnie 
kellene, hasztalanul keressük : nem leljük sehol, de sehol. 

íme, a dunamelléki egyházkerület már megsokalta 
a dolgot, s levélíró szerint is »kimondotta a convent az 
iránti megkeresését, hogy a minősítési szabályoknak, 
minden kerületben lehetőleg egyöntetüleg leendő meg-
állapít ísa iránt, tétessenek mielőbb kezdeményezések.* 
Igen szép törekvés ; mindenesetre becsülendő érte ez a 
ff. egyházkerület. De nem veszi észre levélíró, hogy 
1885. junius 12 ike óta, a mikor ez a határozat kelt, már 
mennyi viz folyt le a Dunán, és azért a többi kerületek 
legalább tud'unkkal, a kérdéses irányban meg sem moz-
dulnak!? A ti-zántuli egyházkerület igaz, készül szabály-
zatát módosítani; de hol van az megirva, hogy a tervbe 
vett módosítás az egyöntetűséget majd okvetlenül elő-
mozdítja ? 

Á dolog tehát igy áll: a 188. §-ban hangsúlyozott 
egyöntetűség máig sincs meg, pedig az egyházkerületek, 
meg vagyok róla győződve, közölték egymással megál-
lapodásaikat. E szerint a törvény intentiójának, ne ku-
tassuk most, hogy mi okból, csak mondjuk ki nyíltan, 
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hogy: »tényleg nem feleltek meg az egyházkerületek. 
»A convent pedig hivatva lévén a zsinati határozatok vég-
rehajtása felett őrködni, rajta a sor, hogy »teljesítse köte-
lességét, s az egyházkerületeket értesítse afelől, hogy 
miután a törvény intentiója az öt egyházkerület egymás-
tól elütő szabályzatai miatt mindezideig meg nem való-
sulhatott®, s a közel jövőben sincs kilátás reá, hogy va-
lósulni fog: ő, a convent, ezennel elérkezettnek látja az 
időt, hogy kezdeményezőleg, de egyúttal irdnyzólag is 
lépjen fel. Hogy miben álljon e kezdeményezés, vagy 
esetleges irányzás, annak tüzetes fejtegetése nem tartozik 
reám. Nézetem szerint talán legjobb lenne, ha a convent 
a', öt egyházkerület enemű munkálata alapján valamelyes 
egyházosztályozási és lelkészminősitési szabályzatot ké-
szítvén, azt útmutatás, vagy egyszerűen javaslatképen le-
küldené az egyházkerületekhez, s felszólítaná azokat, 
hogy indokolt észrevételeiket arra megtévén, a legköze-
lebb conventre küldendő képviselőiket határozatilag uta-
sítsák s hatalmazzák fel egy egységes, mind az öt kerü-
letben érvénynyel birandó szabályzatnak a convent utján 
leendő elkészítésére. 

íme, erre gondoltam én indítványomban Igy, és 
nem másképen kívántam és kívánom én érteni annak 
eme tételeit: »a convent vegye kezébe az ügyet, s a 
kérdéses szabályzatokat, egymással összevetve, azok alap-
ján, vagy ha kell: azok ellenére is, készítsen egy általá-
nos, a törvény 186. §-aban lefektetett elvnek legteljesebb 
érvényesítésével készült ideiglenes szabályzatot, mely a leg-
közelebbi zsinat további intézkedéséig mind az öt egy-
házkerületben érvénynyel birjon.« Hogy bővebben nem 
nyilatkoztam a megvalósítás módja felett, annak oka egy-
szerűen az, mert nem akartam, hogy ugy szóljak: tudd-
koskodni. A convent bölcsessége bizonyára a legjobban 
el fogja találni az utat és módot nálunk nélkül is, s 
legkevésbé szorul arra, hogy e részben neki tanácsot 
adjunk. 

Ezekből önként kitűnik, hogy én sem az egyház-
kerületeknek a convent által »keztyűt dobatni,® sem a 
»törvényt ignoraltatni® és ^veszélyes praecedenst® al-
kottatni nem akartam. Egyszerűen mozdítani akartam 
egy kérdésen, a mely, bizony mondom, immár nagyon 
is megfeneklett az ingoványban. De az ellen itt is ujolag 
óvást kell tennem, hogy a tervezett kérvény tmonstruo-
stm-nak, s aláírói »illetéktelen emberek*.-nek neveztes-
senek. 

A »Nyilt levél« végén említett »egy szükséges do-
log« ra, mint indítványra pedig csak annyit jegyzek meg, 
hogy az igen szép, ideális valami, s kétségkívül nagy 
mértékben vo'na képes a kérdés tisztázására befolyni ; 
de gyakorlati szempontból, szerintem, kevés értéke lenne, 
mert először egy olyan nagyszabású munkára, alig hi-
szem, hogy vállalkozzék valaki; másodszor, mert az is 
sok idő múlva hozn?, ha ugyan hozna, reális eredményt. 

Végül biztosítom a »Nyilt levél® iróját, hogy »én 
sem éreztem magamban hajlamot soha olyan irányzatú 
törekvések után, a melyek tarthatatlanok, lehetetlenek, 
vagy épen nem is szabadosak.« E tekintetben, hálaisten-
nek, elég jó érzékkel rendelkezem egyszerű eszem igény-
telenségében s öntudatom nyugodtságában. Ezek még 
eddig mindig megóvtak attó', hogy a magam érdemét 
üres, vagy cifra szavakban, talán más embertársam rová-
sara is, túlságosán kidomborítsam. S bár nem hallgat-
hatom el, hogy mindent összevéve, kissé rokonszenvesebb, 
vagy ha szabad magamat úgy kifejeznem: melegebb 
hangot vártam G. Gy. kartársamtól, én részemről az ő 
komoly érdeklődéseért, s az általa közök igazán magvas 
gondolatokért ezennel őszinte elismeréssel adózom. Szol-

gáljon e nyilatkozatom egyszersmind válaszképen mind-
azon t. barátaim és kartársaimnak, a kik hozzám irt bi-
zalmas közleményeik, illetőleg leve'eikben, a »Nyilt levél* 
iróját fontoskodó nagyzással merevséggel, kétfelé sántál-
lással stb. vádolva, óhajtották nézeteimet e részben is 
megtudni. Sajnálom, de e részben nem lehetek velők 
egy véleményen. 

És most engedje a t. olvasó 1 hogy ha már türel-
mét ily hosszú próbára tettem, a fennforgó kérdésben, 
mint annak megpenditője elmondjam az utolsó szót is. 

G. Gy. és R. K. urak nyilatkozatából, bár külön-
böző indokok alapján, de végeredményileg mégis egye-
zőleg az tűnik ki, hogy ők a kérvény szerkesztésére nem 
vállalkoznak. Következném, ígéretem szerint, én magam. 
Azonban, egyfelől azon csekély érdeklődés, mely indít-
ványom felvetését egyházi lapjainkban követte: másfelől 
a G. Gy. nyilt levele által, igaz, hogy kellő alap nélkül, 
élére állított illetékesség és törvénybeütközés kérdése, mely 
némelyeket elvonhat a közreműködés, illetőleg az alá-
írástól, lévén a mai világ a formák és megszokottság 
cultusának híve ; végre és főképen azon körülmény, hogy 
a dunamelléki ref. egyházkerületnek épen a fennforgó 
kérdést érintő felterjesztésére, a convent, indítványom 
közzététele óta már a kezdményezés terére lépett, ameny-
nyiben a convent m. évi november 24 én tartott ülésé-
ről e lap utján közölt tudósításban azt olvassuk, hogy 
Szász K. előterjesztése után »az indítvány közhelyeslés-
sel fogadtatott, s az öt püspök felkéretett, hogy a jövő 
convent elé terjeszszen javaslat"t « (Lásd e lap m. évi 
48. számának 1526-ik oldalát! H. I.), mindezek arra bír-
tak, hogy bár meg vagyok győződve a kérvény általam 
tervezett módon való elkészítése és felterjesztésének he-
lyes, i'letékes és törvényes voltáról, a kérvény szerkeszté-
séről ezúttal, lega'ább egyidőie, én is lemondjak. Várjunk 
tehát, ha ugy tetszik, tovább ! Várjuk meg például, hogy 
mit csinál e tárgyban a legközelebbi convent, és mit 
fognak tenni az egyházkerületek ? De azt ujolag és ha-
tározottan kijelentem, hogy mi »ref. lelkészek és lelkész 
képesítésű tanárok, a fennforgó ügyben leendő kérvénye 
zésre nemcsak, hogy illetékesek vagyunk,« de ha még 
sokáig halogatjuk az e nemű actiót, s az egyöntetűség 
létre nem jön, egyenesen »mulasztást követünk el saját 
magunk és egyházunk jól felfogott érdekei ellen.® Épen 
ezért, részemről nem mondok le a jogról, hogy ha élek 
egy, vagy legfeljebb két év múlva, indítványomat, ha 
t. i. szükség lesz reá, újra napirendre hozzam. Vajha 
megcáfolná az idő az én erős kételyeimet s hallgatásra 
kényszerítene engemet. Ez lenne legszebb jutalmam. 

B.-Gyulán, 1886. február 10. 
Homolya István. 

Észrevételek a protestantismus romjaira. 
Midőn e becses lapok f. évi 6-ik számában tiszte-

lendő Laukó Károly ur kitűnő tollával irt »A protestan-
tismus romjai® című cikket nagy érdeklődéssel olvastam 
volna: igazat adtam neki, mert én is a tapasztalásból 
mo idhatom, hogy a dolog nem csak Kecskeméten áll 
ugy, a mint leirta, hanem másutt is, talán a vidéken a 
kisebb városokban még sokkal inkább, különösen azokon 
a helyeken, a hol a protestantismus csekély számmal 
van, mint pl. itt Szolnokon; tehát cikkét olvasva, elha-
tároztam, hogy a nt. szerkesztő ur becses engedelmével 
arra egy pár észrevételt fogok tenni, azon reményben, 
hogy talán felesleges munkát nem végezek. 

Hogy a róm. kathol. lelkészség a protestáns fél 
eltérítésére a vegyes házasságoknál az eljegyzés és es-
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ketés alkalmával a cselszövény, a furfang", a hazugság 
mindenféle nemét felhasználja : a felől én is — ki egy 
ilyen vakbuzgó róm. kath. városban lelkészkedem — 
tanúbizonyságot tehetek. Mert a mit a prot. fél eltéríté-
sére az a kecskeméti »öreg káplán« felhasznált, azt fel-
használják itt — és sokkal hathatósabban — azok az 
söreg és ifjú barátok*, kik a népnek vezetői, gyerme-
keiknek oktatói. Es ha a prot. felet midőn minden rá-
beszélései után sem sikerült áttéritenie, sem pedig arra 
rávenni hogy az ő templomukban esküdjék, mert a tu-
datlan emberre sokszor ez is befolyással van, — még is 
hogy őt eltántoríthassa — mint a kísértő, midőn már 
minden ékesszólását kimerítette*, nálunk rendesen még 
egy utolsó nevetséges eszközhöz is folyamodik, igy szól-
ván : »ugyan miért esküdnél te abban a ref. templom-
ban, hiszen náluk templom sincs, az a mit annak nevez-
nek, az olyan mint egy ház, aztán meg lásd itt ná'unk 
mennyível többen fognak téged nézni, mint ott a hol a 
te ünnepélyes esküvésedről senki sem fog semmit sem 
tudni,* hogy az ilyen beszédek, kivált egy igaz hitű meny-
asszonynál nem is tévesztik el hatásukat: az kétség-
telen. 

No de nem ezekről és ezekhez hasonlókról akarok 
én most írni, hiszen ezek ugy is ismeretesek mindnyá-
junk előtt kisebb-nagyobb mértékben: hanem Laukó 
Károly ur fennt emiitett cikkének egy pár passusára aka-
rok észrevételt tenni. 

Azt irja ugyanis, hogy ki képes megakadályozni, 
helyesebben utánna járni annak, hogy a vegyes háza-
soktól hány üu és leány gyermek született és Íratott be 
a róm. kath. parochián? Azt, hogy oda be ne Írattassa-
nak, ez idő szerint senki meg nem akadályozhatja, de 
hogy hány Íratott be a róm. kathol. parochián? annak 
már utánna járhat maga a lelkész, és pedig ugy, hogy 
megnézi az illető róm kath. anyakönyvet. Az anyaköny-
vek eredeti példányai minden évben átadatnak a polgári 
hatóságnak, abból tehát igen könnyen ki lehet böngészni, 
hogy kinek, mikor és milyen gyermeke született, annak 
alapján aztán lehet az anyakönyvi kivonatot is követelni. 
Véleményem szerint tehát ekként lehet a leghelyesebben 
és legbiztosabban eljárni, a nélkül, hogy a ^véletlen ta-
lálkozásra* kellene támaszkodnunk. 

Azt is irja Laukó Károly ur, hogy a kecskeméti 
reform, lelkésznek már egy vaskos pót-anyakönyve van 
a csak pár év alatt vissza követeltekről. Igen szép do-
log, de nagyon sajnálom, hogy nem irta meg a módját 
annak, hogy miként gyűjtötte össze e pót-anyakönyv 
adatait ? Mindenesetre hasznos dolgot cselekedett volna, 
ha közli ennek módját, mert legalább tanulságul szolgált 
volna másoknak is hasonlót cselekedni. Végre azt irja, 
hogy »az ilyen prot. gyermekek — bármit tegyünk is 
— legtöbbnyire lesznek és maradnak római katholikusok, 
a protestantismusnak romjai, ellene pedig egyedül a ki 
nem játszható törvényt találja alkalmas segédfegyverül.* 

Kétségtelen, hogy az illetéktelen elkeresztelések 
meggátlását legbiztosabban első sorban és egyedül egy, 
ki nem játszható orsz. törvény eszközölhetné, de addig 
is, mig egy ilyen törvény alkottatnék, mi nekünk lelké-
szeknek kell résen lenni és mindent elkövetni arra, hogy 
azon elkeresztelt, de visszaszerzett prot. gyermekek egy-
házunknak megtartassanak. Igaz ugyan, hogy az ily elke-
resztelt gyermekek visszaszerzése s általunk való beanya-
könyvezése is nevezetes lépés : de ezzel csak fél mun-
kát végeztünk, de hogy meg is tartassanak egyházunk-
nak : az már tőlünk lelkészektől függ — legalább egy 
részben, — annálfogva elmondom, hogy én a fegyvert 
hol és mimódon vélem feltalálhatni, miért is nem lesz 

talán felesleges, hogy ha erre nézve szolnoki lelkészke-
désem alatt szerzett tapasztalataimat leirom. 

Tudjuk, hogy Szolnok egy nagy kath fészek, kez-
dettől fogva franciscanus barátok lakhelye volt. Midőn 
1881-ben Szolnokra jöttem, a protestánsok száma 711 lé-
lek volt, most körülbelül iooo lélek. 1881 -ben a protes-
táns iskolások száma 25 volt, ma 81, tehát öt év alatt 
majd négyszer annyi. 

De honnan eredt e szaporulat ? hát onnan, hogy 
egy része azóta vándorolt be, a másik része pedig róm. 
kath.-nak tartotta magát, vagy legalább a szülék azok-
nak tartották. Midőn pedig nyitjára jöttem annak, hogy 
sok ilyen vegyes házasságból született ref. gyermek a 
róm. kath. hittanban oktattatik ; megvallom, nekem nem 
az volt az e'ső dolgom, hogy anyakönyvi kivonataikat 
kétjem a róm. kath. lelkésztől, nem, ezt ugy sem tehet-
tem volna egyhamar, már esik azon oknál fogva sem, 
mert gyülekezetem a világ minden tájéka felől ugy ván-
dorolván ide, s ma egy család elmegy, holnap jön he-
lyette kettő és megfordítva : hanem azt, hogy a midőn 
megtudtam, hogy itt és itt és ebben az iskolában (isko 
Iáink községiek) egy — állítólag — protestáns gyermek 
van, annak a szüleit azonnal felkerestem, s miután biz-
tos meggyőződést szereztem magamnak, a szüléket kér-
tem, intettem, buzdítottam, előttük a törvényt felolvas-
tam, megmagyará/tam, kértem, hogy mint prot. gyerme-
keket járassák hozzám hittanra. Egy kettő hajlott is a 
szép szóra, de bizony a nagy többség arra nem sokat 
adott. Majd a tanítókat kértem, hogy hát ők szorgal-
mazzák a prot. fiukat, hogy a hittani órákra nálam je-
lenjenek meg, (prot. tanulók 15 osztályban vannak szét-
s órvn). Kérésem itt is hiába való volt, mert ők meg ki-
jelentették, hogy rajok a vallási dolgok nem tartoznak, 
végezzék azt a papok ; a vallástanitó barátok pedig igen 
szívesen eltűrték tanítványaik közt a protest. gyerme-
keket 

Végre az iskolaszékhez folyamodtam azzal a ké-
réssel. hogy mondja ki, miszerint : »mind azon fiu és 
leány gyermek, a ki vegyes házasságban reform, apától 
illetve anyától született, a népoktatási törvények értel-
mében saját illetékes felekezetének hittanát tartozik hall-
gatni, és minden olyan tanuló, a ki nem az illetékes hit-
oktatótól nyer hittani jegyet — vagy osztályzatot, azon 
osztályzati jegy elégtelennek tekintessék és azon tanuló, 
kinek a hittanból elégtelen osztályzata van, osztály-is-
métlésre utasittassék ; egyszersmind a községi tanítókat 
utasíttatni kértem, hogy a beiratkozások alkalmával, a 
szülék mindegyikének vallását tudakolják ki és a be-
írandó gyermek vallási rovatát — a felvételi naplóban 
— ahhoz képest töltsék ki.« 

Midőn e kérvényem a 32 tagból álló iskolaszékben 
— hol egyedül csak én vagyok protestáns — felolvas-
tatott, csinálódott egy nagyszerű spectaculum. Termé-
szetes, hogy egy ily istentelen, és az egyedül üdvözítő 
egyházat veszélyeztető kérelemnek nemcsak hely nem 
adatott, sőt a város főjegyzőjének azon kijelentésére, 
hogy »a községi iskolaszékeknek a vallás oktatás kérdé-
séhez semmi köze« még csak nem is tárgyaltatott, a 
napirendről is levétetett. Ily körülmények közt a me-
gyei közigazgatási bizottsághoz fellebbeztem, ott aztán 
kérelmemnek hely adatott és az iskolaszék utasíttatott 
annak értelmében eljárni. 

Ennek eredménye lett aztán az, hogy az iskolaszék, 
illetve a vármegye ez intézkedése folytán, több mint 
30 fiu és leány gyermeket szereztem vissza a róm kath. 
hitoktatóktól és ezek az idő óta a legszorgalmasabban 
eljárnak a hittani órákra, és mondhatom ezek a legjobb 
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tanítványaim közé tartoznak. Ragadt biz azokra sok 
üdvöz légy Mária, meg keresztvetés, hanem mindegyik-
től lehetőleg írtódznak — mind előttem, mind pedig 
illető osztályaikban — mert a hol a szép szó nem hasz-
nált — olt a keresztvetésért, meg az Ave Máriáért, néha 
a gyónásért is szigorúan megdorgáltam őket. A kura 
egy kissé drasticus de üdvösséges és célravezető volt ; 
és mondhatom, hogy egy év óta nincs semmi bajom 
az ilyen fajta gyermekekkel sem ped g szülőikkel. 

Volt ugyan eset arra is, hogy egy pár vegyes 
há/asságban élő reform, vallású egyén beállított hozzám 
azon kéréssel, »hogy ne zaklassam én őket az ő fiaik 
mulasztásaiért, mert az az ő fiolc lóm. kath. mert róm. 
kath. plébánus keresztelte : különben ők kitérnek, hanem 
hadd tanuljanak az ő fiaik a ba'átoknál, ők azért meg-
maradnak-a reform, h tben;* miután pedig minden beszé-
dem hiábava'ó volt s látták, hogy az engedékenységre 
hajlandóságot nem mutatok: szavukat be is váltották. 
Most karácsony első napjan nagy ünnepélyességek közt 
fel is vétettek az egyedül üdvezitő anyaszentegyházba. 

Hogy mennyi apró kellemetlenségem származott 
még ez eljárásomból, szükségtelennek tartom fölsorolni; 
hanem mondhatom, hogy legalább részben célt értem : 
mert ha az a 20—30 gyermek nem is lesz mindörökké 
protestáns, de annyi bizonyos, hogy nagy része az marad. 

Hosszasabban foglalkoztam magammal, mint a 
mennyit e lapok tere megenged, de Laukó Károly ur 
cikkét olvasva, jónak láttam e gyakorlati tapasztalatom 
és eljárásom eredményét másokkal is közölni, mert tu-
dom, hogy másutt is forognak fenn ily körülmények, és 
a mi nekem csekély tehetségem szerint némi részben 
sikerült, másoknak még inkább sikerülhet. 

Az elkeresztelt, de anyakönyvileg visszaszerzett 
prot. gyermekeknek egyházunkban való megtartását ille-
tőleg tehát, a félremagyarázhatlan országos törvényeken 
kivül, a lelkipásztori gondos felvigyázásban, a szorgal-
mas utánjárásban, a hitoktatás lelkiismeretes teljesítése-, 
növendékeinknek buzgó egy háziasságra vezérlésében lá-
tom én a legbiztosabb segéd fegyvert. Erre taníttattam 
9 évi vallástanitóságom ideje alatt. Ellenségeink is ezt 
használják, használjuk mi is mig időnk van. Ne irtód-
zunk attól a vallástanitástól — melyet sokszor ahhoz 
nem éitő egyének kezelnek — idővel meghozza az a 
maga gyümölcsét. 

Eljárásomat pedig ajánlom mindazok figyelmébe a 
kik a protestántismus ügyét szivükön viselik. 

Gyenizse Antal, 
ref. h. lelkész. 

T Á R C A . 

Luther W o r m s b a n . 
Egyháztörténelmi tanulmány. 

Önálló történelmi kutatás után. 
(Vége.) 

Április 29-ikén és május 8-ikán kelt leveleiben 
közli Aleander a Lutherről Wormsban keringő hireket 
is, melyek különösen Luthernek hovávaló utazását tár-
gyazzák. Némelyek szerint irja ő, Luther Csehországba, 
mások szerint még tovább Erdélybe akar visszavonulni. 
Ez esetben, tanácsolja ő, jó lesz Rómából előre intézke-
déseket tenni- Magyarországban, hogy mielőtt még ez 
országba lépne Luther, elfogassék. Különben irja ő : 

»Akármit is mondjanak mások, én azt hiszem, hogy ő 
Wittenbergben marad, vagy legalább a szász választófe-
jedelem titkos beleegyezésével, ezen nemes emberek egyi-
kének várában ; és aközben az ő iskolája folytonosan tovább 
fennmarad Wittenbergben ; mert ezen választófejedelem 
annyira felfuvalkodott, hogy inkább elveszti a saját és 
minden övéinek üdvösségét, minthogy elveszitse ezen, 
ha még annyira is hiábavaló és rosz hírnevet, annyival 
inkább, mert a lutheránusok ugy elbolonditották őtet, 
hogy ő — ugy látszik — azt hiszi, ez az igazi katho-
likus hit; és mint nekem Joachim választófejedelem (von 
Brandenburg) mondja, a szász igy szólt hozzá : rá na-
gyon elidegenitőleg hat, hogy a mi hitünk oly hosszas 
időn keresztül nélkülözte a világosságot, melyet Marti-
nus hozott fel.« Május 8-án tudósít Aleander ugyancsak 
arról is, hogy a Luther által visszaküldött herold meg-
érkezett Wormsba. Aleander azon kívánságát fejezi ki 
e levélben, hogy jó volna, ha az itáliai akadémikusok 
ez eretnekség ellen írnának, s ígéri, hogy ő maga is, 
majd üres idejében irni fog ellenök, a kik többé sem 
nem testvérek, sem nem Krisztus tagjai, hanem gono-
szabbak a kutyánál. De térjünk vissza a pápai követek 
fáradozásainak elbeszélésére, a Luther ellen kiadandó 
császári rendelet ügyében 

Május 12-ikén, egy vasarnap, ment Aleander kö-
vettársával Caraccioloval és a császári kancellárral, Gat-
tinarával, magával víve a pergamentre szépen leirt Lu-
ther elleni rendeletet, a császárhoz, annak aláírását ki-
nyerni, melyet a kancellár biztosra megígért. Azonban 
csodálatosképen nem nyerte meg az aláírást, pedig, mint 
Aleander irja május 15-ikéről »már előhozták a pennát 
az aláíráshoz, midőn (nem tudom, mint történt) a császár 
kinyilatkoztatta, hogy a rendeletet először a birodalmi 
rendek elé kell terjeszteni ; nagyon veszélyes kezdemé-
nyezés, mert ezek a rendeletet vagy nem bocsátják ke-
resztül vagy pedig megváltoztatják a birodalmi kiközösí-
tés büntetését. Isten tudja, mily nagy alkalmatlanságot 
éreztünk mi, és majd közösen, Caracciolo ur és én, majd 
külön-külön mindegyik magára, minden lehető kifogást 
megtettünk, hogy nem szükséges a felett tovább tanács-
kozni, miután a fejedelmek már oly sokszor elhatározták, 
hogy ők, miután Luther kihallgatása megtörtént, telje-
sen beleegyeznek a császár elhatározásába ; sőt a kan-
cellárnál is panaszkodtunk, kinek szavára csinálták a ki-
adásokat a pergamentre való tisztán leiratásra és a nyom-
dászok fizetésére. Végre igy hangzott a válasz, hogy a 
császár minden tartományaiban minden rendeletet és vég-
rehajtást, a mit mi kívánunk, egyszerűn végrehajtat és 
itt Wormsban is elutazása előtt Luther könyveit nyilvá-
nosan és saját jelenlétében elégetteti, de hogy a német 
rendeletnek eredménye legyen, okvetlenül szükséges azt 
a fejedelmekkel közölni, nem azok további beleegyezé-
sének kikérése végett, hanem nekik kinyilvánitni, hogy 
a közösen alkotott határozat következtében a császár 
ezen rendeletet szerkesztette és annak végrehajtását 
akarja « Aleander ugyan ismét a császár po'itikai helyze-
tében keresi e halasztás okát, de n igyon helyesen gya-
nítja, hogy annak oka nem csupán a pápa iránti gyanú, 
hanem mert a császár az ő Rómába vonulása költségei-
nek fedezésére a birodalmi g) ülés által meghatározott 
birodalmi adó ügyében egyes pontokat megváltoztatni 
szeretne és ezért a Lutherpárti fejedelmeket nem akarja 
ingerelni. Érdekesnek latjuk ugyancsak e helyen közö'ni, 
Aleandernek ugyancsak e leveléből (május 15.) egy tu-
dósítást, melyből kitűnik, hogy Róma sohasem volt há-
látlan a neki tett szolgálatokért, és másodszor, hogy 
Aleander mily takarékosan s bölcsen gazdálkodott a rá-
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bízótokkal. Aleander irja ugyanis, hogy a trieri officialis-
nak ezer helyett csak 400 forintot adtak és kikötötték a 
legszigorúbb hallgatást : »mert nincs nagyobb és hatá-
sosabb rágalmazás, melylyel a németek minket gyűlöle-
tessé tesznek és a császár rendeletének tekintélyét elra-
bolják, mint azon állítás, hogy mi a császárt, az állam-
tanácsot és az egész világot megvesztegetjük.* Ezzel 
visszatérünk ismét a Luther személyéről Wormsban ke-
ringő hirek ecsetelésére. 

Május 12-ikén érkezett a hir Luther elfogatásáről 
Wormsba. A pápai követek rögtön a szász választófeje-
delmet gyanúsították e dologban való részvétellel, s 
minthogy a császár és még sok fejedelem s csaknem az 
egész udvar osztotta e véleményt, jónak látta a szász 
választófejedelem a gyanú elhárítása végett több össze-
jövetelben nyilvánosan kijelenteni, hogy ő kész bármiféle 
esküt letenni, hogy semmit sem tud e dologról. Azonban 
mások meg magokat a pápai követeket vették gyanúba ; 
némelyek pedig a mainzi érsekre vagy Sickingenre gya-
nakodtak ; sőt egy ember jelentést tett, hogy egy frank 
nemes ember, Behem, ki viszályban volt a szász választó-
fejedelemmel, fogta el Luthert. A gyanú aztán, ugy lát-
szik, később mindinkább a pápai követek ellen irányult. 
»Az egész udvar tombolt« irja Aleander, rajzolva az e 
hirek altal támasztott, hangulatot, »és nevezetesen elle-
nünk fenyegetve, hogy ha ez igaz lenne, meggyilkolná-
nak először is minket, aztán minden papot Németország-
ban. f Az izgatottság még növekedett Wormsban, midőn 
május 14-ikén azon hir jött, hogy Luthert egy ezüst bá-
nyában, egy lándzsával átszúrva, találták fel. »Ez« irja 
Aleander sakkóra lázadast idézett elő, nevezetesen elle-
nem, hogy a mint az udvarnál voltam, sőt a császár 
szobája előtt, sokan a legnagyobb urak közül hozzám 
tolongtak és azt mondták, hogy én magának a császár-
nak ölében sem lennék biztos. Később mind több-több 
személy jött lakásomra, hogy nekem az ezer meg ezer 
összejövetelt és összeesküvést és fogadást az én halálomra 
és romlásomra felfedezzék.« Azonban irja Aleander, a 
pápai követek, ha ezerszer is fenyegeti őket a halál, kö-
telességüket fogják tenni.1) 

Es a pápai követek kötelességhű kitartásának meg 
lett végre az általok várt eredménye. Az igaz, hogy 
hosszasan kellett arra várniok. A császár, kinél a poli-
tika volt a fő, csak miután megnyerte a rendektől (máj. 
24) a támogatást Franciaország ellen, s az Ígéretet, hogy 
őt semmiesetre cserben nem hagyják,2) csak azután gon-
dolt végre komolyan a pápa ügyének eligazítására. Má-
jus 25-ikén délután történt a birodalmi gyűlés bezárása. 
A pápai követek tehát, mielőtt a császár ez utolsó gyű-
lésre elment volna, hozzámentek és kérték, hogy végié 
az ő ügyöket is végezze be. A császár mondta, hogy 
várjanak, mig a gyűlésből visszatér és aztán megfogják 
látni, hogy mit tes/. ő. A gyűlés bezárása után aztán a 
négy választófejedelem — a szász és a pfalzi elutaztak 
volt már — és még sok más fejedelem kíséretében tért 
haza a császár. Ezeket a császár palotájába hivatta, hol 
az összes spanyol udvari népség és sok italiai jelenlété-
ben ál nyújtották neki a pápai követek a pápa köszönő 
bulláját, melyben néhány sort a pápa sajátkezűleg irt, s 
melyet a császár gyönyörrel olvasott háromszor egy-
másután keresztül és azután a főkancellárral nyilvánosan 
felolvastatott a spanyolok és itáliaiak örömujjongatásai 
közt. Ezután a császár a választófejedelmekkel s még 
néhány mással egyedül maradt, e'őhozatta a Luther elleni 

') Aleander levele 1521 máj. 15. 
2) Aleander levele máj. 26. 

rendeletet cs fejedelmi méltósággal igy szólt: »Ez a ren-
de'et, melyet én a Luther ügyében végrehajtani akarok, 
ti megfogjátok azt látni.« »Es ugy olvasta azt fel 
dr. Spiegel (császári titkár) általános figyelem közt, és a 
végén kijelentette Joachim választófejedelem (von Bran-
denburg) mindenek beleegyezésével és nevében, hogy e 
rende'et nekik tetszik és hogy azt egy jota változtatás 
nélkül végre kell hajtani ; mert ez volt a birodalmi ren-
dek véleménye és határozata.« Aleander ezután mesterileg 
rajzolja azon benyomást, melyet e császári rendeletről! 
hir okozott. »Es a mint mi kiléptünk«, írja ő, »mindenkit 
a legfeszültebb várakozásban találtunk e kegyes elhatá-
rozás miatt, mert általánosan el volt terjedve, hogy a 
császár, bővebb értesülést nyerve a Luther ügyéről, a 
rendeletet visszavonta, a mi a nagy tömeg előtt nagyon 
világosnak látszott , mert, mint közelebbről írtam, a 
nyomdász már megkezdte a mondatot, midőn jött a pa-
rancs. hogy ne folytassa tovább, a min a lutheránusok 
hangos örömzajt ütöttek, a mely azonban mindjárt elné-
mult, a mint e szent elhatározásról értesültek. Egyúttal 
elterjedt a hir az egész városban a spanyoloknak, itáliai-
aknak és sok németnek nagy örömére és a lutheránu-
soknak nagy szomorúságára, kik itt és ott összegyűltek 
és mormogtak, úgyhogy én részben az öröm, részben a 
fé'elem miatt, hogy ők még valami cselszövényt szőhet-
nének (bár erre semmi szükség többé) ez éjjel szinte sem-
mit sem aludtam.« 

Teljes befejezést azonban csak következő nap, egy 
vasárnap május 26-ikán nyert Luther ügye és egyúttal 
a pápai követek ügye Wormsban. E nap reggelén még 
szürkületkor a fő kancellárhoz, Gattinarahoz ment Ale-
ander, hogy az a rendeleteket a császár által aláírassa. 
Az azonban podagra betegen feküdt ágyában és igy 
Aleander kénytelen volt Piacenzia püspökének közvetí-
tését igénybe venni. Még a mainzi érsekhez is elkellett 
mennie, hogy az, mint a rend hozta magával, még a 
császár előtt irja alá a rendeleteket. Végre aztán a tem-
plomban a beszéd és a mise bevégzése után a császár-
hoz közeledett Aleander a rendeletekkel. A császár mo-
solyogva mondta neki franciaul: »Jól tudom, hogy ti 
nem alusztok 1 »Es« irja Aleander »jó tetszéssel és vi-
dám arccal vette át a rendeleteket és alairta azokat, 
benn a templomban Mainz és Sitten kárdináljainak, na-
gyon sok és hatalmas fejedelemnek és az egé^z világnak 
jelenlétében ezen áldott napon az ő kegyes kezével mind-
két, a latin és német rendeletet. Aztán igy szólt nevetve 
ugyancsak franciául hozzám: »Most már bizonyára meg-
lesztek elégedve velem«, a mire én »irja Aleander,« 
ugyanazon nyelven felellem: »Bizonyára, Sire, de még 
sokkal nagyobb megelégedést fog ő szentsége, a szent 
szék és az egész keresztyénség érezni, hálákat adva Is-
tennek, hogy nekünk egy oly jó, szent és kegyes csá-
szárt adott, a kit az Isten tartson meg mindig e szent 
elhatározásaiban, melyek által felséged mindig tartó hír-
nevet és Istennél örök érdemet szerzett.« Aleander e ki-
kerekített bókjával be volt végezve a Luther ügye Worms-
ban. Még csak egyes formaságok megtétele volt hátra. 
Délután még megpecsételték a rendeleteket és a mainzi 
választófejedelem aláirta azokat még egyszer, s aztán 
örvendve tartotta azokat Aleander végre saját kezeiben. 
Azonban Aleander még most sem gondolt a nyugalomra. 
Elrendelte az előkészületeket a Luther elleni császári 
rendelet herold általi és trombita harsogás közti kihirde-
tésére Wormsban és a Luther könyveinek elégetésére 
vonatkozólag. Ez utóbbi actus minél hatásosabbá tételére 
saját maga Aleander adta ki a textust egy domininika-
nus barátnak egy egyházi beszéd tartására. A császári 

2 2 
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rendeleteket is nyomdába küldötte s mint irja, a nyom-
tatás oly gyorsan fog menni, hogy már csütörtökön 
(május 30) készen lesz, mert a császár pénteken el akar 
utazni.') 

Ez utolsó inkább csak formaszerű események meg-
történtével aztán Luther ügye teljes befejezést nyert 
Wormsban. Képünk kiegészítésére még csak azt kell 
megemlítenünk, hogy időközben a pápa is kimondta Lu-
ther felett a végső kiátkozást (a hires »bulla caenae do-
mini«) mely 1521 március 28-ikáról vagyis áldozó csütör-
tökről van keltezve, s hogy a pápa formális szövet-
ségre léptek egymással május 8-ikán, s hogy továbbá a 
császár a Luther elleni rendelet mellé még egy iratot is 
csatolt a hatóságokhoz intézve, melyben e rendelet szi-
gorú végrehajtását követeli.2) 

U t ó s z ó . 

Miután történelmi rajzunkat bevégeztük s az ese-
mények egész láncolata világos egymásutánban és kap-
csolatban áll szemeink előtt, nem állhatjuk meg, hogy 
még egy utolsó pillantást ne vessünk azokra. Mindjárt 
az események kezdetén, legelőször is a Luther eszményi 
alakja tűnik fel előttünk, ki semmiféle veszélytől vissza 
nem riadva, megy, hogy az emberiség örök érdekei mel-
lett tanúbizonyságot tegyen, s azokért, ha meg kell lenni, 
a vértanúi halált is elszenvedje. Azután a birodalmi gyű-
lésen is legelőször a Luther alakja magaslik ki, ki kéri, 
hogy először a szentirásból vagy más világos érvekkel 
győzzék meg őt állításai helytelenségéről s csak azután 
követeljék tőle a visszavonást, s ki a trieri érsek elnök-
lete alatt tartott értekezleten határozottan kijelenti, hogy 
a pápa nem lehet biró a hit dolgaiban, hanem minden 
egyes keresztyén ember magának kell, hogy annak utánna 
nézzen s ugy ítéljen, hogy aztán aszerint élnie és hal-
nia kell, és a ki tehát a lelkiismeret szabadságának és a 
józan értelemnek bajnoka gyanánt lép fel, az ezeket le-
nyűgöző tekintélyhittel szemben. 

Mig Luther az emberiség örök érdekeiért küzd, a 
pápa követei és a császár pillanatnyi érdekekért küzde-
nek Lutherrel szembe. A pápai követek a pápa tekinté-
lyének fenntartásáért, a császár az állam vagyis saját 
hatalma növeléséért, s minthogy érdekeik ugyanazonosak, 
egymással szövetségre lépnek Luther ellen, ki Wormsban 
m :nt egy rájok nézve veszélyes eszme egyedüli hordozója 
tűnt fel előttük, kinek megsemmisítésével az eszmét is 
eltiporni hitték. És Luther csakugyan a szó szoros értel-
mében egyedüli hordozója, ugy szólva megszemélyesítője 
volt az eszmének Wormsban, bár ezerek szemei vol-
tak ráfüggesztve. Lutherrel esik vagy all az eszme, 
az ő magaviselete szerint, de miután ő állhatatos maradt, 
ez ezerek tevőlegesen léptek közbe az ő érdekében. 
Hogy a német nemesség mily hatásosan lépett közbe 
Lutherért annak nagy beszédje után, láttuk. Azonban, 
ha tömeges fellépés használtatott is pillanatnyira Luther 
ügyének, de személyét a későbbi megsemmisítéstől bi-
zonyosan nem menthette volna meg, ha a ravasz szász vá-
lasztófejedelem oly ügyesen nem készíti elő Luther eltű-
nését. Mindezekből látjuk, hogy a legeszményibb dolog 
is a földön csak földi fegyverek harctérre vitelével való-
sitható meg. És ezzel letesszük tollúnkat, igérve, ha 

*) Aleander levele máj. 26. 
2) A pápa e hires bullája található dr. Joh. Georg Walch : 

Dr. »Martin Luthers sowohl in deutscher als lateinischer Sprache ver-
fertigte stb. Samtliche Schriften.® 15-ik rész. 2127-ik oldal. A csá-
szári rendelet Luther ellen, a hires »wormsi edikt« is ugyanott 2264-ik 
oldal. ' 

majd későbbi éveinkben Isten egy mélyebb pillantást 
enged nekünk a wormsi események összefüggésébe, 
akkor egy tökéletesebb képet fogunk arról rajzolni, mint 
azt jelen alkalommal tehettük. 

Rákosi György. 

B E L F Ö L D . 

A nyolcvan éves anya. 
Lapunk utolsó előtti számában emiitettük már, hogy 

a dunamelléki s erdélyi püspökeink édes anyja, f. évi 
február 25-ikén ünnepelte gyermekei, unokái s szépunokai 
körében 80. születésnapjai. Olvasóink szívesen veendik, 
ha e tisztán csa'ádi ünnepély vallásos és kegyeleti moz-
zanataira még egyszer visszatérünk. 

Az öreg asszonynak Budapesten lakó hátom gyer-
meke, a nap előestéjen, övéikkel együtt Kolozsvárra meg-
érkezvén, édes anyjok kivánsága az volt, hogy családi 
napjokat az Úrnak való hálaadással kezdjék meg s ez 
alkalommal egyik püspök fia tartsa a hétköznap reggeli 
imádságot a belfarkas-utcai templomban, a hol erre az. 
egész család, élén a nagy asszonynyal, megjelent. Az 
istenitisztelet semmiben sem különbözött, a rendrs hét-
köznapitól. A dunamelléki püspök buzgó imát mondo'.t, 
hálát adva Istennek, ki mindnyájunkat uj napra virasz-
to t t ; hisz az uj nap reggele a szenvedőnek, a U gyöt-
relmek közt fetreng ágyán, szabadulás, a boldognak a 
ki édesden szunyád családja körében, hálaadás órája. 

Igy buzgó vallásos cselekvénynyel kezdődvén meg 
a nap, kegyeletes tények közt folyt is le az egész. A 
jó édes anyának, a ki 28 évi példás és boldog házasság 
után, 33 évi gyászos özvegységben, csak gyermekei bol-
dogságának élt, többi gyermekeinek egyszerű ajándékai 
közt — két költő fia Károly és Béla egy-egy emlék-
verssel kedveskedett, melyek közül az egyiket alább közöl-
jük. Domokos, az erdélyi püspök, elhunyt édes atyjok 
az idősb Szász Károly és élő édes anyjok emlékére e 
napon, 10,000 frtos (holta napjával esedékessé válandó) 
alapítványt tett, közjegyzői okirattal s ahhoz csatolt 
10,000 forintos életbiztositási kötvénynyel, az egyházke-
rületi igazgatótanács kezelése alá adva, oly céllal, hogy 
az alapítvány évi jövedelmének 4/5 része, családi ösztön-
díjul vagy segélypénzül — Ve része pedig az egyházke-
rületi-, vagy ha létrejövend, az egyetemes egyház papi 
özvegy árva-alap járulékául szolgáljon, ugyan e célra 
adatván a rész is oly évben, midőn a csa'ád egyenes 
leszármazottjai közül a segélydijra senki nem szorul, az 
ösztöndijt pedig nem lesz ki igénybe vegye. 

A va'lásos és kegyeleti mozzanatok legmeghatób-
bikát azonban maga az ünnepelt nagy asszony szolgál-
tatta és pedig kétszeresen. Először is azzal lepte meg 
gyermekeit, hogy az alább közlött hálaadó imát, melyet 
hittől buzgó szivének teljességéből egészen ő maga, sa 
játkezűleg irt, olvastatta fel Béla fiával, mint egy asztal-
előtti imádságot, egy igazi nemes szívnek önkénytelen s 
még is oly tiszta kiömlését. S azután — mivel a kolos-
vári templomnak — hol Domokos fia szolgál, már tiz 
évvel ezelőtt készitett s ajándékozott egy Ürasztalteri-
tőt, most a budapesti ref. templom Urasztalára készitett 
(s adott át Károly fiának) ahhoz egészen hasonlót. A teritő 
világoskék selyem alapon, egészen sajátkezűleg horgolt és 
hímzett kézimunka; középen szőlő levél koszorúban e 
szavak olvashatók: Dicséret neked Uram; négy szélén 
pedig, kalász és borág fonadékok között a következő 

í mondatok : Mivel fizessek az Úrnak, én hozzám való jóté 
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teményiérű — Atyám, hálákat adok tenéked, hogy engem 
meghallgattál. — Az Urnák neve legyen áldott mindörök-
kön örökké. S végül az alsó szélen: Készítette özv. Szász 
Károlyné, 1886-ban, élete nyolcvanadik évében. E szép 
ajándékot, melyet látva, alig hinné valaki, hogy egy 
8o éves aggnő munkája,*) — Szász Károly püspök ur, 
a budapesti egyháztanácsnak március ii-iki ülésében, a 
következő levél kíséretében adta á t : 

Nagytiszteletü és tekintetű egyháztanács ! 
Az én édes anyám f. é. február hó 25 én töltötte 

be, Isten kegyelméből, életének 8o-ik esztendejét. 
Megemlékezve e napon Istennek azon számtalan 

kegyelmeiről, melyeket becses emlékű édes anyám ol-
dalán 28 évi boldog házasságában s ennek halála után 
33 évi gyászos özvegységében az Úrtól nyert, hogy 
gyermekeit Isten félelmében s becsületben nevelhette fel 
s az életbe kilépni és ebben munkálkodni s őt számos 
unokákkal és dédunokákkal megörvendeztetni láthatta s 
e magas életkort aránylag jó erőben és egészségben ér-
hette meg : Isten iránti hálájának azzal is kifejezést kí-
vánt adni, hogy a bpesti ref. egyház urasztalára egy egy-
szer ü teritőt sajátkezüleg készített s azt általam, mint 
ezen egyház szolgája által tisztelettel fölajánlja. 

E kis ajándéknak alig van egyébb értéke, mint-
hogy azt egy nyolcvan éves, istenfélő öreg asszony, egé-
szen sajátkezüleg készítette; hogy annak minden szálába 
és minden szemébe beleszőtte buzgó imáit és jó kíván-
ságait azon egyház felvirágzásáért, a melynek az ő leg-
öregebb fia 

méltatlan, de hű szolgája 
Szász Károly. 

* 

Az egyháztanács örömét, köszönetét a kedves aján 
dékért, mely magában véve is becses női munka, de 
még sokkal inkább becses, azt tudva, hogy ez egy 
tiszta vallásos kedélyű nőnek a munkája, gr. Tisza Lajos 
főgondnok tolmácsolta az ajándékot átnyújtó lelkész-püs-
pök előtt, majd az egyháztanács egyhangúlag elhatározta, 
hogy a presbyterium köszönete jegyzőkönyvileg is kife-
jeztessék, de egyszersmind a mű nemes lelkű készítőjé-
hez intézendő külön levélben is, a ki iránt mint két püs-
pök édes anyja iránt különben is hálára van kötelezve 
az egész hazai, de különösen a budapesti reform, egy-
ház. Egy csendrs fohász szált fel az egek urához: Hadd 
lobogjon még évekig, szelid, csendes fényével az arány-
lag oly hosszura nyilt szép életfáklya!! 

Ma nyolcvan éves. . . 
(1886. február 25-ikén.) 

Ma nyolcvan éves jó anyám ! 
— Meg adtad érni, istenem, 
Ki őt oly messze elhagyám, 
Kezét ma csókkal hintenem. 
S mig ő szelíden rám tekint, 
Lábához ülök im megint, 
S ölébe hajtva homlokom : 
»Anyám !« Zokogva suttog >m. 

Elhagytam őt — nem hűtelen ! 
Es jó kezekben hagytam őt. 
Reá gondoltam szüntelen 
S vágyamnak olykor szárnya nőtt : 

Bérc- s völgyeken, folyókon át 
Fölkeresni a jó anyát, 
Mint a kanyargó kisded ér 
Völgyébe vissza-visszatér. 

Más otthonom is van nekem, 
Hol boldog fészkemet rakám ; 
Hű párom ott. sok gyermekem, 
Beszédes kicsi unokám ; 
De kétszeres boldog vagyok, 
H a velők ide szállhatok, 
Mint fecske a hol született, 
Nem felejti a födelet. 

Oh, hogy' feledhetnék mi el, 
Bölcsőnkben O hogy' ringatott, 
Hogy' táplált édes tejivei, 
Álmunkban hogy1 takargatott , 
Körülünk védve vonva kör t ! 
Mert hű anyagond áll csak őrt, 
S mint zöld füvet langy pe rme teg : 
Anyaköny növel gyermeket. 

Oh jertek, én testvéreim, 
Hódolva álljuk őt körül ! 
Mig ott az üdv fénytérein 
Apánk velünk sir és örül, 
S minket haló-porában áld : 
Mi áldjuk a legjobb anyát, 
S ajkunk csak egy imát rebeg : 
Hogy őt az isten tartsa meg 

Szász Károly. 

F o h á s z . 

*) Pedig az. A tisztelt agg asszony, öregségében is folyvást mun-
kálkodik. Valamennyi leány-unokája és dédunokája (összesen 15) szá-
mára, majdani kiházasitási készületökhez gyönyörű vánkos-, és paplan-
betéteket kötött és horgolt sajátkezüleg, valódi »tündérujakkal.« 

Hála az Úrnak, hogy e mai napot megengedte ér-
nem, s ugy, hogy hat gyermekemet magam körül látha-
tom ; nem csak, de mindeniknek örvendhetek lélekben. 

Hálát adhatok, hogy nem csak egy, de fiaim által, 
hat nemes érzésű jó leányt birok, kik közül három a tá-
volból sietett, tudva, hogy ez által mily nagy örömet 
szereznek nékem. 

Megáldott isten számos unokákkal, kik közül né-
gyen már célt érve, boldogok a maguk kis házi kö-
rükben ; isten segítse a többit ugy elő, mint ezeket, 
minden jóban és nemesben . Kis dédunokáim örven-
deztessék szüleiket s engemet, mig isten napokat ád szá-
momra. 

Megtartotta isten már csak egyetlen, nálamnál még 
korosabb testvéremet, ki csak is gyengesége folytán 
hiányzik ez öröm napomon, de azért szellemileg köz-
tünk van. 

Hálát adhatok istennek azért is, hogy Öreg nap-
jaimat egyik jó fiam hajlékában nyugodtan és csendesen 
tölihetem. 

De ha sok örömet s áldást nyújtott a jó isten ré-
szemre, nagy veszteséget és bánatot is kelle elviselnem, 
mert az, ki legfőbb dísze volna mai együttlétünknek, kit 
osztatlan szeretettel környeznénk, fájdalom, óh, mily ko-
rán elhagyott minket; pedig oly nemesen érző szive 
hányszor érezhetett volna örömöt övéiben, kiket ugy tu-
dott szeretni S utána többen mentek el, kikhez szivünk 
ragaszkodott. 

De ha a keserűségek nem edzették volna szivemet, 
a mai nap örömét talán nem is tudnám ugy érezni, mint 
most : azért hála a keserűségért is. 

S most végtére, mily nagy öröm újból, mily csak-
nem páratlan kegvelmet nyújtott az Úr nekem! Két test-
vér, két püspök fiam mondhat áldást 80 éves anyjára: 
áldást minden itt s minden távol levő kedveseinkre! 
Ámen. 
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K Ü L F Ö L D . 

A vallás lényege és az egyházi fejlődés alap-
törvényei. 

(Folytatás.) 

Itt a nagy a kérdés, ugyanis, hogy ha csakugyan 
bebizonyittatnék a descendentia tana s ezzel megcáfol-
tatnék az az ó-testamentumi fölfogás, mely szerint az 
ember egy földgöröngyből formáltatott s kétségbevon -
hatlanul igaz lenne, hogy az ember egy felsőbb állatfaj-
ból állott elő: vájjon akkor ezzel egyszersmind megdön-
tethetnék-e az ember istenképiségében és végnélküli tö-
kéletesedésében eddig vetett hite? Megszünnék-e ezzel 
az ember erkölcsi személy, személyes intelligentia s mint 
ilyen a legfőbb értelmiségnek és tökéletességnek egye-
düli hasonképe lenni ? Én egy második kérdéssel felelek 
erre : ha ma nemünk eredetének talánya csakugyan meg-
oldatnék, ha ma megbizonyosodnék, hogy mi is ezelőtt 
évezredekkel talán a mai tűzfokföldi lakóknak művelt-
ségi állapotában voltunk és még több évezredek előtt 
valamely értelmes állatnak, talán épen a majomnak fej-
lettsége fokán állottunk: vájjon az ember s ennek tehet-
ségei és hivatása felől való Ítéletünket a tűzfokföldinek, 
vagy pedig a majomnak álláspontjára helyezkedve fejte-
nők-e ki, vagy nem inkább-e a civiiisált és keresztyén 
cultur ember álláspontjából, abból a nézpontból, a me-
lyet már fejlődésünkben elértünk? Az ember felől való 
Ítéletünknek nem az emberi fejlődés kezdő fokához, ha-
nem az egész fejlődési történethez kell alkalmazkodnia. 
És már most ha nekünk a mi mai keresztyén culturánk 
álláspontjáról nemünk tulajdonképeni lényegét épen a 
természetet uraló műveltségben és a természeti élet vi-
szonyain tul nyúló végetlen erkölcsi tökéletesedés ösztö-
nében kell keresnünk és megtalálnunk: akkor bizony, 
bármiként döntessék is el nemünk keletkezésének kér-
dése, mégis az ember és ennek a világban való helyzete 
felőli ítéletünk csakis amaz eszményi célon alapulhat, a 
mely culturfejlődesünket létrehozta és más semmi egyébben. 
Továbbra is szilárdan ragaszkodunk ama hithez, hogy 
hivatásunk célja nem mögöttünk, hanem előttünk 
fekszik; hogy szellemünk erkölcsi törvényei írják elénk 
életfeladatunkat és nem testi fejlődésünk élettani törvé-
nyei ; hogy mi nem eredetünk mesekönyvéből, hanem a 
keresztyén kijelentésnek hivatásunk felől kinyilvánitott 
tiszta igéiből vesszük e világban való életünk szabályzó 
elveit és törvényeit. 

Ismétlen tehát : Miután a vallásos hit a mi tulajdon-
képeni emberi életfeladatunk kérdése körül forog, mi 
mint keresztyének ezután is istenképiségünkből folyó er-
kölcsi hivatásunk szerint fogunk gondolkozni, még ha 
szemünk élettani előállásáról való eddigi nézetünket meg 
kellene is változtatnunk. És a mennyiben bensőleg egye-
nesen kényszerítve vagyunk az erkölcsi érdekeknek, mint 
absolut normáknak és törvényeknek életünkben tért en-
gedni, még a descendentia tana mellett is hinni fogunk 
e világnak, a melyben élünk, erkölcsi rendjében, hinni 
fogunk egy eszes, erkölcsi világ okfőben, ha a dolgok 
előállásának mikéntje és az isteni világkormányzás módja 
felől pusztán a vallásos hitnek segédeszközeivel semmit 
megfejteni nem tudunk is. 

Most már a hagyományos theologia hibája és egy-
szersmind az exact tudományokkal való civódásának 
alapja abban rejlik, hogy a helyett, hogy a vallásos hi-
tet akarná megmagyarázni és megszilárdítani, inkább 

azzal vesződik, hogy miként vezessen le belőle tudomá-
nyos tételeket a világ és az ember teremtetésének módja 
felől. De ekkor már többé nem a hit és tudás harcol-
nak egymással, hanem a theologiai és természettudomá-
nyi anthropologia. 

Kétségtelenül sokan azt fogják mondani, hogy ama 
régi theologiai anthropologia, ha nem is az uj, — de 
mégis az ó-testamentumból van merítve, és igy ez elébe 
teendő minden modern anthropologiának, mert hiszen az 
ó-testamentum is ép ugy Istenről ihletett, mint az uj 
Tökéletesen ugyanezt mondották a 16. és 17. században 
a theologiai kosmologia hívei a kopernicanismus ellen. 
Mit mondhatunk hát ez ellenvetéssel szemben ? 

Legelső sorban is itt azt kérdezhetjük: hát miféle 
felfogás az az isteni ihletésről és a kijelentésről, a mely 
benne ama módoknak és eszközöknek közlését keresi, 
hogy Isten miként teremtette e világot és az embert?! 
A mennyire én tudom az egyházban mindég csak oly 
tanokat és eseményeket tulajdonítottak a kijelentés jel-
lemének, a melyek az ember lelki üdvösségével valami-
féle kimutatható összefüggésben állanak. De miként bi-
zonyíthatná be valaki a világon, hogy a mi lelki üd-
vösségünk a szerves természet előállásának és fejlődésé-
nek valamely ki, vagy ki nem jelentett theoríájától függ.M 
És feltéve, hogy az ember teremtetéséről szóló ó-testa- , 
mentumi elbeszélés csakugyan ihletés folytán állott elő, 
ez elbeszélésből mennyivel tudtunk meg többet a dolgok 
első kezdetének nagy talányából ? Ez előállási folyamat 
az ó-testamentummal ép oly talányszerű, mint nála nél-
kül. Őszintén megvallva a világnak és az embernek ere-
detéről nem tudunk semmit, épen semmit, tartsuk bár a 
bibliai elbeszélést kijelentettnek vagy nem. 

Egyébbiránt ugyanebben a véleményben lehetett 
Pál apostol is, a kinek egyszer mindenesetre jó alkalma 
lett volna a teremtéstörténete fölött nyilatkozni, neveze-
tesen, a midőn a Róm. levélben a zsidóknak a pogá-
nyok feletti előjogát annyira pártatlanul teszi kérdésbe. 
Ott megmagyarázza, hogy a pogányok erkölcsi törvénye 
az ő lelkiismeretükbe volt irva; a zsidóknak ezenkívül 
még a mózesi törvénytáblákon is. A pogányok felismer-
ték Isten teremtő erejét az ő munkáiban — — de itt 
nem megy az apostol tovább, holott elmondhatta volna, 
hogy a zsidóknak meg volt azonkívül még egy ihletett 
tudósítások a teremtés felől. Ha Pál a bibliai teremtés-
történetben ugyanazt látta volna, a mit bizonyos zsidó-
keresztyén theologusok ma látni akarnak, akkor bi-
zony megbocsáthatatlan volna, ha ezt a jó alkalmat a 
zsidók előnyének kiemelésére elmulasztotta volna. 

Eltekintve azonban attól, hogy a bibliai elbeszélés 
az ember eredetére nézve semmi megnyugtató megoldást 
nem ad, ha azt tudományos igényeink mértéke szerint 
vesszük, — ez, — mint általában az ó-kor minden val-
lási kosmogoniái, inkább csak egy hitnézetet s nem egy 
ihletett tudományos elméletet tár elénk. Inkább csak azt 
mondja meg, hogy a vallásos izraelita miként képzelte a 
világ előállását , semmint ama tudományos kérdésre 
akar megfelelni, hogy miként jöttek létre a létezők kü-
lönféle fajai. Hogy a vallásos izraelitának e hitvallása 
történeti alakba van öltöztetve az nem változtatja meg 
épen hítvallási jellemét, valamint az sem, hogy az ó-kor 
naiv természetnézletének segélyével bizonyos mértékben 
szemlélhetővé tétetett. Ez elbeszélés értéke sem nem a his-
tóriai, sem nem, hogy igy fejezzük ki magunkat, a termé-
szettörténeti előadásban, hanem abban a viszonylagosan 
magas és tiszta felfogásban rejlik, a melyben Izrael ke-
gyesei századokkal Kr. e. Istenről és ennek a világhoz, 
különösen pedig népéhez való viszonyáról voltak. Ha az 



253 PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
345 

elbeszélést ugy vesszük, a mint van, ugy azt találjuk, 
hogy az nem szól semmit az ember tökéletes kezdő-
állapotáról; az istenképiséget — mint általában a régi 
bölcsészet, — ez sem találja egyébben, mint az észben, 
a mely által az embernek a természetet megismerni és 
a felett uralkodni kell. Épen az, a mit a keresztyénség 
mint specifikus emberét tekinteni tanított, t. i. az er-
kölcsi, ott még naturalistikusan megkötve jelenik meg, 
mint általában az egész izraelita vallásban. 

Bármiként vélekedjünk is az izraelita kosmogoniá-
ról az mindenesetre egy ma már tarthatatlan természet-
nézletben, nevezetesen a geocentrikuson nyugszik. Ezt 
ez oldalról a kopernicanismus már rég megdöntötte. 
Tehát nem is szükséges a descendentia tana melletti bi-
zonyítékokra várnunk. A mennyire becses a bibliai te-
remtéstörténet, mint az ó-izraelita vallási felfogásnak em 
léke, annak a hitnek, mely a világ értelmes szent te-
remtőjén csügg s a mely hitben mi is osztozunk : any-
nyira értéktelen, ha azt kutatjuk, hogy mennyiben oldja 
meg tudományosan csak némileg is megnyugtatólag a 
világ és az ember keletkezésének nagy talányát. 

Én tehát a me'lett maradok: a theologia nem ren-
delkezik semmi szin alatt amaz eszközökkel, hogy a val-
lásos hitből kosmologikus és anthropologikus elmélete-
ket vezessen le. Neki csak az a feladata, hogy kimutassa, 
hogy miként és miért jutunk a világteremtés és az em-
ber istenképiségének hitéhez ; miként és miért tartjuk azt 
fenn és tudjuk fenntartani a darvinismus és a koperni-
canismussal szemben is f De ezzel, mint vallástudomány-
nak feladata teljesen ki is van merítve; egyébb kérdé-
sek megfejtését bizza más tudományokra. 

(Folyt, köv.) Kenessey Béla. 

I R O D A L O M . 
Pozsonyban kiadva megjelent az Orbók Mór által 

szerkesztett »Paedagogiai plutarch* 3-ik és 4-ik (kettős) 
füzete. E füzet is ép oly díszesen van kiállítva, mint az 
előbbiek s csak a tartalom gazdagságával múlja azokat 
felül. Dr. Kiss Áron jeles nevelés történeti írónk Gön-
czynek, a magyar nemzeti népoktatás ujjá teremtőjé-
nek életrajzát közli egy ív terjedelemben. Gönczy éle-
téből oly érdekes adatokat sorol fel, melyek eddig tel-
jesen ismeretlenek voltak a szakközönség előtt. — Tóth 
Józsefnek, »minta tanfelügyelőnek* életrajzát György Ala-
dár mutatja be kedves stylussal, vonzó előadásban. — 
Oláh Miklós volt esztergomi érseknek, a magyarhoni r. 
kath. népoktatás-ügy hírneves reformátorának életrajzát 
dr. Márki S. szellemes tollából olvassuk. Még a következő 
életrajzokat találjuk e füzetben : Mayer Istvánét (dr. Pá-
paitól), Weisz Bernát Ferencét (Böngérfitől), Fellenbergét 
(dr. Zsengeritől), Winmeré t (Ebenspangertől) s a V. Szabó 
Jánosét (dr. Kökösitől) Egy füzet ára 20 kr. Kettős füzeté 
40 kr. Előfizethetni a kiadónál, Drodtleff Rezsőnél Pozsony-
ban : 5 füzetre 1 frttal, 10 füzetre 2 frttal. Az egész mű 
30 füzetre van tervezve. Melegen ajánljuk az életrevaló 
vállalatot a szakközönség figyelméoe. 

Losonczi báró Bánfly Albert emlékezete . Ima. 
Elmondotta február 3-ikán, 1886. Szász Gerő kolozsvári 
első pap és esperes. Kézirat gyanánt. Kolozsvárt, nyo-
matott Stein János nyomdásznál 1886. 9 lap. A magyar 
haza s kivált a királykágontúli rész közelebb elhunyt 
ezen egyik legjelesebb vezérférfia felett elmondott kene-
tes hangú ima s imába szőtt életrajz a fenntebbi cím 
alatt diszes kiadásban megjelent. 

Kedves kötelességet vélünk teljesíteni, midőn t. ol-
vasóink figyelmét ezennel felhívjuk Ferenczi B. miskolci 
könyvkiadó mai számunkban közlött rendkívüli leszállí-
tott áru hirdetésére. Nevezett könyvkiadó cég, tekintetbe 
véve a jelenlegi mostoha pénzviszonyok t, összes prot. 
egyházirodalmi kiadványait, a m. prot. egyh. szónoklatok 
gyöngyeit, melyek eddigi magas bolti árai miatt a kellő 
elterjedést nem nyerhették, az ára felére leszállítani magát 
elhatározta. 

K Ü L Ö N F É L E K . 
* A tiszántúli reform, egyházkerület tavaszi köz-

gyűlése május 3-ikán kezdődik ; az előtte va'ó két napon 
lelkészi vizsgálatok tartatnak. A vizsgálatra menők altal 
készítendő egyházi beszéd alapigéjéül 1 Timoth. 4, 16 , 
kátémagyarázatúl a XII. űrnapja vagyis a 31 és 32-dik 
kérdések tűzettek ki. 

* Lelkészjelölés. Fertős Almáson, a máramaros-
ugocsai egyházmegyében tiz pályázó közül Deák Mihály 
keresztúri, Tegze László verbőczi, Kósa Aladár aklii, Bar-
kász Albert méhteleki rendes és Timár Imre szováti h. lelké 
szek jelöltettek ki. A valasztás mához egy hétre (21-én lesz ) 

* A hegyaljai ág. ev. e.-megyében felügyelőnek: Lich-
tenstein Józs., főesperesnek: Zelenka Pál, miskolci alesperes-
nek Matherny Ján. abaujszántói lelkészek választattak meg. 

* Adományok. Br. Prónay Dezső' egyetemes főfel-
ügyelő ur a »pozsonyi ág. hitv. evangel theologiai aka-
démiai önsegélyző kör« védnökségét elfogadván, a kör 
alaptőkéje növelésére 50 frtot adott. 

Brósz Jónathán a VI. szab. kir. városi esperesség 
felügyelője s a tiszai ker. gyámintézet világi elnöke 
f. hó 4-ikén töltötte be mint a kassai magyar-német ev. 
gyü'ekezet felügyelője hivataloskodása 25-ik évét Mely 
alkalommal a kassai egyház hívei ünnepélyesen fejezték 
ki a jubiláló irányában örömüket s hálájukat, ő pedig 
egyháza és iskolája iránti buzgóságának, áldozatkészsé-
gének azzal adta ujabb tanújelét, hogy egy ^iskolai alap« 
létesítését kezdeményezte 500 forinttal, mely alap a jó 
példát követő hitrokonok áldozatkészsége által csak ha-
mar 5000 forintra r.övesztetett. 

Özv. Darányi Ignácné, jó lehet boldogult férjének 
a budapesti ref. egyház részére tett 500 forintos alapít-
ványa által mind ő, mind gyermekei az egyházi adó 
fizetése alól feloldattak, mégis kötelezi magát, hogy a 
míg él, a budai segédlelkész fizetésének pótlására éven-
kint 40 forintot ad. Az egyháztanács nagy köszönettel 
vette tudomásul közelebbi ülésében a jótékonyságáról s 
vallásos érzületéről széles körben ismeretes nő ezen 
ujabb áldozatát. Ugyanezen ülésben jelentetett, hogy a 
pesti hazai ehő takarékpénztár a ref gymnásium alaptő-
kéjének növelésére ez évben ís 300 frtot adományozott. 

* Elitélt lelkészek. A budapesti IV—X. kerületi 
fenyítő járásbíróság érdekes ügyben hozott e hó 7-ikén 
ítéletet. A vádlottak dr. Ott Ádám és Krizsán Mihály 
józsefvárosi segédlelkészek voltak, kiket családi állás el-
leni kihágás miatt vontak felelősségre. A tényállás a kö-
vetkező : Poszpichil Emilia férjezett Tyukos Vilmosné 
válópört indított férje ellen. Azalatt, mig a pör folyt, az 
asszonynak két gyermeke született: egy Vilmos nevii fia 
és egy Emilia Jozefa nevü leánya. A szülésznő, ki a 
gyermekeket a józsefvárosi plébánián megkereszteltette, 
az illető segédlelkész ama kérdésére, hogy törvényes 
házasságban születtek-e a gyermekek, azt felelte, hogy 
anyjuk Poszpichil Emilia asszony, ki férjétől különvál-
tan él. Esketési bizonyítványt mint szülésznő nem tudott 



348 

felmutatni, mire a segédlelkész, egyik esetben dr. Ott 
Ádám, a másikban Krizsán Mihály, törvénytelen gya-
nánt irta be az anyakönyvbe a két gyermeket, habár 
törvényes házasságban születtek. A segédlelkészek ma 
megvallották, hogy ők ezt az eljárást követték egész a 
mult évig, midőn a hercegprímás körlevélben figyelmez-
tetté őket a büntető törvénynek ezt az eljárást tiltó 
szakaszára. A járásbiró csaladi állás elleni kihágás miatt 
egyenként három napi elzárásra és 20 frtnyi pénzbirságra 
ítélte a segéd'elkészeket. A kihágásokról szóló büntető 
törvénykönyvnek itt alkalmazott 60-ik szakasza igy hang-
zik : »Egy hónapig terjedhető elzárással és háromszáz 
forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő azon anya-
könyvvezető, a ki az állam törvényei szerint érvényes 
házasságból született gyermekeket, noha e körülményt 
tudta ; az anyakönyvbe, mint az állam törvényei sze-
rint törvé íyest be nem jegyzi.« 

* Irodalmi 50-dik évét jubi láló paptársunk. E 
század első felében oly kedvelt tudományos folyóira-
tunknak, a »Tudományos Gyűjteményt. 1836-ik évi már-
ciusi kötetében a 100-dik lapon im e cikk jelent meg : 
»Honi részleges rajzolatok,« ezen aláírással: Ifjabb Vári 
Szabó Sámuel, Pápán. Mint 3-ad éves theol. a suppli-
kációját irta meg a jelenleg tisza-földvári ev. ref. lelkész. 

* Bod Péter művére, mint örömmel jelezhetjük na-
gyobb mérvben megindultak az előfizetések, annyira, 
hogy nem igen lehet okunk a külföld előtt szégyenkez-
nünk az első sorban is bennünket érdeklő vállalat körül 
kifejtett buzgólkodást illetőleg, ha tovább is igy tart. 
Közelebb a következő előfizetéseket vettük : a ceglédi ref. 
egyház; —, a máramaros-ugocsai ref. egyházmegye lel-
készi könyvtára ; a debreceni ref. egyház ; a heves-nagy-
kunsági ref. egyházmegye; heves nagy kunsági lelkész-
egylet ; Székely Károly esperes Kunhegyesen ; Révész 
Bálint ref. püspök Debrecen; Tóth Sámuel hittanár Deb-
recen ; Kunhegyesi ref. egyház ; Csatáry István ref. fő-
gondnok Dévaványán; Kisújszállási ref. egyház, mind-
annyian a főtiszt. Révész Bálint püspök ur közvetitésé-
vek Ugyancsak főt. Révész Bálint püspök ur a követ-
kező előfizetéseket küldötte be : az alsó-szabolcs hajdu-
vidéki ref. lelkész-egylet könyvtára részére (Zsigmond 
Sándor egyleti könyvtárnok kezéhez H.-Szoboszlóra kül-
dendő), ugyanezen egyházmegye levéltára számára (Sze-
remlei József esperes úrhoz küldendő H.-Böszörménybe); 
H.-böszörményi gymnasium ; H.-nánási ref. gymnasium ; 
H.-szoboszlói gymnasium; Bakóczi János lelkész H.-Bö 
szörményben ; Ban Zsigmond tisza-füredi lelkész; Mező-
túri népiskolai könyvtár; turkevei ref. egyház; turkevei 
lelkész Harsányi Sándor ; Végh Sándor Türk evén ; Pap 
Gábor főt. püspök ur Tóth Dániel pápai tanár úr részére ; 
továbbá a pápai ref. főiskolai könyvtár részére; Hunfalvy 
Pál maga s a magyar akadémiai könyvtár részére 

* Sajtó hiba. Lapunk közelebbi számában a »Ha-
nyatlás« című cikk alatt, a 304-dik lap végén Német K. 
helyett olvasandó Neme* Károly. 

* Helyreigazítás. Illetékes helyről vett értesülés 
alapján tévesnek jelentjük ki a politikai lapokból átvett 
azon közlésünket, mintha a kunszentmiklósi jegyző Bap-
tista anyakönyvezési ügyben kérvényt terjesztett volna 
a megyéhez. Kunszentmiklóson nincsenek baptisták, kik-
nek érdekében születési nyilvántartást kellene vezetni. 
Kunszentmiklós helyett Kis-Szentmiklós olvasandó. 

Ugyancsak lapunk mult számában, az adakozási 
rovatban »az ó-morovicai ref. egyház« helyett olvasandó: 
»Herczegh Ferenc ó-moravicai lelkész,® mert ő, nem 
pedig az egyház küldötte az árvaházra a 3 frtot. 

A D A K O Z Á S O K . 
Az országos prot. árvaház részére : Kovács A n -

tal ref. esperes 104 frt 31 krt. (Ehhez járultak: Ader-
jási egyház 50 kr, lelkész Kovács Bálint 1 frt. Becefai 
egyház 50 kr, lelkész Nagy Bertalan 50 kr, tanító Szabó 
Sándor 20 kr. Belvárdi egyház 50 kr, hely. leik. Mun-
kácsi Lajos 50 kr. Besencei egyház I frt, lelkész Szűcs 
József 50 kr. Paprádi leány egyház I frt. Bissei lelkész 
Nagy István 1 frt. Bogdásai egyház 50 kr, lelkész Hor-
váth József 50 kr, tanító Ürögdi József 30 kr. Markóci 
leány egyház 25 kr, tanitó Sütő Pál 30 kr. Botykai 
egyház 1 frt, lelkész Füstös János 50 kr. Kispeterdi 
leány egyház 50 kr, tanitó Kecskeméti József 1 frt. 
Büdösfai egyház 84 kr, lelkész Biczi Ferenc 50 kr, 
tanitó Tóth Pál 20 kr. Csarnotai egyház 50 kr, lelkész 
Szentgyörgyi József 1 frt. Csehi egyház 50 kr. Csepeli 
egyház 50 kr, hely. lelkész Szűcs Endre 50 kr, tanitó 
Szigeti Károly 50 kr. Czuni egyház 50 kr, lelkész Hor-
váth Pál 50 kr. Dencsházai egyház I frt, lelkész Kossá 
János 1 frt, tanitó Fazekas József 50 kr. Drávafoki egy-
ház 50 kr, lelkész Hetessy Viktor 1 frt, tanitó Csikesz 
Sándor 30 kr. Drávapalkonyai egyház I frt, lelkész Szabó 
József 50 kr, tanitó Dávid Lajos 50 kr. Garei egyház 
1 frt, lelkész Pál József 50 kr. Gordisai egyház 50 kr, 
lelkész Bajó Károly 1 frt. Gyüdi egyház 40 kr. Haraszti 
egyház 50 kr, lelkész Svarkay Lajos I frt. Harkányi 
egyház 50 kr, lelkész Fábián Mihály 50 kr, tanitó Fejes 
Lajos 30 kr. Hidvégi confirmáltak 62 kr, lelkész Szűcs 
János 1 frt. Hiricsi egyház 50 kr. Ipacsfai egyház 50 kr, 
lelkész Borbély László 1 frt. Iványii egyház 50 kr, lelkész 
Kimithy László 1 frt, tanitó Hodos János 20 kr. Káki-
csi egyház 50 kr, lelkész Kis József 50 kr, tanitó Füstös 
Mihály 30 kr, Matocsai leányegyház 50 kr, tanitó Varga 
Pál 30 kr. Katádfai egyház 50 kr, lelkész Kovácsi István 
1 frt, Kémesi egyház 50 kr, tanitó Vitányi Sándor 50 kr. 
Piskii leány egyház 25 kr, tanitó László János 50 kr. 
Kis Csány-oszrói egyház 1 frt, lelkész Iványos Soma 1 frt. 
tanitó Bagaméri Benjámin 1 frt. Kisharsányi egyház 50 kr, 
lelkész Hoffer Károly I frt, tanitó Horváth Mihály 50 kr. 
Kis-Szentmártoni egyház 50 kr, lelkész Molnár István 
1 frt. Kistótfalui egyház 50 kr, lelkész Máté Balázs 50 kr, 
Kovácshidai egyház 50 kr. Luzsoki egyház 50 kr, lelkész 
Fejes Sándor 50 kr. Nagycsányi leány egyház 50 kr, 
tanitó Fejes Zsigmond 50 kr. Magyarpeterdi egyház 
50 kr, lelkész Mészáros István 1 frt. Márfai egyház 
1 frt 50 kr., özv. lelkésznő Farkas Lajosné 4 frt. Matyi 
egyház 50 kr, lelkész Szakács Lajos 1 frt. Mecskei egy-
ház 1 frt, lelkész Nagy Imre 1 frt. Mindszenti egyház 
20 kr. Bogádi társ-egyház 20 kr, lelkész Király Imre 
50 kr. Nagyfalui egyház 50 kr, hely. lelkész Toronyai 
József 50 kr, tanitó Váradi Gyula 50 kr. Beremendi 
leány egyház 50 kr, tanitó Bozzai István 50 kr. Nagy-
harsányi egyház 50 kr, lelkész Dömötör Károly 1 frt, 
tanitó Zágonyi György 50 kr, Fejes Antal 30 kr. Nagy-
peterdi egyház 1 frt, lelkész Farkas Emil 50 kr, tanitó 
Reketye Pál 20 kr, Pintér Ján. jegyző I frt, Nagy Károly 
e -m. tanácsbiró 50 kr. Nagytótfalui lelkész Dányi Gábor 
1 frt. Nagy-Vátyi egyház 50 kr, lelkész Báthory István 
50 kr. Okorági egyház 50 kr. lelkész Fehér Ambrus 50 kr. 
Oldi egyház 50 kr, tanitó Biczó Lajos 50 kr. Piskói egy-
ház 50 kr, tanitó Losonczy Ferenc 20 kr. Kemsei leány 
egyház 25 kr, tanitó Hevesy Károly 50 kr. Rádi egy-
ház 1 frt, lelkész Paksi Gedeon 50 kr. Ronádfai egyház 
50 kr. Sámodi egyház 50 kr. Sellyei egyház 50 kr, 
lelkész Bosznay Sándor 1 frt. Szavai egyház 20 kr, lel-
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kész Czucz Lajos i frt, tanitó Tóth István 50 kr. Szer-
dahel) i egyház 50 kr, lelkész Baditcz György I frt. 
Szenterzsébeti egyház 1 frt, lelkész Boros Péter 1 írt. 
Tótkereszturi leány egyház 1 frt, tanitó Harcsi Gáb'or 
20 kr. Siklósi egyház 1 frt. Sós-Vertikei egyház 50 kr, 
lelkész Vámos Károly 50 kr. Terehegyi egyház 1 frt. 
lelkész Kovács Antal 6 fit, tanitó Varga József 50 kr. 
Turonyi egyház 50 kr, Zalátai egyház 50 kr, lelkész Berki 
József 1 frt, h. tanító Somogyi Pál 30 kr.Vaiszlói egyház 
1 frt, özv. Hetessy Dániel lelkésznő 1 frt. Vejtii egyház 
50 kr, lelkész Szondy Lajos 50 kr, Viszlói egyház I frt, 
lelkész Ambrus József 1 frt, tanitó Somogyi Pál I frt. 

Esztergomi ev. ref. egyházunk segély-egyletének 
tökélyét, mely egyletet tekintetes Konkoly Thege Béla 
törvényszéki bíró ur, akkori volt gondnokunk, ev. ref. 
egyházunk iránt táp'ált forró érzülete teremtett, s e tőke 
kamatának egy harmada templom alapra, másik harmada 
szegény híveink egyházi adójának törlesztésére fordíttatik, 
harmadtk harmada tőkésittetik, a következő szives ado-
mányozók állították elő : 

1. Esztergomi híveink közül: Konkoly Thege Béla 
28 frt, Konkoly Thege Berta 14 frt, dr. Burian János 14 frt, 
Rogrün Ede 21 frt, Szabó Titusz 7 frt, dr. Nagy Sán-
dor 6 frt, Cziber Ferenc 4 frt, Mikus Endre 1 frt 40 kr., 
Matyók Lajos 1 frt 40 kr., Kovács Károly I frt 20 kr., 
Komáromi István I frt 40 kr., Clementis Zsigmond 6 frt, 
Mányoky László 7 frt, Sebestyén Dávid h. lelkész 5 frt. 

Vidékiek: Ifj. báró Vay Miklós Golop 20 frt, 
Radó Kálmán Répcelak 10 frt, báró Vay Béla Alsó-
Zsolca 10 frt, Geduly Lajos püspök Pozsony 5 frt, 
dr. Schrimer Károly Sopron 5 frt, Szentiványi Márton 
Szt.-Iván 1 frt, gróf Dégenfeld József Debrecen 5 frt, 
Kaldi Gyula A.-Káld 20 frt, Prokopiusz Pál Cseri 10 frt, 
Zuber József Komárom 10 frt, Bernáth Elemér Buda-
pest 5 frt, Mosótzy Lajos Pozsony 5 frt, Ragályi György 
Borsod 10 frt, Molnár Béla Sz.-Éehérvár 10 frt, Ange-
lics Germán Karlovicz 1 frt, Ruprecht Lajos S.-Kál 6 frt, 
Kovács Antal Terehegy 1 frt, dr. Darányi Ignátz Buda-
pest 5 frt, Fáy Gusztáv Nyustya 5 frt, Mikola György 
Sajó-Gömör 5 frt, Gergey Károly Budapest 10 frt, 
Balogh Ferenc Debrecen 2 frt, dr. Niederman Gyula 
Budapest 5 frt, Horváth László Segesvár 2 frt, Deák 
Lajos Marosvásárhely 2 frt, Kund Samu Répcelak 1 frt, 
Svehla Gusztáv B.-Bánya 1 frt, Schveiger Márton Buda-
pest 2 frt, Czigány Károly Kővágó-Eörs 2 frt, Garda 
József 1 frt, Obert József 1 frt, Ágoston Balázs I frt, 
Ivánka Imre Budapest 5 frt, Illés Bálint Kisújszállás 5 frt, 
Kisújszállási ref. egyház 5 frt, Brosz Jónát Kassa 5 frt, 
Raab Károly K.-Bánya 2 frt, Nemessányi János Komá-
rom 1 frt, Szőke János Érmihályfalva I frt, Hart Károly 
Kistorony 3 frt, Schuh Ágost Gálos 2 frt, Kiss János 
tanár Pápa 5 frt, Szilády János Feketehegy 1 frt, Tisza 
István Geszt 5 frt, dr. Tóth Ferenc K.-Szt.-Miklós 2 frt, 
Jákobéi József Budapest 2 frt, dr. Kautz Gusztáv Győr 
10 frt, Fábri János Igló 1 frt, gróf Tisza Lajos 20 frt, 
Balázs Árpád M.-Ovár I frt, Pilisy László Eperjeske 5 frt, 
báró Radvánszky Béla 5 frt, K. Tóth Kálmán Debre-
cen 5 frt, Stettner Ignátz Nyárád 2 frt, Nagy Lajos 
Doboka 1 frt, Stetner Gyula Lövő 1 frt, Szentpéteri 
Sámuel Pelsőc 2 frt, Koronka Antalné Torockó 5 frt, 
Vályi Elek gyűjtése Kesztelka 10 frt 30 kr., Beöthy 
Lajos Törtei 5 frt, Dávidházy János Kaba 2 frt, Bakon-
szegi ev. ref. egyház 1 frt, Hangyássy László Bőny 30 frt, 
László József Kocs 30 frt, Pethő József 1 frt, Csorbo 
István Ekei 2 forint, Pethő József 1 forint, Dózsa Jó-
zsef Tata 3 frt, Dózsa József gyűjtése 20 forint 4 kr, 
Pap Elek Zsigárd 1 forint, Pap Elekné Zsigárd 1 fo-

rint, Schönviszner János N.-Szalók 1 forint, Kovács 
József Kisújfalu 2 forint, Elefánti József Czegléd 1 forint, 
Nyújtó Pál Czegléd 1 frt, Elefánti György Czegléd 1 frt, 
Szíjj Károly Czegléd 1 frt, Elefánti Sándor Czegléd 1 frt, 
Elefánti László Czegléd 1 frt, Török József Öcsöd 1 frt, 
Vámos Béla 2 frt, Pál Sándor Kolozsvár 5 frt, Pulay 
Géza 5 frt, Nagy Dániel Kornádi 2 frt, Perczel István 
K.-Kajdacs 5 frt, Lipthay Sándor Budapest 5 frt, Balta-
zár Antal ev. lelkész 1 frt 50 kr., Bajcsi Lajos D.-Mocs 
2 frt, Bajcsi Lajos gyűjtése 5 forint 30 kr., Kulin Imre 
gyűjtése Aranyos-Maróthon 43 frt, Lőrincsek János ev. 
lelkész 1 frt, Haupf Frigyes Szt.-Hermán 10 fit, Bancsó 
Antal Sopron 2 frt, Sipos Pál Fóth 3 frt, Rácz István 
s. lelkész Komárom 1 frt, Komáromi ref. egyház 20 frt, 
Molnár Ádám Komárom 5 frt, Luka Lajos Komárom 1 frt, 
Boros Károly Komárom 1 frt, Borsos Péter Komárom 
1 frt, Szabó Sándor Komárom 1 frt, Kecskés János 
Komárom I frt, Bese János Komárom 1 frt, Konkoly 
Thege Kálmán 2 frt, Merkl Alajos Komárom 1 frt, 
Gulyás Ferenc 40 kr., Vida János 50 kr.. Seres István 
30 kr., Pálfy Benedek 40 kr., Tóth János 30 kr., Szigeti 
Sándor 10 kr., Domán János 10 kr., Gál Zsigmond 10 kr., 
Galambos János 50 kr., Bátyai József 40 kr., Gulyás 
Lőrinc I forint, Gulyás Mihály I forint, Kemenczky 
István 50 kr., Katz Gáspár 1 frt, Dechsy László 1 frt, 
Keszegh János 50 kr., Móricz István 10 kr., Antal Sán-
dor 15 kr., Vallós János 20 kr., Csóka Máté 1 frt, 
Terelmes Sámuelné 30 kr., Török Balintné 30 kr., Molnár 
Ferenc 30 kr., Kossár Dezső 1 frt. Gál Péter Bajza 20 frt, 
Tatai Imre lelkész Sz.-Fehérvár 5 frt, Sebestyén János 
Kup 2 frt, Tóth Péter Kovácsi 1 frt, Tóth Mihály Ko-
vácsi 1 frt, Szőke János Kovácsi 1 frt, Tóth János Kovácsi 

S 1 frt, Kovácsi ref. egyház 1 frt, Varjú Sára I frt, Kupi 
ref. egyház 5 frt, dr. Dobránszky Péter 5 frt, Baksay 
Sándor K.-Szent-Miklós 1 frt, Kun szent-miklósi ref. egy-
ház 2 frt, Solti ref. egyházmegye 15 frt, Verseghy Ró-
bert Esztergom 5 frt. Összesen : 727 frt 72 kr. — Mi-
dőn a nagylelkű adományozóknak igazán szép adomá-
nyaikért s a protestantismus érdekeit szivükön viselő 
nemes tetteikért, egyházam forró köszönetét nyilvánítom, 
egyúttal azokat, kik gyűjtőiveinket még vissza nem kül-
dötték, felkérem, szíveskedjenek elszámolás végett hoz-
zánk eljuttatni. — Sebestyén Dávid, h. lelkész. 

B r ü n n i ke lmét , egy elegáns tavaszi vagy nyári 
uri öltönyre 3 - i o darabokban, mely tehát elegendő egy 
kabát, nadrág és mellényre 4*80 kr. finom 7 frt legfino-
mabb 10-50 kr. legeslegfinomabb valódi gyapjukelmékbóí, 
valamint kamgarn és felöltő kelmét az összeg utánvétele 
mellett szétküld. Tuchfabr iks -Nieder lage S iege l 
I m h o f Brünnben, tisztességes és lelkiismeretes cég. 
Megjegyzés: Megrendeléseknél elegendő a kelme szine és 
árának megjelölése. Föntebbi cég tisztességes volta ke-
zeskedik, hogy csak a legjobb minőségű áru a legújabb 
és legizlésesebb desszinben küldetik el. Esetleg meg nem 
felelő darabok készséggel kicseréltetnek, vagy a pénz 
küldetik vissza. 

A szepes-iglói ágost. hitv. evang. egyházban egy 
segéd-lelkészi állomásra ezennel pályázat hirdettetik. 

A segéd-lelkész évi fizetése készpénzben 400 frt, 
egy bútorozott szoba, télen fűtéssel, és a tót nyelven 
végzett functiókérti stola-illeték. 

Ezen járulékokért a megválasztottnak kötelessége 
lesz havonként egyszer tót és egyszer magyar nyelven 
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i s t e n i t i s z t e l e t e t t a r t a n i , a t ó t a j k ú f u n c t i ó k a t v é g e z n i é s a 
h e l y b e l i e v . n é m e t e g y h á z b a n a z e s p e r e s - l e l k é s z u r a t a 
k ö r ü ' m é n y e k s z e r i n t h e l y e t t e s i t e n i . 

P r ó b a p r é d i k á l á s k í v á n a t o s . 
H a a s e g é d - l e l k é s z e s e t l e g e s e n a h e l y b e l i e v . t a n -

i n t é z e t e k v a l a m e l y i k é b e n v a l l á s t a n i t á s s a l b í z a t n é k m e g , 
e z e n m ű k ö d é s e é r t k ü l ö n f o g d í j a z t a t n i . 

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

B : k ü l d é s i h a t á r i d ő f. é . á p r i l 4 - i k e . 
I g l m , t 8 - 6 . f e b r u á r 2 8 - i k á n . 

Münnich Adolf, 
2 — 2 az iglói ág. bitv. ev. egyház felügyelője. 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : D r . B a l l a g i M ó r . 
F ő m u n k a t á r s : F a r k a s JÓZS6Í . 

H I R E E T E S E K . 

Hornyánszky Viktor könyvkiadó-hiva ta lában (Budapesten, 
akadémiai épti 'et) megjelent és azonnal megrende h e t ő : 

A mi urunk Jézus Krisztus 

és 
I. V i r á g v a s á r n a p r a . — II. N a g y p é n t e k r e . 

A z 1 7 7 3 . P o z s o n y b a n k i a d o t t s z ö v e g n y o m á n . 

Fo rd í t o t t a : 

Melczer Gyula, H l 
acsai ev. lelkész stb. 

Ara leütve 16 kr. — Tiz megrendelt példány után egy 
ingyenpéldány nyal szolgálunk. g^j 

A tudós fovditó — mint előszavában megjegyzi — öröm-
mel tapasztalta, hogy a szívreható »passió« a hivek vallásos-
ságát épületesen emeli s kívánatosnak tar t ja , hogy a vegyes 
nyelvű gyülekezetekben is legalább egy alkalommal m a g y a r 
n y e l v e n i s olvastassék. Midőn e célra e jelen igen alkal-
mas könyvecskét az evangel ikus hivek különös figyelmébe 
ajánljuk, a fordítóval együtt kívánjuk, hogy Isten országát 
és igazságát e művecske is hathatósan terjeszsze. 

T o v á b b á ugyanott megjelent és szintén megrende lhe tő : 
néhai dr. S z e b e r é n y i J á n o s ág. hitv. evang. püspök 

VEZÉRFONALA 
a conf i rmálandók ok ta tásában . 

K i a d t a : 

dr. Szeberényi Gusztáv, 
bányakerületi püspök. 

Díszes 8-adrétű, 144 oldalt tartalmazó kötet. Ara 40 kr. 
Tiz után egy ingyenpéldánynyál szolgálunk. 

P e t r o v í c s S o m a , szentesi evang. lelkész ur, ki a művet 
sajtó alá rendezte, azt véli, hogy e mű használata a végzett 
konfirmációs actuson tul is nagyon rá fér evang. i f júságunkra, 
hogy vezérfonalát ne érdektelenül , hanem ismereteinek bőví-
tésére vagy akár csak megszilárdítására is haszonnal forgassa. 

A z o n t i s z t e l t l e l k é s z urak, a kik e v a l l á s o s mű-
veket i s k o l á i k b a n h a s z n á l t a t n i óhaj t ják m u t a t v á n y - p é l -

d á n y n y a l s z í v e s e n s z o l g á l u n k . ~ 3 — 3 

K 0 X A I L A J O 
könyvkereskedésében 

(Budapest, IV. Károly-utca 1. szám alatt) 
1—3 megjelent 

Ujabb egyházi m ű v e k : 
Benkő J . Az ur követése. Beköszöntő egyházi beszéd 2 0 kr. 
B o r z s á k B. Gyász- és sírbeszédek. (Predikát iók, imák, sír-

versek) II. rész 1 frt 2 0 kr. 
Czelder M. Evangyéliumi lelkészi tár gyászesetekre. (Prédi-

kációk, gyászbeszédek, imák) II. füzet 1 frt 60 kr . 
D o b o s J á n o s . Egyházi beszédek. I. kötet , közönséges vasár-

napi taní tások 1 f t 8 0 kr . 
— II. kötet , vasárnapi, ünnepi tanítások 1 frt 8 0 kr . 

F á b i á n D. Népszerű egyházi beszédek. Egész évre ;{ frt . 
— Népszerű halott i beszédek 2 kötet , i - ső kötet 1 íorint 

2 köte t 1 frt 2 0 k r . 

F i l ó L a j o s . Ünnepi és alkalmi egyházi beszédek 1 fr t 2 0 kr . 
Gerok K. Ünnepi egyházi beszédek 1 fr t 2 0 kr . 

Győry V i l m o s . Egyházi beszédei. I. kötet 1 frt 80 kr. 
H e i s z l e r J ó z s . dr. l ía lot t i egyházi beszédek 1 frt 60 kr. 
Hetesy Viktor . Egyházi beszédek. Hírneves francia szónokok 

műveiből 2 kötet I. köt . 1 fr t II. köt . 1 frt 20 kr . 
N a g y L a j o s . Egyházi beszédek vasárnapokra 1 frt. 
P a p p Káro ly . Beiktatási beszédek 20 kr . 
P é t e r f y S á n d o r . Egyházi beszédek különféle a lkalomra 

1 frt 2 0 kr . 

S z á s z Káro ly . Egyházi évkör. Ünnepi beszédek 1 frt 5 0 kr . 
— Halott i imák. Vászonba kötve 2 frt 4 0 kr. 

K ö n y v e s Tóth K á l m á n . Hi t t emploma. Spurgeon nyomán. 
3 kötet . I. köt . 2 frt . II. köt . 2 frt 2 0 kr. III. köt." 2 fr t . 

Z o m b o r y Gedő. Egyházi beszédek. Ünnep- és vasárnap dél-
utánra. I. kötet 1 frt 2 0 kr. m 

Rendkívüli árleszállítás. 
K ö v e t k e z ő e l s ő r e n d ű e g y h á z i irók j e l e s műve i t , h o g y azok 
n a g y o b b e l t er j edés t nyerjenek , t e t e m e s e n l e s z á l l í t o m u. m. 

Tompa Mihály. Egyházi beszédek. 2 köt. 3 írt 28 kr. helyett 
1 frt 60 kr. 

Tompa Mihály. Halotti emlékbeszédek. (Oratiók) 1 frt 60 kr. 
helyett 8 0 kr. 

Gyöngyösi S. Magyar prot. egyházi szónoklatok. Közönséges, 
alkalmi, ünnepi és gyászbeszédek. 4 köt . 7 frt 20 kr. helyet t 
csak _ 3 frt. 

Kun Bert. (superint.) Egyházi szónoklattan. 8 0 kr. h. 40 kr. 
Nemes Benj. Népszerű egyh. beszédek. 1 frt 20 kr. h. 60 kr. 

~ Barakonyi Kristóf. Bibliai magyarázatok a szószéken. 2 köt . 
I 3 frt 60 kr. helyett ' 1 frt 8 0 kr. -
- Zombory Gedö. Korszerű egyházi beszédek. 2 köt . 2 frt 4 0 kr. -
Z : : helyet t 1 frt 20 kr. Z 
1 Nikházy L. Huszonkét közönséges egyházi beszéd. 1 fr t 30 kr. 
S; helyett 60 kr. 2 

Fi lep Mihály. Buzgóság oltára. Imák és fohászok. Díszkötés- -
: ben 2 frt helyett 1 frt. ; í 

2 Az e g é s z 15 k ö t e t b ő l á l l ó gyűj t eményt , e g y s z e r r e ~ 
~ véve , 2 3 frt he lye t t c s a k 10 frtért a d o m . ^ P Q I 
I Misko lc , március hó. Z 
= F e r e n c z i B . , = 
~ 1—3 kiadó-könyvárus. J 

" t i k i i 11 i • • i i i i n i i i 1111 i i i 1111 i i i 111 i i 11 i i i 1111 i • • 11 • 1111 i ^ 

Fe le lős 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 l ^ d C ó r . D E U T S C H M.-féle m ű v é s z e t i i n t éze t B u d a p e s t e n . 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LA 

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-ufca 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 házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel 4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáéit 
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. k ü l ö n 3 0 k r . 

g p g T T e l j e s s z á t m i a . p é l d á i i n / y c l ^ i k i s i l JCCLÍJCL<±Í& 

Azon t. előfizetőink, kiknek előfizeté-
sük a második negyed beál ltával lejár, elő-
fizetésük megújítására kéretnek föl. 

A lutheránus püspökök. 
A haza közvéleménye hozzá szokot t a honi 

kath. reform, és lu theránus főpapokban a magya r 
nemzeti művelődésnek zászlóvivőit tisztelni és min-
dig felszólal, ha ezen körök egynéuielyikében az 
érintet t magasz tos honpolgár i hivatás teljesítése 
tekinte tében hanyat lás észlelhető. Azt kívánja és 
vár ja a haza, és pedig m a inkább, mint valaha, 
hogy a nevezett felekezetek főpapjai minden tény-
kedésükben magya r irányt kövessenek és szep-
lőtlen, lángoló hazaszerete te t tanúsí tsanak. 

Ké tsége t nem szenved, hogy a kath. főpap-
ságnak leginkább mód jában áll, a haza ezen vá-
rakozásának tökéle tesen megfelelni. A kath. egy-
ház szigorú, feltétlen fegyelmen alapuló szervezete 
bő eszközt nyújt a ka th . püspöknek arra , Hogy az 
alantas papjainál netán észlelhető idegenszerű áb-
rándokat csirájukban elfojtsa. Másrészt m e g lelki-
ismeretbeli köte lessége is ez a kath . főpapságnak , 
mert azon nagy javada lmak , melyeknek ő élve-
zője, a haza adományá t képezik. 

Te l jes odaadássa l és minden kényszer nél-
kül azonban teljesiti ^ f e n t n e v e z e t t magasz tos 
honpolgári hivatást a reform, főpapság is. Hívei a 
magyar nemzet zömét képezik. A reform, feleke-
zet a szó teljes ér te lmében a valódi magya r egy-
ház. Itt á lomban sem merülhet fel idegenszerű 
ra jongás . 

Magától értetik tehát, hogy a kath . és ref. 
főpapság , ha csak némiképen kiválik is tudomá-
nyossága által, odaadó hazafiúi tö rekvése által 
fényt és dicsőséget áraszt felekezetére s mint 
a magyar nemzet felkentje köztiszteletben részesül. 

Ezeket szem előtt tar tva, be kell vallanunk, 

hogy eme babé rok kivívása a lu theránus f ő p a p o k ' 
nak a l egkeményebb küzdelmükbe kerül. Állásuk 
minden tekinte tben kedvezőt len. 

Szabadságharcunk után a lutheránus főpa-
pok voltak a legüldözöt tebbek. Az intéző magas 
körök akkor iban nyilván azon szempontból indul-
tak ki, hogy a luth. főpapoknak legkevesebb okuk 
volt a magya r nemzeti tö rekvésben résztvenni, 
mert a luth. hívek csak csekély számban magya-
rok anyanyelvük révén. 

Midőn H a y n a u a jelenlegi bányakerüle t i püs-
pök atyját , dr. Szeberényi Jánost befoga t ta , és 
L á n g Mihály, néhai budapes t i ev. német lelkész 
Szeberényiér t könyörögni já r t Haynaunál , ez azt 
válaszolta L á n g n a k első fe l lobbanásában : H á t 
mért e legyedet t a Rebel lek közé, midőn nem is 
magyar . 

H a u b n e r is Kuffsteinban szerezte m e g ma-
gának hazafiúi d icsőségének és főpapi fényének 
babér ja i t . És ki nem ismerné Székács bu jdosásá t 
1849-ben és Máday bebör tönzésé t a patentál is 
küzdelmek alatt . 

Ké t tűz közti harc, avagy sisypluisi munka 
végezése, ez volt a luth. püspökök sorsa az előtt , 
ez most is. E lőbb a hata lom és a hazaszeretet , 
je lenleg a hazaszeretet és a nem magyara jku hí-
veknél a múltból fennmaradó i t hiú áb rándok kö-
zött létező e l lenmondás emészti fel tehe tségeike t 
és erőiket. Valóban, ha a luth. híveknek kivétel 
nélkül magyar nyelven lehetne hirdetni a haza-
szeretetet , akkor a haza rokonszenve nem hűlne 
meg oly gyakran a luth. püspökök iránt. 

Már az erélyes Székácsnak is a nemzetiségi 
ingerkedések keser í te t ték el vidám kedélyű éle-
tét. Eleinte concessiókkal próbál ta kiegyenlíteni az 
ellentétes nézpontokat , . s midőn nem sikerült, ma-
gas állásától elbúcsúzott , oly férfiura hagyva a 
püspöki méltóságot , a kiről feltehető volt, hogy 
a m a malkontens körökkel könnyebben fog bol-
dogulni. o 
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De a helyzet egyre kellemetlenebb lett. A 
panslávismus által felvert hullámok semmiképen 
nem akarnak csillapulni. Evek óta nemcsak az 
egyházi lapokban, hanem a napi sajtóban is egyre 
jönnek erre vonatkozó uj vádak s ezek ellen uj 
védekezések. Nemcsak arról folynak a panaszok, 
hogy a még költői virányokon andalgó szláv lu-
theránus ifjak csillapithatlan mohósággal magukba 
szívják azon idegen biztatásokat, melyek egy vé-
getlen, minden mást elnyomó szláviáért rajong-
nak, hanem keserű gyanúsítások is hallatszanak, 
miszerint a lutheránus püspökök sem igyekeznek 
arra, hogy a magyar kulturának fényes fáklyái-
ként tündököljenek. 

íme ez az oka annak, hogy a haza nagy 
közönsége azon nézetben van, miszerint a luth. 
püspökök, egyet-kettőt, tehát fele részét kivéve, a 
mindennapiság homályában elvesznek.*) Pedig ez 
téves felfogás. 

Az érdemekben megőszült Geduhj már fia-
talabb korában hires volt nemcsak mint mély tu-
dományu egyházi szónok, hanem a megyei gyű-
léseken mondott beszédei által is tündökölt mint 
lángoló érzelmű hazafi és politikus. Ha ő a kath. 
egyház papja, ma kétségkívül érseki székben 
ülne s a napi sajtó nem győzné szellemi kiváló-
ságát, nagy mérvű tudományát és főpapi bölcses-
ségét magasztalni. De igy csak luther. püspök, 
hozzá szerény, reklám nélküli szolgája az evan-
gyeliumnak és oly kerület élén áll, melyből — 
minden keserités nélkül legyen mondva — a pá-
tens által vert exotikus gyökerek még nincsenek 
egészen kiirtva. 

Hasonló helyzetben van dr. Szeberényi, ki 
akár theologiai, akár általános tudományosság 
tekintetében ritkítja párját. E mellett politikai té-
ren is tudott magának tekintélyt kivívni. Biztos 
forrásból tudom, hogy midőn országgyűlési kép-
viselő volt, mind tudományossága, mind fellépési 
modora a legmagasabb államférfiaktól teljes elis-
merésben részesült. Az, hogy az ő lénye azon 
ifjú, harcias szivósággal, mely Czékus kiváló tu-
lajdona, nem rendelkezik, elvégre nem az ő bűne. 
Czékusnak azonkívül nagy előnyére szolgál a ha-
tározottan magyar érzelmű szepességi papság, 
holott a bányakerületben fel-felmerülő nemzetiségi 
controversiák még egy acélasabb kebelre is, mint 
a milyen dr. Szeberényié, lidércnyomásként nehe-
zednének. 

Ha pedig megengedhető valakinek magán-

*) Egy talán kevéssé meggondolt, vagy talán mellék érdek által 
sugalt hírlapi cikket ne tekintsünk mindjárt a hazai közvélemény kifo-
lyásának. Igaz, hogy a világ hamar megfeledkezik az érdemekről, de 
mégis a hazai nagy közönségnek az a része, mely ponderál, emlékezé-
tében tartja az, evangelikus vallású Íróknak, politikusoknak, püspököknek 
a forradalom előtt, a forradal om alatt és az azután következett időkben 
szerzett hazafiúi érdemeit. Szerk. 

életéből következtetéseket vonni közéletére, ugy 
bízvást mondhatni, hogy azon házban, hol a csa-
lád házi nyelve kizárólagosan a magyar, hazaelle-
nes tendentiák nem ápoltathatnak. Pedig dr. Sze-
berényi házi nyelve a magyar, dacára annak, 
hogy a hazai tótság Rómájában lakik. 

íme, ily minőségűek és ily sorsúak a luthe-
ránus püspökök. 

Bierbrunner Gusztáv. 

Székfoglaló beszéd 
melyet Szűcs István, a magy. tud. akad tagja s 
nyug. törvényszéki biró, mint a debreceni ev. ref. 
egyház megválasztott főgondnoka, székfoglalója 
alkalmával az 1886. március 11-dikén tartott 
rendkívüli közgyűlésen az egyháztanács termében 
tartott. 

Mélyen tisztelt egyházi közgyűlés! Ez ünne-
pélyes órában engem ért megtisztelő kitüntetésre 
— méltóztassanak uraim őszinte szavamnak hitelt 
adni — sem nem vágytam, sem nem számítottam. 
Annálfogva tehetném, hogy e kiváló szerencsében 

. részesülés alól szabadkozzam. Sőt ha számba ve-
szem előrehaladott életkoromat és ezzel együtt 
járó fogyatkozásokat, ha rágondolok azon okokra, 
melyeket részletenkint ezúttal elő nem sorolha-
tok : akkor még azon eljárásom is jogosult le-
hetne, miszerint választóim bizalma elől tisztelet-
tel kitérve, az írás szavai szerint igy reményked-
jem : kérlek, uraim, ne küldjetek és ne állitsatok 
engem ide! 

Ha azonban az adott viszonyokat és a fen-
forgó körülményeket mérlegelem, már akkor szivem-
ből lelkemből szeretett egyházam érdekében mellőz-
hetlen kötelességemül ismerem meghajolni hitsorso-
saim akarata előtt s azt parancsnak véve, enyész-
hetlen hálám s legmelegebb köszönetem nyilvánítása 
mellett az ajánlott szolgálatot elfogadni; a mint-
hogy azt, bár nem kevés lelki tusakodás közben el 
is fogadom, s magamat a főgondnoki hivatal el-
vállalására ezennel felajánlom. Fölajánlom pedig 
mindazért, mert e részben egyházi törvényeink 
engedelmességet parancsolnak, mind pedig azért, 
mert ugy vagyok meggyőződve, hogy a jelzett 
hivatalnak el nem fogadása esetében a választás-
nak újból elrendelését a tisztelt választóközönség 
kíméletlen zaklatásnak fogná tekinteni; nem is 
emlitve azt, hogy a hosszas bizonytalanság miatt 
a helybeli főiskolának halasztást nem tűrő gaz-
dasági ügyei pangásban fognának sínlődözni. 

Tiszt, egyházi közgyűlés! Ha főgondnokká 
lett megválasztatásomat illetőleg hitfeleim valami 
részben megnyugtatást találandnak: ez körülbelől 
abban határozódik, hogy én a világi hivataltól 
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fölmentve érezvén magamat, minden időmet az 
egyház és főiskola szolgálatára szentelhetem; buz-
góságom pedig ernyedetlen. Igenis ernyedetlen! 
mert végső lehelletemig azon hitben és meggyő-
ződésben maradok, miszerint vallását igazán sze-
rető ref. embernek egyháza érdekében való mű-
ködése nem végződhetik munkaerejének hanyat-
lásával, hanem végződik ottan, hol ereje életével 
együtt megszakad. 

A szolgálati cyclus rám nézve három év. 
Terjed-e annyira mulandó életem kimért határa 
s ha igen, beválik-e egészségi állapotom a sok 
felelősséggel járó hivatal terheinek elhordozásaira ? 
ez a jövő titka. En azonban igérem, hogy gyenge 
erőmhöz és tehetségemhez képest igyekezni fogok 
hitsorsosaim bennem helyzett bizalmának s vára-
kozásának megfelelni. 

Egyedül csak azt kérem, hogyha időközben 
a fennforgó körülmények változnak, ha a nézetek 
és gondolkozások más irányban alakulnának: ez 
esetben engem időközben is hivatali állásomtól 
fölmenteni s helyembe mást, ki egyházamnak ná-
lam több hasznára lehetne, állítni méltóztassanak. 
Fentartva még néhány szót a szabályszerű eskü-
letétel utáni időre, magamat a tiszt, közgyűlés 
rendelkezésére bocsátom. 

Az eskületétel és hivatalos pecsétnyomó átvé-
tele után. 

Mélyen tiszt, egyházi közgyűlés! Sápy Sámuel 
ur, közelebb volt hivatali elődöm, főgondnoki mi-
nőségben hét évig szolgálta ezen egyházat. Az ő 
érdemei el nem évülök, s azoknak én ezúttal, 
rólok való kegyeletes megemlékezéssel adózom. 
Sápy urnák határozott lemondása után, én a tiszt, 
egyháztanács által ideiglenes főgondnokul kiren-
deltetvén, most már mint szabályszerűen megvá-
lasztott és hittel is kötelezett főgondnok vagyok 
szerencsés magamat a tiszt, közgyűlésnek bemu-
tatni. Es a midőn a hivatal jelvényét, az egyház 
pecsétnyomóját, ft. püspök urnák, mint ezen egy-
ház rangszerint első prédikátorának s társelnök-
nek kezeiből ezennel átveszem, azon pecsétnyomó-
val legelőször is ezen egyház iránti állandó hű-
ségem nyilvánítását és az egyház és helybeli fő-
iskola javára irányzott buzgóság kifejtésének foly-
tonos igéretét pecsétlem m e g ; jövőre nézve pe-
dig azon leszek, hogy a gondviselésemre bízott pe-
csétnyomó csakis az egyházra nézve előnyös ok-
iratokon alkalmaztassék. 

Mélyen tiszt, egyházi közgyűlés! Ha én igény-
telen életem történetére vissza gondolok, akarat-
lanul is azon szavak ötlenek eszembe, melyek a 
LXVI. zsolt. 2-ik versében vannak megírva : ^ Jer-
tek! és ezt jól meglássátok! minden jól ide figyel-
mezz, Istennek mely csodálatosak, dolgai az embe-
rekhez. * 

íme, én a közpályára lépve, életemnek viruló 
korában ezen egyház elöljárói által a debreceni 
ref. főiskolában jogtanárul hivatván meg, ily mi-
nőségben 17 évig szolgáltam; időközben, mint 
ezen egyház presbytere a főtiszt, egyházkerületi 
gyűlésekben 9 éven át segédjegyzőként működ-
tem. Majd 28 éven át különböző államhivata-
lokban forgolódtam. És most, életem alkonyán 
ismét arra vagyok utalva, hogy szolgálatomat az 
egyház és főiskola érdekében érvényesítsem. 

Lehetnek, kik az ilyesmik észlelését közönyö-
sen veszik s könnyű vérrel ugy gondolkoznak, 
mint az a jó hírnevű Szentjóbi Szabó L- költe-
ményében irva van : 

Gyermek az ember, a míg él, 
Csak a já ték-nemben cserél. 

En azonban ez eseményben is az emberek 
sorsát bölcsen intéző mennyei gondviselés utait 
vélem föltalálhatni, annak a gondviselésnek, mely 
ugy akarta, hogy a mely buzgóságnak lángja — 
vesta-tüzként — lobogott volt keblemben ifjú 
koromban az egyház és főiskola ügyéért, ugyan-
azon buzgóságnak már csak halványan és lassan-
ként emésztődő zsarátnoka ugyanazon tűzhelyen 
hamvadozzék el. 

Nem titok előttem, hogy sok nehézséggel s 
akadálylyal kell megküzdenem. De én mindazok 
tömegének bátran nézek elébe, és hasonlatos va-
gyok a kicsiny Dávidhoz, ki a vele szemközt jövő, 
nagyerejű s nagytermetű — mert hat sing és egy 
arasznyi magas — Góliáthoz imigyen szólott: 

te jösz én ellenem fegyverrel, dárdával és paizs-
zsal, én pedig megyek te reád, a seregek Urá-
nak, Izrael Istenének nevével.4 A régi pogányok 
hitregéje szerint Anteus nevű óriás egykor harcot 
vívott több óriás társa ellen. A harc ég és föld 
között a levegőben vívatott. Vala pedig Anteus 
szülöttfia a földnek, mely a hitrege szerint Istennő 
gyanánt szerepelt. Anteus a harcot sokáig kétes 
eredménynyel folytatta, sőt harc közben ellan-
kadva, erőt vesztve több izben elaléltan zuhant a 
földre. 

De épen ez volt szerencséje, mert vala-
hányszor a földre zuhant, mindannyiszor a föld, 
e jótékony édes anya uj erőt lehelt fia keblébe, 
minek eredménye az lőn, hogy Anteus a földről 
íelemelkedve, elvégre is győzelmet aratott a lég-
ben harcoló ellenségein. E példát csak annak 
ecsetelésére hoztam fel, hogy én is, ha hivatali 
foglalkozásaim közben kimerülten ellankadnék, uj 
erőt nyerendek azon lelkesítő buzdítás, támoga-
tás által, melyet főtiszt, püspök urnák természet-
től nyert és sokszoros tapasztalás által gyarapo-
dott bölcsességétől, a nagytiszt, helybeli lelkészi 
kar jóakaratú útbaigazításától, az összes egyház-

23* 
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tanács, közelebbről pedig annak tisztviselő kará-
nak közreműködésétől ezennel szives bizalommal 
kérek. 

A mi még mondanivalóm van, itt követke-
zik : Az örök igaz istent én, mint buzgó refor-
mátus mindenkor szivbeli nagy alázatossággal 
imádtam és imádni — mig élek — soha meg 
nem szűnöm. Buzgó fohászkodással esedezem 
hozzá: áldja meg az őt lélekben, igazságban 
imádó magyar Sionát, a mi felséges Urunk, ko-
ronás királyunk országlása alatt virágzó népes 
debreceni ref. anyaegyházat, ezen tekintélyes egy-
házat, mely, ha szerénysége engedné, nem any-
nyira népességével, mint inkább történeti dicső 
múltjával imponálhatna, a mennyiben nincsen az 
összes magyar hazában egyház, mely a debrece-
nivel az ev. reform, vallásnak akár megalapítása, 
akár gyámolitása tekintetéből a versenyt kiállani 
képes lehetne. Cselekedje is a mennyei felség, 
hogy ezen vezérszerepre hivatott egyházban az 
anyagi jólét mellett az evangel. tiszta tudomány, 
a feddhetlen erkölcs, vallásos hitélet, felebaráti 
szeretet mindinkább gyökeret verjen és megerő-
södjék. Ajándékozza meg az isteni kegyelem ezen 
egyház külső-belső elöljáróit kígyói okossággal, 
galambi szelidséggel, hogy a rájok bízott ügyeket 
mind jelenben érezhető mind jövőre kiható előny-
nyel intézhessék. Áldja meg ezen egyház minden 
rangú híveit, gazdagait, szegényeit, hogy ki-ki fá-
radságos munkájával szerzett vagyonát békével 
élvezhesse, másokkal, különösen pedig hitének 
cselédeivel jól tehessen s az egyház napról napra 
növekedő szükségeinek fedezésére tőle telhetőleg 
adakozhassék. Támaszszon a menyei kegyelem 
időről időre az egyházban nagyobb szabású jólte-
vőket, hasonlatosakat az eddigiekhez, kiknek 
drága neveik ezenkívül, hogy az egyház arany-
könyvében beiktatvák, gyémántbetűkkel vannak és 
lesznek bevésve a jelen kor és késő maradék há-
lás emlékezetébe. 

Rólad sem feledkezem el, óh hogyan is fe-
ledkezhetném el, többeknek közülünk is szülő-
földje, mindnyájunknak pedig kedves lakóhelyünk: 
szabad kir. Debrecen városa! Óhajtom a zsoltár-
iró szerint: yLegyen te kőfalaidban csendesség 
és jó békesség. Jó szerencse házaidban, a köz-
ség közt egyenesség. Az én atyámfiaiért, itt lakó 
hitfeleimért, adjon Isten jó békességet. Szentségé-
ért im ez helynek, mely szerzetett az Istennek, 
minden jót kívánok tenéked.* 

T Á R C A . 

Anyakönyvi mizériák. 
A magyar büntető törvénykönyv az anyakönyveket 

| köziratoknak nyilvánítja, és kemény büntetéseket ró mind 
azokra, akik nem úgy vezetik az anyakönyveket, a mint 
azt az állami törvények megkívánják. Ezen lex dura dacára 
tudtommal nem akadt protestáns főpap, ki papjait a he-
lyes anyakönyvvezetésre kitanította volna, sőt a legelő-
kelőbb lelkészek sorában, mint kimutatni fogom, olyanok 
is akadnak, a kiket hibás anyakönyvvezetés miatt egy 
hónapra lehetne börtönbe záratni. Ez nagy szó, kérem, 
tehát szíveskedjék soraimat lassan és figyelemmel olvasni 
és előre megbocsátani, ha több mellékesnek látszó kö-
rülményt hozok szóba. 

Tóth István kathol. vallású férfi vad házasságban 
élvén Sztrehárszky Erzsébet nevű evang. vallású nővel, 
nemcsak fi, hanem leánygyermekeit is a kathol. papnál 
kereszteltette meg. Utóbb törvényesen egybekelni akar-
ván, megígérte, hogy leányait evang. vallásban fogja 
neveltetni, és ezen feltétel mellett én eskettem meg. A 
mint javában törtem fejemet, hogyan fogom én Tóth 
Istvánnak leánykáit az 1868: LIII. t.-cikk 15. §-a alap-
ján egyházamnak megmenteni és törvényesíteni, kaptam 
az ő plébánosának, E. I. urnák ilyen tartalmú át iratát : 
sÓ7 : ex 1886. Főtisztelendő plébános ur! Tóth István 
gyermekeinek törvényesítése céljából szükségem van an-
nak eskető levelére, kegyeskedjék tehát eskető levelét 
hivatalból bélyeg nélkül, felül a következő felirattal 
» Törvényesitési eljáráshoz« kiállítani és nekem megkül-
deni, hogy gyermekeinek törvényesitéseért folyamodhas-
sam. E. I. . . .« Ezen levél vétele után több kérdést in-
téztem E. I. plébános úrhoz, melyekre ő az elhagyha-
tók elhagyásával ekképen felelt : »A törvényesitési eljá-
rást érsekünk (a kalocsai érsek) 1877. évi október 2-án 
1457. szám alatt kelt rendeletével meghatározta és pe-
dig a következő módon. Minden egyes törvényesitési 
esetért hozzá kell folyamodni a következő okmányok 
melléklésével: 1. a törvénytelen gyermek keresztlevele, 
2. a szülők eskető levele, 3. az apa nyilatkozaia két 
tanú előtt, hogy a házasság megkötése előtt született 
gyermek az ő gyermeke, és hogy az anyjaval kötött 
házasság folytán annak törvényesitését, és saját nevének 
a születési anyakönyvbe való beiktatását kéri. Ezen ren-
delet végén azt mondja érsekünk, hogy mind ezen ok-
mányok hivatalból bélyeg nélkül állitandók ki. Már most, 
hogy miféle miniszteriális rendeletre alapítja a bélyegmen-
tességet, azt nem tudom.* 

Mig éz a levelezés folyt, időközben egy ujabb há-
zasság köttetett meg. G. Pál ev. hadköteles vad házas-
ságban élt Cs. Mária kathol. nővel, s bár távozásakor 
lelkére kötötte, hogy a születendő gyermeket, ha fiu 
lesz, az evang. templomban kereszteltesse meg, távollé-
tében született fia mégis a kathol. templomban lett meg-
keresztelve. (Itt közbevetőleg csak azt jegyzem meg, 
hogy én a szomszédos kathol. plébános uraknak sokkal 
több gyermeket elkereszteltem, mint ők nekem, de az 
1884. évi julius hó 11-én kelt vallás- és közoktatásügyi 
miniszter rendelete alapján kölcsönösen beszüntettük az 
elkereszteléseket). Átír tam tehát második szomszédomhoz 
L. L plébános úrhoz, lenne szives Cs. Mária törvényte-
len fiának keresztelő levelét nekem megküldeni, melyre 
törvényesitési ügyben szükségem van. Hát L. I. plébá-
nos ur csakugyan bélyeg nélkül és ingyen » Törvényesitési 
eljáráshoz« felírással küldte meg a kért okmányt. Ezen 
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okmányt és E. I. plébános urnák két levelét kimerítő 
jelentéstétel kíséretében, én nt. Belohorszky Gábor főes-
peres urnák küldtem meg, kérvén ugy őt, mint Szebe-
rényi Gusztáv püspök urat, legyenek szivesek ezen bo-
nyolódott anyakönyvi ügyekben engemet bö'cs tanácsuk-
kal ellátni. A kapott válaszok olyanok, hogy engemet, 
a ki hiszem, miszerint anyakönyveim a legjobb rendben 
vannak, a legnagyobb ámulatba ejtettek. 

A főesperes urnák ez évi február 13-án kelt leve-
léből kiemelem a következő helyet : 

»En nem tudhatom minő véleményben lesz e te-
kintetben nagyságos püspök urunk, hanem az 1868 : 
LIV. t.-cikk 22. §-ban olvasható, hogy a születés törvé-
nyességének kérdése a királyi törvényszékekhez utasítandó. 
Az idézett törvényre támaszkodva állítottam mindig, 
hogy a törvényesité-t illetőleg nálunk protestánsoknál 
nem az egyházi hatóságok, hanem a királyi törvényszékek 
az illelékes bíróság.* A ft. püspök urnák ez évi február 
15-én kelt levele némi lényegtelen elhagyásokkal ekképen 
hangzik: »A felhozott esetek igen egyszerűen igazítha-
tók ki. G. Pál nőül vévén Cs. Máriát, az esketési b'zo-
nyitvány alapján kell, hogy a lir. törvényszékhez folya-
modjék, mely elrendeli azt, hogy az ó-kéri plébános a 
keresztelési anyakönyv észrevételes rovatába irja, hogy 
a fiu törvényesíttetett és eszerint atyja vallását követi. 
Ezen jegyzetet annak idején bevezeti az evang. lelkész 
a G. Pál esketési adat jegyzet-rovatába is. Az oly iga-
zításokat pedig, minő Adalbertina helyett Elisabetha 
stb., ha azok biztos tudomásuak, a helyi lelkész *) jogo-
sulva van kiigazítani, hanem mindig ugy, hogy a kiiga-
zítás indokait sajat neve alatt az illető anyakönyv víg-
lapjain beirja s magát aláírja, hogy igy a bona fides 
ki legyen tüntetve. Azt, hogy Bezzegh Máriának gyer-
mekét — térje élvén, ha Szerémségben távol is — tör-
vénytelennek irta be, helytelenül tette. Kiigazíthatja ezt 
maga is ugy, hogy a jegyzetek rovatába irja, hogyan 
történt a hiba. A fő az, az ily kiigazításoknál, hogy ki-
tűnjék, miszerint nem mala Jides forog fenn. — Mihály 
Pálnak, öcscse életében, ennek nejével nemzett gyerme-
keire nézve áll az, hogy ha senki sem bántja, azok örö-
kösei lehetnek, de ha ez iránt kétely van, ez esetben 
szintén a törvényszékhez kell folyamodnia, hogy gyermekeiül 
adoptálhassa.**)— Az 1880. aug. 16-án kibocsátott mi-
niszteri leirat hatályát nagyban változtatta a legújabb 
büntető codex. A »bármely más intézkedés tételének szük-
sége állván be, eziránt az anyakönyvvezető közegek egy-
házmegyei hatóságához forduljon közvetlenülannyit je-
lent, hogy ettől tanácsot kérjen az illető lelkész, de 
nem annyit, hogy az egyházi hatóság va'ami gyermeket 
törvényesítsen, vagy akár azt, hogy teszem a superin-
tendens megparancsolhassa az ó-kéri plébánosnak, hogy 
ő az anyakönyvön változtasson, vagy viszont, hogy a 

*) A kathol. papnak, püspöke engedélye nélkül a legkisebb 
hibát sem szabad kijavítani, Adalbertina helyett Elisabetha pedig nagy 
hibának tekintetik. 

**) Én ugy tudom, hogy az örökbefogadás csak királyi kegye'em 
utján is csak oly esetekben lehetséges, ha az örökbefogadónak nincsenek 
sem törvényes sem törvényesített gyermekei, már pedig Mihály Pálnak 
van bárom nagykorú törvényes gyermeke s igy legjobb esetben csak 
is ezek beleegyezésével adoptálhatná a sógornőjével nemzett törvény-
telen gyermekeket. Itt meg kell említenem még azt is, hogy a ft. püspök 
ur annak idején leghevesebb ellenzésem dacára megszerezte Mihály 
Pálnak a kir. dispenzációt, hogy házasságtörő bűntársát, sógornőjét, 
nőül vehesse. Papi bizonyítványomban kijelentettem, hogy ezen házasság 
engedélyezése egyházamban bomlásba hozná az erkölcsi rendet. Arra 
is van már eset, hogy egy 16 éves fiú egy 15 éves leánynyal száz 
vendég jelenlétében ünnepelte lakodalmát, esketve e boldog pár természe-
tesen nincsen, 

kalocsai érsek bármely változtatás tételre utasíthassa a 
kiszácsi lelkészt.* 

Itt mindenek előtt meg kell jegyeznem, hogy én 
is, de az ó-kéri plébános is, ugy értjük a min. leiratból 
idézett helyet, miszerint a ft. superintendens urnák köz-
vetlenül, tehát a vallásügyi minisztérium kikerülésével 
kellett volna megkeresnie a bácsmegyei alispánt, hogy 
az ó-kéri kath. anyakönyvben előforduló hibás anyakönyvi 
adatokat, melyek miatt a kiszácsi ev. lelkész felszólalt, bö'cs 
belátása szerint kijavíttatni méltóztassék, mely megkere-
sés folytán a bácsmegyei alispán bizonyosan átirt volna 
a kalocsai érsekhez. Különben ugy a főesperes urnák, 
mint a superintendens urnák röviden ismertetett leveleik 
nem hagynak semmi kétséget az iránt, hogy ök az anya-
könyvek helyes vezetésére nézve végzetes, alig megmagya-
rázható tévedésben vannak. 

Már az 1868: LIV. t.-cikk 22. §-a sem bir azon 
értelemtr.el, melyet neki a főesperes ur és a püspök ur 
erőszakosan adni méltóztatnak. Ezen § egyszeri figyel-
mes elolvasása nem hágy kétséget aziránt, hogy általa 
csakis a házassági viszonyból származható peres kérdé-
sek tétetnek át az egyházi törvényszékektől a világi tör-
vényszékekhez, a perenkivüli kérdések pedig ama § által 
nem is érintetnek, sőt ama törvény 36. §-ában világosan 
mondatik, hogy az evang. hitfelekezeteknél az 1786 óta 
kifejlődött joggyakorlat tovább is szolgál zsinórmértékül 
azaz: az 1868. LIV. t cikk a mi házaisági ügyeinkben, 
minthogy nekünk házassági ügyekben ítélő egyházi tör-
vényszékeink soha nem voltak, nem talál semmi változ-
tatni valót, sőt ellenkezőleg egész terjedelmében jóváhagyja 
és szentesid házassági joggyakorlatunkat, a mint az egy 
század lefolyása alatt megszilárdult. Ezen joggyakorlat 
szerint a két evang. hitfelekezeteknél épen ugy, mint a 
kathohkusoknál a házasság előtt született törvénytelen gyer-
mekek a szülők utólagos törvényes egybekelése folytán 
törvényesülnek, a házasságon kivül született gyermekek 
pedig csak királyi kegyelem utján törvényesithetők. En 
Pozsonyban is Bécsben is de Székács József, Török Pál, 
Blázy Lajos, Révész Imre és más irók irataiból is ugy 
tanultam az egyházi jogot, hogy Magyarországon az es-
kető protestáns papnak kötelessége az esketési anya-
könyvben a szülők esketésekor a házasság előtt született 
gyermekek létét konstatálni, a születési anyakönyvbe pe-
dig kötelessége bejegyezni, melyik napon keltek egybe 
a házasság előtt született minden egyes gyermek szülői, 
és az igy törvényesnek kijelentett gyermek törvényessé-
gét 100 év óta minden kormány és hatóság elismerte. 
Égészen igy értelmezik az 1868: LIV. t.-cikket a kath. 
püspökök és irók. Szerintük az úgynevezett szentszékek 
csak akkor foglalkoztak a »gyermekek születésének törvé-
nyességével,« ha ezen törvénye cség per utján megtámad-
tatott, pl. ha a férj hűtlennek tartotta hitvesét, vagy a 
házasság megkötésekor a törvény követelményeinek elég 
nem tétetett stb., de a peren kívüli esetekben intézke-
dett a szentszék nélkül maga a püspök, esetleg érsek, 
szigorúan ragaszkodván a kánoni jog azon elvéhez, hogy 
a házasság előtt született gyermekek az utólagos egybe-
kelés ténye által már is törvényesítve vannak, és a püs-
pök egyszerűen elrendeli, hogy a fait accompli a szüle-
tési anyakönyvben is konstatáltassék. Ezen felfogás he-
lyessége kitetszik az 1868 : LIV. t-cikk 15. és 16-ik § ból 
is, melyekben különbség tétetik a házasság előtt szüle-
tett gyermekek és házasságon kivül született gyermekek 
közt, és hogy száz éves joggyakorlatunkban az 1868 : 
LIV. t.-cikk folytán semmi változás nem állt be, mutatja 
az országos kormány több rendelete. Ezen rendeletek ez 
idő szerint egész terjedelmükben nem lévén kezemnél, 



364 

elegendőnek tartom Bácsmegyének a községi jegyzők 
részére kiadott és ama rendeletek alapján készült uta-
sításaiból közölni egy részletet, mely utasításokat a ma-
gyar belügyminisztérium 1881. évi julius 26-án 36380 
szám alatt kelt leiratában egész terjedelmükben helyeselt 
és jóváhágyott, és igy megbízhatóságukhoz kétely nem 
férhet. íme a kivonat: 

Törvény esités. 
(1877 : XX. törvénycikk 15. §.) 

177. §. Törvényesített gyermekekről az 1877: XX. 
törvénycikk 15. §-a tesz említést. 

Törvénytelen gyermekek törvényesithetők a szülők 
utólagos házassága, és királyi kegyelem által. 

Utóbbinak helye van, ha az utólagos házasság ál-
tali törvényesités a szülők egyikének halála, vagy fenn-
álló törvényes házassága miatt lehetetlenné vált. A tör-
vényesitést a törvénytelen gyermek atyjának életében 
csak az atya kérheti, annak halála után azonban az anya, 
esetleg maga a törvényesítendő is; — kiskorúak törvé-
nyesitési ügye az árvaszék meghallgatásával intéztetik el. 
(Bel- és igazságügyminiszteri rendelet 3091. — 1872. 
szám, X. cikk.) 

178. §. A törvényesités kérvény alapján történik, 
melyhez szükségesek: a) a természetes szülők és a tör-
vényesítendő kiskorú keresztlevele, vagy születési bizo-
nyítványa, és a kiskorú gyámjának nyilatkozata, b) ha 
az utólagos házasság általi törvényesités a szülők egyi-
kének halála vagy fennálló törvényes házassága miatt 
vált lehetetlenné, az illető szülő halotti, illetőleg házas-
sági bizonyítványa, c) ha az atya már nem él, végren-
delet vagy más okiratok vagy tanuk nyilatkozata által, 
annak igazo'ása, hogy az atya a törvényesitendőt gyer-
mekének elismerte, d) a törvényesítő szülő korábbi vagy 
jelenlegi törvényes házasságából származott gyermekei-
nek, és ha ezek közt kiskorú van, ügygondnokának nyi-
latkozata, illetőleg beleegyezése, e) hiteles lelkészi bizo-
nyítvány annak igazolására, hogy a szülők a törvényesítendő 
gyermek nemzése és születése idején szabad, az az oly ál-
lapotban voltak, hogy egymással törvényes házasságra lép-
hettek volna, f ) ugyan olyan bizonyítvány annak igazo-
lasára, hogy a törvényesitőnek korábbi vagy jelen'egi 
házasságából gyermekei nincsenek, vagy több nincs, mint 
a kik nyilatkoztak. 

Az árvaszék a netán mutatkozó, vagy ha a tor-
vényesitési kérvény nem az árvaszéknél nyújtatott be, 
az igazságügyminiszter által kijelelt hiányok pótlása, és 
az ügyész, mint ügygondnok kihallgatása után, a kér-
vényt véleményes jelentéssel az igazságügyminiszterhez 
terjeszti fel. 

179. §. A törvényesités legfelsőbb engedélyéről a 
törvényesítő vagy a kérvényező a leirat hiteles másola-
tával és a csatolmányok visszaadásával értesítendő, s a 
törvényesített kiskorú anyakönyvének kiigazítása az ár-
vaszék által elrendelendő. 

Ezen kivonat, ugy hiszem, nem hágy kétséget az 
iránt, hogy kiválóbb állást elfoglaló lelkészeink közül is 
többen rosszul fogták fel az 1868: LIV. t.-cikk értel-
mét. De van-e arra eset, hogy egy protestáns gyermek 
törvényesitéséért valaki a kalocsai érsekhez fordult volna ? 
Hát van. Vidékünkön találkoztam egy ev. ref. lelkész-
szel, kinek nem is egy, hanem több ily esete volt. Ne-
vezetesen Sz. István ev. ref. vallású férfi számos éven át 
vad házasságban élt A Julianna kath. vallású nővel, és 
csak akkor esküdött meg vele az ev. ref. templomban, 
mikor már hét gyermekük — 5.fiu és 2 leány — szü-

letett. Ezen gyermekek kivétel nélkül a kath. templom-
ban kereszteltetvén meg, Szabó István megkereste A . 
Julianna plébánosát, lenne szives, tekintettel az 1868 : 
LIII. t.-cikk 15. §-ára, gyermekeinek törvényesülését az 
anyakönyvbe beiktatni, és a kalocsai érsek csakugyan 
megadta az engedélyt, elismervén a fiukat ev. ref. val-
lásuaknak. De mit kellett megint hallanom ismerő-
sömtől, az ev. ref. lelkésztől? O azon véleményben volt, 
hogy a házasságon kivül született gyermekek is az utó-
lagos házasság megkötése által törvényesülnek, és ezen 
hibás felfogásához képest vezeti 20 év óta anyaköny-
veit. Ilyen esete is volt : A . ref. nő csak két hónapig 
élt B. ref. férjével, ezt hűtlenül elhagyva C. szinte ref. 
vallású férfinak lett ágyasa, 8 gyermeknek adván itt éle-
tet. A mint B. meghalt, C. nőül vette A-t , és a szó-
ban álló ev. ref. lelkész ur azt a 8 gyermeket mint tör-
vényesültet saját jószántából C. nevére irta át. Ha ez 
a lelkész ur börtönbe kerül vagy legalább pár száz fo-
rintra megbirságoltatik, ugyan ki lesz az őt ért szeren-
csétlenségért felelős? Felfogásom szerint elöljárói, mert 
ha az érsek a maga p'ébánosait és az alispán a községi 
jegyzőket ellátja a legkiterjedtebb, minden lehető esetet 
provideáló utasításokkal, talán illő dolog, hogy a pro-
testáns pap ne kényszerüljön az utasítások hiánya miatt 
saját kárán okulni. 

Minő bonyolódott ügyek kerülnek néha a lelkész 
elé, mutatja Schu'tz Margit esete is. Ez a lány, illetőleg 
most már asszony, a mint a kézfogó megtartása céljából 
előttem megjelent, az előmutatott keresztelő levélben 
ekképen volt bevezetve: Szülők: Schultz András róm. 
kath. juhász, Szőke Erzsébet róm. kathol. Keresztszülők: 
Lahos Erzsébet, Papiszt Miklósnak neje. Ekkor kitűnt, 
hogy az anya neve nem Szőke Erzsébet, hanem Székely 
Erzsébet, vallása nem róm. katholikus, hanem ev. ref. 
a komámasszony neve nem Lahos, hanem Lassú, ennek 
férje nem Papiszt Miklós, hanem Krisztián Miklósi Most 
már minő vallásunak tartsam Schultz Margitot? Kérdé-
semre : minő vallású vagy ? azt feleié : lutheránus 11 Ho-
gyan ? Hát a hol laktak, nem volt ev. ref. templom, ő 
tehát a lutheránus lányokhoz tartotta magát, s mikor 
ezek a konfirmációhoz készültek s beszéltek a szép ru-
hákról, melyeket az napra kapni fognak, a kis Schultz 
Margit is jónak látta szintén par compagnie konfirmál-
tatni magát. De azért lutheránus vallásunak Schultz 
Margitot el nem ismerhettem, hanem óvatosságból, ugy 
a kath. mint az ev. ref. templomban hirdettettem, gon-
dolván, hogy az esketés napjáig vallásának kérdését tisz-
tába hozandom. írásba foglalván tehát Schultz Margitnak 
és anyjának nyilatkozatát, s megnevezvén tanúikat, kik-
kel beigazolni akarják a szóban álló adatok hibás voltát, 
megkértem az illetékes plébánost, legyen szives a meg-
nevezetteket kihallgatni, és a hibás adatokat a születési 
anyakönyvben kijavítani. Ezen megkeresésemre az illető 
plébános következőleg válaszolt: »Főtisztelendő ev. lel-
készi hivatalnak Kiszácson. Becses megkeresésére vála-
szolőlag, van szerencsém értesíteni, miszerint Schultz 
Margit keresztlevele az anyakönyv adataival teljesen ösz-
hangzó, anyakönyv javítás pedig csakis a felsőbb hatóság 
engedélyével történhetik.« Ezen kitérő válasz folytán az 
esketés napján még mindig nem tudtam, minő vallású a 
szegény Schultz Margit. Megkérdezem tehát a tanukat. 
Ezek egyike mondja : református, a másik mondja : ka-
tholikus. Hát mondják meg most igazán, minő vallású a 
menyasszony, két vallása nem lehet. Erre a két tanú ki-
jelentette, hogy legjobb lesz őt olyan vallásunak beirni, 
minő az ura, t. i. lutheránusnak. E^t teiinem nem sza-
bad, felelém, a menyasszony vagy refor nátus vagy ka-
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tholikus, mondják meg hát minő vallású ? A kálvinista 
tanú szájasabb lévén a másik katholikus vallású tanú-
nál, végre békesség okáért abban egyeztek meg, hogy 
a leány olyan vallású legyen, minő vallású az édes 
anyja, tehát evangel. református vallásunak irtam be, 
de kötelességemnek tartottam ezen esetről főespe-
resemnek jelentést tenni és őt megkeresni, legyen 
szives a vallás- és közoktatási m. kir. miniszter 1880-ik 
évi augusztus 16-án 22065. szám a. kelt rendelete alap-
ján intézkedni, hogy Schultz Margit rektifikált keresztelő 
levelét megkaphassa. Ezen megkeresésemre főesperesem, 
az elhagyhatók elhagyásával ekképen válaszolt: »Meg-
jegyzendőnek tartom mindenek előtt, hogy miután a 
büntetőkönyv 397. §-a szerint az anyakönyvek közokira-
toknak és azok vezetői közhivatalnokoknak nyilváníttat-
tak, nézetem szerint az anyakönyvek ilyetén rektifikálta-
tása hatáskörömhez nem tartozik, hanem az érdekelt fél, 
a mennyiben ez érdekében fekszik, a kir. törvényszéknél 
eszközöltetheti azt. A mi pedig különösen a felhozott 
esetet illeti, miután az érdekelt fél ev. ref. vallású, (?! !) 
az anyakönyvvezető pedig róm. kath. plébános, ha egy-
átalában az ilyen esetekben a kezdeményezés az egy-
házi hatóság részéről történendő volna, se jogom se kö-
telességem ezen, szerintem, idegen ügybe avatkozni. A 
mi végre ama jelentését illeti, hogy Schultz Margitot az 
esketési anyakönyvbe ev. ref. vallásunak irta be, saját 
belátása szerint cselekedett. Maradtam stb.« 

Ezen főesperesi levéllel zsebemben útra indultam 
oly ügyvédet keresni, ki a 8 év előtt meghalt Szecskay 
János plébánost Schultz Margitnak hibás beanyakönyve-
lése miatt perbe fogja, és a hibás adatoknak a büntető 
törvénykönyv 397. §-a alapján való rektifikáltatását el-
vállalja. De ilyen ügyvédet a nagy Bácskában felfedeznem 
nem sikerült, a legkeresettebb közülök azt válaszolta, hogy 
a kir. törvényszékek fenyitő osztálya sem hibás cipők, 
sem hibás anyakönyvek kiigazításával nem szokott fog-
lalkozni, és hogy az, kinek tanácsára hozzá jöttem, egy-
szerűen bolonddá tett . Köszönöm. 

Végre arra kértem az illetékes köröket, szívesked-
jenek nekünk szegény anyakönyvvezetőknek megmagya-
rázni, mi értendő vegyes házasság alatt ? Ezen kér-
désre a bács-szerémi esperesség papi értekezlete még 
1869-ben egy konkrét eset alkalmából azt felelte, hogy 
a protestáns nő és a görögke'eti (szerb) férfi közt kö-
tött házasság nem vegyes házasság, és hogy ilyen há-
zasságnak csak az tekinthető, melyben az egyik fél ka-
tholikus vallású. Ezen véleményt ismerve, egy másik es-
peresség nem rég mégis kimondta, hogy az ev. reform, 
vallású nő és az ág. hitv. ev. férfi kötött házasság ve-
gyes házasság, s igy a születendő gyermekek vallás dol 
gában az 1868: LIII. t.-cikk n . §-a alá esnek. Még 
csak az kellene, hogy az ev. ref. és az ág. hitv. evang. 
lelkészek a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter-
nek 1884-ik évi julius hó 1 i -én 24727. szám alatt kibo-
csátott rendelete alapján kölcsönösen perekkel támadják 
0 1 e g egymást. Steltzer Frigyes, 

kiszácsi evangel. lelkész. 

Lapunk mult számában közöltük, hogy két buda-
pesti kathol. segédlelkész fejére hibás anyakönyvezés 
miatt mily súlyos büntetést szabtak. Már csak ezen kö-
rülmény is, de meg az ujabb büntető törvénynek számos 
§-a felettébb óhajtandóvá teszi, hogy az anyakönyvveze-
tésre vonatkozó szabályok, s felmerülő kérdések tisztáz-
tassanak. Miért is készséggel nyujtottunk tért lapunkban 
a fenntebbi közleménynek, ha bár a közleményben — 
sajnálatunkra — némi személyeskedés is vegyült. Kész-

séggel munkálunk közre ezentúl is e kérdések tisztá-
zására s ezen érdekből közlünk mi is mindjárt egy 
figyelemreméltó törvényszéki tárgyalást. 

Indithat-e apasági keresetet a férjezett nöt E kér-
déssel foglalkozott f. hó 10 ikén a budapesti I—III. ker. 
kir. járásbíróság, mely érdekességénél fogva jogászi kö-
rökben élénk megbeszélés tárgyát képezi. Az eset követ-
kező: E g y vidéki csizmadia 1884. évi november hó 
25-én tartotta esküvőjét s már a házasságot követő ötö-
dik hónapban neje egy egészséges fiu gyermeket szült. 
Az apa a gyermeket nem ismerte el a magáénak. A nő 
töredelmesen bevallotta, hogy egy más ifjú tekintendő a 
gyermek atyjának. Ezután a feleség, férje tudtával, a 
gyermek tulajdonképeni atyja ellen, kinek szülői házában 
férjhez menetele előtt szolgálói minőségben volt alkal-
mazva, apasági keresetet indított. A megtartott tárgya-
lásnál alperes ügyvéde hivatkozván arra, hogy jog-
gyakorlatunk értelmében a törvényes házassági kötelék 
fennállásának idejében született gyermek mindaddig tör-
vényesnek vélelmezendő, mig annak ellenkezője jogerős 
birói ítélettel ki nem mondatik, felperesnőt keresetével 
elutasitatni kérte. A férjezett nőnek ugyanis nincs joga 
ilynemű keresetet indítani. Ezenfelül azt a kérelmet ter-
jesztette elő, hogy a periratok a lelkészre nézve illeté-
kes büntető bírósághoz tétessenek át, mivel ez a törvé-
nyes házasság tartama alatt született gyermeket, mint 
törvénytelent vezette be az anyakönyvbe, mely tény a 
családi állás elleni kihágást állapítja meg. Felperes ügy-
véde arra hivatkozott, hogy a gyermek nem tekinthető 
törvényesnek, mivel ilyeneknek csak azok tarthatók, kik 
a házasság megkötése után rendes időre születnek, vagyis 
a házasság megkötése után hetedik hónapban, vagy a 
házasság megszűnése után tiz hónapban belül születnek. 
A lelkész azért nem büntethető, mert a valóban törvény-
telennek tekintendő gyermeket a valóságnak megfelelő-
leg vezette be. A kir. aljárásbiró felperesnőt keresetével 
mint időelőttivel, elutasította, s egyidejűleg elrendelte, 
hogy ezen ítélet jogerőre emelkedése után az iratok az 
illetékes bírósághoz áttétessenek, minthogy a családi ál-
lás elleni kihágás jelenségei fennforognak. 

B E L F Ö L D . 
Bereg-Som, 1886. március 14. 

A beregi ev. ref. egyházmegye 1886. évi, úgyne-
vezett tavaszi közgyűlését márc. hó 9, 10 és 11-dik nap-
jain Beregszászban, a szokott helyiség-, t. i. a megyeház 
termében tartotta meg, az összes tisztviselői kar, 42 lel-
kész, 38 egyház képviselőinek s több tanítónak részvé-
tele mellett. 

A mindenható Istenhez emelt buzgó imádság után 
elnöklő esperes a gyűlést megnyitottnak jelentvén ki, 
mindenek előtt a mult 1885. évi nyári közgyűlésen meg-
választottnak nyilvánított világi j egyző: nagys. Lónyay 
Géza ur foglalta el általános éljenzések között tiszti 
székét. 

Majd olvastatott esperes ur irásba foglalt előter-
jesztése, melynek az időközileg tett administrativ intéz-
kedésekre tett része helyeslő tudomásul vétetett. 

A többi pontjaira hozott határozatok közöl kieme-
lendőnek tartom : 

A főtiszteletű Révész Balint tiszántúli kerület püs-
pöke 70. évfordulója alkalmából a gyűlés által utólagosan 
jegyzőkönyvileg kifejezett tiszteletteljes ragaszkodás és 
üdvözletre, nem különben 
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A nagyt. Kiss Áron úrnak 25 évi esperessége és 
nagys. Szilágyi István m.-szigeti lyceumi igazgató urnák 
tanársága 40-ik esztendeje megünneplésének emlékeze-
tére vonatkozókat. 

Esperesi jelentés melléklete gyanánt be lett ter-
jesztve, az egyházlátogató küldöttségek jelentéseiből ösz-
szeállitott kimutatás, még pedig •/• a ^ a t t a z egyházak 
mult 1885. évi bel- és küléletét, szellemi és anyagi álla-
potát feltüntető vázlat 2 •/• a l a t t az iskolák statisztikai 
összesített adatait magában foglaló rovatos táblázat. 

Ezekből már a helyzetet jellemzőleg következőket 
kell rövid kivonatban köztudomásra hoznom : 

I. A szellemi vagy belélet teljesen megnyugtató ; 
ugy a vallásosságra mint tiszta erkölcsiségre a múlthoz 
viszonyítva visszaesés nem mutatkozik, sőt sok helyt 
épen példásnak van feltüntetve. 

Az iskoláztatás, a népnevelés terén oly jelensé-
gekkel találkozhatni, melyeknél fogva tanügyünket ille-
tőleg fokozatos haladás konstatálható. Az iskolák egy-
részt jók, néhány valóban kifogásolhatlan, a többi kie-
légítő, mig gyengék mindinkább elenyésző számban ta-
láltatnak. És itt már örvendetes jelenségül vehető, hogy 
míg a tanitók áthatva hivatásuk érzetétől, minden lehe-
tőt megtesznek a dicséretes eredmény elérhetése végett, 
maguk, az arra hivatott közegek is teljes erővel oda hat-
nak, hogy az iskolai mulasztások hova-tovább szűkebb 
mederbe szoríttassanak. 

II. Kegyadományozások s egyházak pénztárának 
javára szakmány munkával keresett jövedelem 29 egy-
házból jeleztetett, még pedig készpénzérték: 3180 frt, 
egy helyen 2 vékásnyi föld, máshol 1 Q méter öl tűzifa. 
Urasztalát, katedrát és papszéket díszítő, nagybecsű se-
lyem-bársony teritők 3 egyházban jeleztetnek. 

III. Építkezés kisebb nagyobb mértékben 37 egy-
házban történt, még pedig 30 egyházból a teljesített 
építkezés értékben is ki levén mutatva, ez teszen 8531 
forintot. Hét egyházból csak a munka van megnevezve. 

IV. Népesedés. Lélekszám : 37,857, mult évinél 
36-tal több. Született összesen 2044. Házasságra lépett 
437 pár. Meghalt : 1629. Konfirmáltatot t : 596. Áttér t 
hozzánk: 12. 

V. Iskola- vagy népnevelésügy. Iskola-köteles 6—12 
évig: 4348; ezek közül iskolába j á r : 3927. Tankö-
teles 12 —15 évig : 1459; iskolába j á r : 1060. Iskola-
mulasztás 15 helyen tetemes, 48 helyen kevés, 1 helyen 
semmi. 

Rendes tanitó van: 56, lelkész-tanító : 6, segéd ta-
nító: 2. Egyházmegyeileg képesí te t t : 26, okleveles: 25, 
vizsgára kötelezett: 7. 

A fentebbiek tudomásul véte'e után a szükségesnek 
mutatkozó küldöttségek neveztettek ki, majd az egyház-
látogató küldöttségek jegyzőkönyvei olvastattak fel, s 
az azok alapján felmerült ügyekben hozattak határoza-
tok, melyek mint helyi érdekűek, a nagy olvasó kö-
zönség figyelmét aligha kötnék le. Ez volt az első napi 
munkálkodás. 

Második nap az egyházkerületi képviselők, a szám-
vevőszék tagjai közfelkiáltás, a lelkészjelölő bizottság 
titkos szavazat utján választattak meg. Ezek megtörténte 
után az egyes felek által benyújtott folyamodások tár-
gyalása vette kezdetét. 

Harmadik nap elsőben is a közpénztár, lelkészi és 
tanítói gyámpénztár megvizsgálásáról beterjesztett szám-
vevőszéki jelentés olvastatott, ebből folyólag több ha-
laszthatlannak mutatkozó intézkedés és határozat tétetett. 

Nagy sajnálattal vétetett tudomásul tiszt. Peterdy 
Pál közpénztárnok lemondása, k i i s i ő é v i g a legnagyobb 

pontossággal es igaz lelkiismeretességgel viselt hivatalát 
előhaladott korát s az azzal együtt járó gyengélkedését 
hozva fel, az egyházmegye rendelkezése alá bocsátotta. 

Emlékezetből ide irom, hogy a lelkészi gyámpénz-
tár tőkéje 25,000 frtot meghalad, a tanítói gyámpénztár 
tőkéje 5000 frt körül van. 

Majd ezek után a kinevezett küldöttségek által ké-
szített véleményes javaslatok fölött fejlődött érdekes 
eszmecsere. Mindenekelőtt a főtiszteletű egyházkerület 
1885. évben hozott 112. számú határozatát illetőleg mon-
datott ki, még pedig, a mi fe'ette jellemző, a nélkül, 
hogy csak egyetlen ellenmondás is történt volna, mi-
szerint egyházmegyénk a konventi tagok választásának 
jogát határozottan a helyi presbyteriumoknak követeli. 

Következett az 1885. év november havában tartott 
konventi gyűlés jegyzőkönyvének — a főtiszteletű püs-
pök ur által egy leiratban jelzett — némely §-ira adandó 
véleményes javaslatra kinevezett küldöttség munkálata, 
melynek alapján a 258. §-ban foglaltakhoz az egyház-
megye csakis a következő lényegesebb módosításokkal 
csatlakozik. 

A tűzkárbiztosításoknál ne 1h°j0, hanem 1/3*/o fizet-
tetik díjul, mert ha °/0 maradna, ugy a Fonciére Pesti 
biztosító társasággal a jelenben fenálló szerződés is elő-
ny ösebb stb. 

A lelkészi és tanári nyugdíjintézet felállításába 
csakis azon esetben fog belenyugodni, ha a kettő külon-
választatik, mert a két állás egészen más természetű, 
más viszonyok között mozog s a nyugdíjaztatásnál az 
érdekek soha és semmi körülmények között nem volná-
nak összeegyeztethetők. Itt is, valamint az özvegy-árvai-
gyámintézetnél az évi díjfizetésekre nézve nem 4, hanem 
8 osztályt kíván megállapittatni, azon oknál fogva, mert 
ha 4 osztály szerint történnék a díjfizetés, azon visszás 
helyzet következhetnék be, hogy egész egyházmegyék a 
4-ik osztályba soroztatnának stb. »Határozottan kijelen-
tetett, hogy a lelkészi gyámpénztár jelenlegi tőkéje az 
országos gyámintézetbe beolvasztatni semmi esetre sem 
engedtetik meg.« 

Más, az emiitett püspöki leiratban határozat hoza-
tal végett kitűzött ügyek egynémelyikére nincs a gyű-
lésnek észrevétele, némelyikre, főleg a lelkész minősítést 
illetőleg azon oknál fogva nem nyilatkozhatott, mivel a 
főtiszteletű püspök ur leirata 1886. február 23-án van 
keltezve, az egyházmegyei közgyűlés pedig már azt jó-
val megelőzőleg lett összehíva, s igy a mellett, hogy az 
ezen munkálathoz szükséges adatok sem voltak besze-
rezhetők, az idő is felette rövid volt ily komoly tanul-
mányozást igénylő munka elkészítéséhez. 

Volt még egy se kint, se bent, mint az ablakfélfa-
levő ügy, mely az azzal ismerősök, az azt áttanulmányo-
zok által a március 8-án estve tartott konferencián tör-
vényszéki tárgyul jeleztetett. Elnökség ennek következ-
tében március 9-ikén délutánra törvényszéki ülsét hirde-
tett m e g ; s midőn a bíróság összeült, akkor meg az 
adatott elő, mikép az ügy még nincs ítélet alá elké-
szítve, igy aztán másnap kellett az erre vonatkozó 
egyházlátogató küldöttségi jelentést után pótolva felol-
vasni, a mikor elnökségtől az érdeklettek azon felvilágo-
sítást és biztosítást nyerték, hogy az ügy fegyelmi eljá-
rás és igy törvényszéki ítélet tárgyát képezvén, az e te-
kintetbeni eljárás és ítélethozatal mielőbb megtörté-
nendik. 

Ezekben gondoltam a gyülésünk folyama alatt tör-
téntek nevezetesebbjeit lehető rövidséggel és tárgyilagos-
sággal nyilvánosságra hozni. 

Sütő Kálmán. 
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B o n g é s z e t 
a protestáns egyházi élet mezején. 

Közalap bizottság működése és költsége. Utjártomban 
a tolnai református egyházmegye esperesének a refor-
mátió kezdetén épült lakása mellett ballagván e l : szag 
ütötte meg az orromat. Rögtön konstatáltam, hogy itt 
vagy sertés-halai történt, vagy egyházmegyei deputáció 
ülésez. Teljes erővel mozgósítottam tehát magamat be-
felé, tudván, hogy bármelyik eset történt legyen, a vége 
nem lesz egyéb, mint egy pár kedélyes óra. 

Szokás szerint nem csalódtam. Egyházmegyei depu-
tátió ülésezett, és pedig a közalapi bizottság. Az asztalon 
dagadozott egy nagy halom papir, az egyházak bevallási 
ivei 1886-ra. Az asztal körül pedig füstölt, az esperes 
ur elnöklete alatt, három deputátus. Kilestem, hogy 
mit mívelnek. Leselkedés közben arra a gondalatra vete-
medtem, hogy eljárásukat kiírom e becses lapokban a 
nt. szerkesztőség kegyes engedelmével, hátha azok a bi-
zottságok, melyek még nem gyűléseztek — pedig ország-
szerte sok van ilyen — némi tájékozást vesznek belőle 
magoknak. 

Irányelvül tűzte ki a bizottság ez t : Ha valamely 
egyházban vagy diasporában találkozik olyan egyháztag, 
a ki 40 forintnál többet, vagy 40, 20, 10 sőt 8 forintot 
fizet, az ily magasabb fizetések az ívre jegyzett összegből 
levonandók s ha az összeg a levonás után is oly magas 
marad, hogy abból a bevalló egyház minden lelkére öt 
krajcár esik : az ily bevallás elfogadandó s ily egyház 
presbyteriuma által a felmentési javaslattal beterjesztett 
egyháztagok felmentendők. 

Ezen irányelv igen megkönnyítette a különben bo-
nyadalmasnak s nehéznek tetsző munkát. Ugyanis. Elő-
vettek egy ívet, megtekintették hogy van-e felsőbb osz-
tályzatú egyháztag s mivel egy bevallási íven sem volt, 
összeadták az oldalösszegeket. Ekkor megnézték az 
1883-ki schematismusban, mely már az 1880-ki országos 
népszámlálás alapján készült, mennyi a bevalló egyház 
lélekszáma. Ha a bevallott összegből a bevalló egyház 
minden lelkére legalább 5 krajcár ese t t : a beval'ást 
elfogadták s az ily ívre az esperes felirta ez t : »Elfo-
gadtatik.« Dátum s az esperes neve. Semmi egyéb. A 
mely ivről pedig az 5 krajcáros minimum nem került ki, 
arra az esperes ezt irta : »a bevallás elégtelensége miatt 
s az összegnek legalább ennyi s ennyi — 5 krajcáros kulcs 
szerinti — kiegészítése végett visszaküldetik.« Dátum, 
esperes. 

Dicséretükre szolgál a tolnai e. megye egyházainak, 
hogy a bevallási íveket beküldött egyházak közül csupán 
kettőé nem ütötte meg a mértéket. Ezek egyike nem 
csak Tolnamegyének, hanem az egész országnak egyik 
legmódosabb községe. Itt a lélekszám 1805. esnék az öt 
krajcáros kulcs szerint 90 forint 25 kr. Bevallott pedig 
55 fit 80 krt. Nem csodál Maga az illető lelkész ur is 
csak 50 krajcárt rajzolt a neve után, pedig az ő fizetése 
hivatalosan 1500 forintra van becsülve. (A valóságban 
aligha nem több pár száz forinttal. A dunaföldvári 
helyettes lelkész szintén 50 krajcárt vallott be, holott 
ennek a fizetéséből bajos dolog lenne kisajtolni 300 fo-
rintot). A másik egyház, hová az ív visszaküldetett, 
amannak szomszédja: Itt a lélekszám 1000. Esnék 50 frt. 
Bevallott pedig 15, mond tizenöt frtot 1 

Lényegtelen alaki hibák miatt nem küldettek vissza 
az ívek, majd a bizottsági jegyzőkönyvben fognak e 
hibákra az illetők figyelmeztetni. Fontosabb alaki hibát 
ismét az elébb emiitett lelkész ur követett el, a ki a 

kezelési szabályokat elolvasni nem méltóztatván, minden 
megjegyzés és dátum nélkül csupán a nevét irta alá a 
bev. ívnek, holott a konvent maga fogalmazta ama zára-
dékot s követeli, hogy azzal ellátva irja alá a lelkész és 
gondnok a bevallási ívet. 

És itt legyen szabad tisztelettel kérdeznem, hogy 
mi az a rengeteg sok dolog, a mi egy falusi lelkészt 
meggátol egy oly füzetkének elolvasásában, mely csak 
néhány levélből áll s mely az ő hivatalához szorosan 
tartozó tudni valókat tartalmazza ? Azt senki sem mond-
hatja kinevettetés veszélye nélkül, hogy a lelkészi szol-
gálat foglalja el minden idejét. Mert tudva van, kivévén 
a népes gyülekezetek lelkészeit, hogy a hivatalnak leg-
lelkiismeretesebb folytatása mellett is időnknek több mint 
fele részét kényünk, kedvünk szerint használhatjuk fel. 
Ama panaszt is hallottuk szóval is, a sajtóban is felem-
littetni s pedig nagy hanggal, hogy az állam felette sok 
munkát halmoz reánk. A nagy egyházak lelkészei, talán 
még inkább káplánjai joggal panaszkodhatnak ; de sok 
lelkésztársam, nem tudom örvendene-e ha az államkor-
mány kimondaná, hogy ezentúl a lelkészektől sem ingye-
nes, sem díjjal járó munkát s okmányt nem kiván, nem 
fogad el. Az én gyülekezetem 900 lélekből áll. Az anya-
könyveket lemásolom fél nap alatt kényelmesen, az or-
szágos statisztikát elkészítem két óra alatt kényelmesen 
és pontosan, a hivatalos anyakönyvi kivonatokat és tan-
ügyi kimutatásokat összesen egész évről, ha egyszerre 
kívántatnának, el lehetne készítenem szintén egy pár óra 
alatt kényelmesen. Épen igy elvégezheti más is. Mi az 
oka tehát, hogy némely lelkésztárs a »Kezelési szabá-
lyok® picike füzetkéjét sem olvassa el? Ennek oka bizony 
nem más, mint a — no de nem mondom ki, hogy micsoda. 

Az ívek megvisgálásával elkészült a bizottság az 
első napon, felhiván végül az esperest, hogy a hátralékok 
behajtása iránt a polgári hatóságot kérelmezze, mivel 
egyetlen presbyterium sem nyújtott be a hátralékokra 
nézve törlési javaslatot. Az esperesi számadás megvizs-
gálása a második napra maradt. Mivel pedig az esperesi 
napló és főtabella csak ez év ápril i-ről fognak vezet-
tetni az utasítás szerint: a bizottság csupán arra szorít-
kozhatott, hogy az egyházaktól az elmúlt három év alatt 
begyült summákat összehasonlította a Földhitelintézet 
nyugtáival. Számadása rendben levén, helybenhagyatott . 

Ezzel végzett — legalább ezúttal — a bizottság. 
Én is végezhetnék, hanem a bizottsági gyűlést egy kis 
bökkenő zárta be. E bökkenőre bátorkodom különösen 
felhívni a figyelmet, 

A bizottsági tagok fél napi utat tettek hóban, 
fagyban, forgetegben. Másfél napig dolgoztak becsüle-
tesen s még a fuvar-pénzt sem fizette ki senki, hanem 
ők magok a saját zsebükből. Az esperes két nap s két 
éjjel látta el őket. Ez pedig nem csekélység, kivált ha 
meggondoljuk, hogy három bizottsági tagon kivül három 
kocsisról, s ezek lovairól is kellett gondoskodni. Mind ez 
költségbe kerül. Ezúttal 22 forint. (Jövőre megkevesbül, 
mert a konvent csak két bizottsági tagot rendel fel az 
esperes mellé.) 

Az tehát itt a bökkenő, hogy a közalapi bizott-
ságok költségeit ki fizesse ? Az egyházmegyék ? Lehe-
tetlen 1 Az egyházmegyék legnagyobb része folytonosan 
országos nyavalyában sinlődik, t. i. mindig deficittel 
zárja a budgetjét. S ha még ujabb teher is rovatnék 
rájok, kénytelenek lennének az egyes egyházak ládáiba 
nyúlni, ettől pedig mentsen meg az irgalmas Isten. Az 
egyházkerület ? Én azt hiszem, hogy 8 bizottság költségeit 
az e. kerület kasszája keservesen megsiratna. A konvent? 
Igen 1 A főt. és mélt. konventnek pénze ugyan nincs, de 
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van hatalma. Elrendelheti, hogy a közalapi bizottságok 
költségeit viselje maga a közalap. 

Most következik az egyházmegyei gyűlések (uborka) 
idénye. Nem csak kívánatos, hanem szükséges is, hogy 
az e. megyék ez értelemben írjanak íel a konventhez. 
Mert a közalapi bizottságokat meg lehet ugyan alakitani 
>a pénzügyekben és számvitelben jártas férfiakból«, de 
e férfiak, bármennyire szivükön viselik is az egyetemes 
egyház ügyét, még is jobban szivükön viselik a saját 
erszényük ügyét s a magok kínos költségén aligha fognak 
csak másodszor is gyűlésezni. Ennek pedig épen a köz-
alap vallhatja igen érzékeny kárát. 

Csepeli Pál, 
ref. lelkész. 

Egy kis megjegyzés. 
— Szives üdvözlet Sántha Károly urnák. — 

A »Prot. Egyh. és Isk. Lap« 1885-dik évi 43. szá-
mában ismertetni méltóztatot t : Borzsák Endre szegszárdi 
ref. lelkész urnák »Gyász és síri beszédeit« és azt egé-
szében, ugy, mint egyes részeiben megdicsérte, de is-
mertetése végén megjegyezte, hogy . . . »Más talán lel 
még több kifogásolni s több dicsérni valót is . . . s élve-
zettel tette le kezéből a könyvet, talán a tollat is? 

Általában elmondhatjuk Borzsák érdemének mél-
tánylásául mindazt, a mit Sántha K. elmondott, hozzá 
még csak annyit teszek, hogy Tompán kivül Fejes stí-
lusa is érezhető. 

De van egy körülmény, a mi kikerülte Sántha K. 
figyelmét, pedig azt megjegyzés nélkül hagyni nem le-
het, mivel a ref. egyház tanfogalmával ellenkezik. Lás-
suk hát a kifogás alá eső helyeket: . . . >mielőtt ez el-
hunyt ember testvérünket végnyugalma helyére elkisér-
nők : az 0 csendes pihenéseért, lelke égi üdvéért. . . imád-
kozzunk közös jó atyánkhoz (139. 1.) ; vagy . . . »jertek 
emelkedjünk fel egy buzgó szent imában égi atyánkhoz, 
könyörögjünk alá a hátrahagyott kedveseknek jó vigasz-
talást, elhunyt nővérünknek a sirban csendes pihenést, lel-
kének édes üdvösséget!« (148. 1.); vagy . . . »Ezen Isten-
ben elnyugodott nőtársunk gyász ravatala felett — az ö 
testének csendes pihenéseért a sírban, lelkének üdveért az 
égben — imádkozzunk közös szent atyánkhoz (152. 1.) stb. 

A helvétiai hitvallás 26. részének 3 §-a ezt szabja 
e lénk: >mi azt hiszszük, hogy a hívek a testi halál után 
egyenesen a Krisztushoz mennek, és igy az élőknek a 
holtakérti könyörgéseik-, esedezéseikre és egyébb ilyféle 
szolgálatukra szükségük nincs.* Borzsák ezen felfogást 
mellőzve, a római kath. szokásnak hódolt, holott a lélek 
— mihelyt a testtől megválik — megtér Istenhez, aki 
adta volt azt (Pred. XI I : 9.) 

Ezeket kívántam megjegyezni, mint hit elveinkkel 
ellenkező, téves tudományt, ajánlva szives figyelmébe jó-
akaratú megjegyzésemet ugy az ismertető, mint a szerző 
tisztelendő atyáknak. 

Szent-Gál, 1886. március hó 11. 
Thúri Etele, 

ref. káplán. 

Kétségtelen, hogy az idézett kifejezések nincsenek 
öszhangzatban a helvét vallástétellel, s helyeseljük, hogy 
az apák dogmatikus tanai, hitvallásai az unokák emléke-
zetében időnkint felelevenítetnek, a mint ez lapunkban 
Erdős s Gyurátz urak becses dolgozataik által közelebb 
is történt. Őszintén megvallva azonban, mi azokban az 
idézett kifejezésekben valami botránkoztató dolgot nem 
találunk, s nem tudom hányan vannak lelkészeink között, 

a kik e tekintetben nem vétkeznének. A haláleset miatt 
mélyen megszomorodott egyén mindent megtenne az el-
költözött kedvesért és semmit sem tehet érte. Miként 
róvja le irányában vagy miként fejezze ki iránta érzett 
szeretetét, tiszteletét? Legalább imádkozik porai nyugal-
máért, lelke üdvösségeért. A fájdalomtól áthatot t lélek 
nem dogmatizál, az imádkozik, az ima jól esik lelkének. 
A megholtnak igaz, hogy nincs szüksége a mi imánkra, 
de van erre szüksége az élőnek. Boldogító reá nézve, 
ha imában kifejezheti ezen gondolatait. Hiszem, hogy Is-
ten csendes pihenést ad testének a sírban, lelkének üd-
vöt a mennyben. F J. 

K Ü L F Ö L D . 
A vallás lényege és az egyházi fejlődés alap-

törvényei. 
(Folytatás.) 

II. Azonban a darvinismus és a keresztyénség kö-
zött folyó harc nem csupán az elavult theo'ogiai és a 
modern tudományos anthropologiára szorítkozik. 

Ha a theologusoknak ama szemrehányás tétetett, 
hogy ők a vallásos hitnek sajátságait félreismerve, abból 
tudományos tételeket vezetnek le, most ugyanezt a szemre-
hányást kell tennünk a másik félnek, hogy ők meg az 
exact tudományok határait nem tartva szem előtt, ezek 
tanaiból vagy hypothesiseiből dogmákat vezetnek le, a 
melyek már mindenképen a hit határait érintik és igenis 
gyakran csak azért mennek a saját határaikon túl, hogy 
magával a keresztyén hittel ellenkezhessenek. Igy történt 
ez a descendentia tanának képviselőivel is. E hypothesist 
fölhasználták arra, hogy a materialistikus hitnek csinál-
janak vele propagandát. Elég csak Strausz és Hackel 
nevét említenem ez állitásom bizonyítására. Ehhez képest 
hát határozott különbséget kell tennünk a descendentia 
tudományos hypothesise és a dogmatikus darvinismus 
között. Azzal a hypothesissel a keresztyén hit, a mint 
kimutattatott, szükség esetén meg is alkudhatik ; de a be-
lőle kivont dogmatikus következtetésekkel soha. De itt 
már aztán többé nem is a tudomány és a hit közötti 
harcról van szó, hanem a hitnek hit ellen folyó küzdel-
méről : t. i. a régi keresztyén hit és a descendentia hy-
pothesisének segélyével újonnan felékesített materialisti-
kus hit harcáról. Ezt kell közelebbről kimutatnunk. 

A nélkül, hogy különösebb jártassággal bírnánk a 
természettudomány terén, már mint laicusok is könnyen 
különbséget tehetünk maga a descendentia tana és a se-
lectio tan között. Az első csak annyit mond, hogy való-
színűleg a szerves természet magasabb fajai, igy hát az 
ember is, az alacsonyabbakból fejlődtek k i ; de teljesen 
szabad tért enged e mellett ama nézetnek is, hogy e 
fejlődés nem csupán külső behatások eredménye, hogy 
e külső befolyások csak talán épen eszközök voltak, 
hogy a kedvező feltételek alatt a benn lappangó erők, 
tehát kü'önösen a szellemiek kifejlődjenek. Ezzel szemben 
a selectio tan e fejlődési külső feltételekben : öröklés, al-
kalmazkodás, égalj, kor stb., — ha jól látom — egy-
szersmind a felsőbb fajok s a szellemi élet előállhatásá-
nak okait és pedig egyedüli okait ismeri fel. Hogy a 
szellemi élet kifejlődése physikai feltételektől függ, azt 
senki sem akarja elvitázni; de hogy e physikai előfelté-
telek a szellemi élet előállásának egyedüli okai lennének, 
az egy o'yan hypothesis, a mely még csak tisztázva sincs, 
annál kevésbbé pedig csak egyetlen példával is bebizo-
nyítva. Az a nézet, hogy a szellemi az érzékiből fejlő-
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dött volna ki, még távolról sem igazolja azt, hogy a 
szellem pusztán physikai erők összeműködése volna. 
Hogy egy idegműködés miként változik át tudattá, vagy 
hogy egy izom-mozdulat miként lesz az akarat tényévé, 
azt még senki sem is próbálta kimutatni és valószinűleg 
sóha sem is lesz ez kimutatható. Általában az a felfo-
gás, mintha a szellemi élet nem volna egyébb, mint az 
anyag functiója, egy rettenetes önámitás. Mert ha ko-
molyan veszszük azt, hogy az anyag az alaptényezője a 
logikai, aesthetikai vagy épen erkölcsi és vallási functiók-
nak, ugy ez anyagot sem lehet egyébbnek tekinteni, 
mint tiszta anyagnak (pure Materie), a melybe aztán bele-
gondolják a szellemi erőket, ugy fogják fel, mint valami-
féle szellemet s ilyformán a materialismus és idealismus 
egész küzdelme csak üres szavak harcaként tűnik fel. A 
descendentia tanának álláspontján hát többet tudunk-e az 
anyagnak és a szellemnek s ezek egymásra hatásának 
lényege felől ? Tisztán tudományosan tekintve a descen-
dentia tan semmit, de semmit nem adott arra nézve, a 
mi emez örök talány megfejtéséhez csak egy lépéssel is 
közelebb vitt volna. És épen ezért határozottan egészen 
önkényes e hypothesisnek a dogmatikus materialismus 
érdekében elkövetett kizsákmányolása és igy a materia-
listikus hit felől e tan fellépte után is ép ugy Ítélhetünk, 
mint a hogyan ezelőtt felőle itélní jogosítva voltunk. 

Itt is újólag nem lehet eléggé hangsúlyoznunk, 
hogy a materialismus és a keresztyénség ellentéténél 
ezután is, mint azelőtt, két külön világnézlet, két külön 
hitfelfogás ellentéte forog szóban és nem a tudomány és 
vallás közötti ellentét. A materiálismus, mint általános 
világnézlet nem a tudomány, hanem a hit kategóriájába 
tartozik. Tehát ez ís ugyanazon mértékkel mérendő, mint 
a melyet a vallásra alkalmaztunk, kiindulva épen a val-
lásos hitnek sajátosságaiból. Es ekkor kimondhatjuk, 
hogy minden általános világnézletnek igazságát és lét-
jogosultságát abból kell levezetni, hogy mennyire képes 
erkölcsi culturát teremteni és azért kezeskedni. Csak 
azután jő tekintetbe ama képessége, hogy miként tud a 
világnak egy megnyugtató, a szellemi és physikai té-
nyeket egyaránt tekintetbe vevő uj általános elvet adni ? 

Minden vallásos világnézletnek jogosultsága tehát 
legelső sorban a benne rejlő culturalis értéktől függ. 
A hitnek ama képessége, hogy az embert erkölcsileg 
megnemesiti és kibékíti világi helyzetével, a szó legtel-
jesebb értelmében boldogítja és bensőleg megnyug ta t j a : 
mindig a legfőbb bizonyíték lesz ennek igazsága mellett. 
Elméletileg persze egy hit sem bizonyítható be, sem a 
materialistikus, sem a keresztyén. Ha azonban a kettőnek 
gyakorlati culturértékét tekintjük, akkor még csak szó 
sem lehet a kettőnek összehasonlításáról vagy épen a 
közöttük fennforogható rivalitásról. 

Mert a materialismus mit állithat a keresztyénség 
életeszményével szembe ? És egyáltalában hol volna egy 
olyan világnézlet, a melyet gyakorlati cultur-értékét ille-
tőleg a keresztyénséggel csak össze is lehetne hasonlí-
tani ? Csak a scholastikus theologiának és a keresztyén 
hitnek az egyházban történt szerencsétlen összekeverése 
eredményezte azt is, hogy e kérdést még fel is kellett 
tennünk s hogy kortársaink közül ma már annyian két-
kednek s elvesztették ama meggyőzödésüket, hogy a 
keresztyén eszmékben megmérhetetlen gazdagság rejlik. És 
pedig nem csak a keresztyénség erkölcsi eszméiben, hanem 
a kizárólag vallásiakban is. Annak a vallásos hitnek, hogy 
a világrendje és vezetése a legmagasabb Értelem kezé-
ben van, hogy az egész mindenség egy igazságos Akarat 
uralma alatt áll s annak a vallásos hitnek, hogy egy a 
mi igazi javunkat akaró, mindenkor megbocsátani kész 

szeretet őrködik felettünk : ép oly kiváló gyakorlati ie-
lentősége van, mint annak az erkölcsi hitnek, hogy ér-
tékünk, mint embereknek, nem az esetleges viszonyoktól 
születéstől vagy szerencsétől, hanem csupán a mi erkölcsi 
hivatásunktól függ. Persze a lomha megszokás ez esz-
mékkel minket már teljesen külsőleges és mechanikus 
öszeköttetésbe hozott s igazán mindég mintegy a különös 
ihletés pillanatára van szükségünk, hogy megérezhessük 
és megérthessük, hogy tulajdonképen mit birunk bennök. 

És nemcsak a keresztyénség által teremtett eszmék 
és eszmények forognak itt szóban, hanem tekintettel kell 
lenni egyszersmind ama reális és történeti tényekre is, 
melyek ez eszmék igazságáért kezeskednek s amaz össze-
hasonlithatlanul fenséges történeti üdveszközökre, a melyek 
segélyével ez eszmék és ideálok megvalósíthatók. 

Nem szabad a keresztyén vallás templomának csak 
előcsarnokában megállani, hanem be kell lépni annak 
szentek-szentjébe is, ha valaki e vallásnak összehasonlit-
lanul fenséges gyakorlati cultur-értékét megakarja ismerni. 
A keresztyénségben benne rejlő erkölcsi eszményt s az 
ezen alapuló culturális hatást a legtöbben csakugyan el 
is ismerik ; de hát vájjon megtartható-e ez erkölcsi esz-
mény, követhető és megvalósitható-e az az emberi gyen-
geség, a bűn és azok folytonos ellentállásai között, ha 
nincsenek kezünkben egyszersmind azok az üdveszközök, 
a melyeket a Krisztus tanai és az ő élete adnak gyámo-
litásunkra ; ha nem lehet meg bennünk az Istennel való 
kibékülés bizonyossága ; ha nincs velünk Isten lelkének 
ereje, a mely egyedül érdemli meg a szent lélek nevet ; 
ha nem él lelkünkben úgy az egyeseknek, mint a világnak 
egykori tökéletességre jutásában vetett remény ? 1 És 
tényleg elég csak pusztán ezekre hivatkozni, hogy mind-
ama kísérlet, mely a materialistikus hitnek egy a keresz-
tyénihez hasonló cultur-értékét akar tulajdonítani, egy-
szerre mint nevetséges, felületes és könnyelmű tűnjék fel. 

De hát mit használ a keresztyénség cultur értékére 
tett miden hivatkozás, ha az u. n. »tudományos« igazság 
nem az ő részén, hanem a materialismus részén van? 

Ez előítélet nagyon elterjedt. De a mint már fentebb 
kimutattatott nem egyébb ez, mint csak is előítélet. Sőt 
bátran mondhatjuk azt ís, hogy még tisztán elméletileg 
tekintve, is nincs a materialismusnak egyátalaban semmi 
előnye a keresztyén hit felett. Ha a keresztyénség 
világnézlete — a mint állítják — egyoldalulag az em-
beri élet erkölcsi érdekeiből képződött ki, bizony a ma-
terialistikus világnézlet is nem kevésbbé egyoldalúlag 
állott elő a puszta természetszemléletből. Ha az első a 
testi világnak a szellemiből való előállása nagy talányát 
nem tudja megoldani soha, úgy ez utóbbi meg ép oly 
kevéssé képes kimutatni azt, hogy a szellem miként fej-
lődik ki az anyagból, vagy hogy az anyag miként pro-
ducál szellemet. Szigorúan tudományosan véve, mindenik 
világnézlet ép annyi talányt hagy megoldatlan, mint a 
másik. De ha megvizsgáljuk mindeniket, a materialisti-
kus világnézletet ép úgy, mint a keresztyénit ama ké-
pességük szempontjából, hogy vájjon hát melyik ad egész 
létünkre vonatkozólag megnyugtatóbb magyarázatot : ugy 
elméletileg is a keresztyénség felsőbbsége minden kétsé-
gen felül áll. Különben itt még szükségesnek tartom 
megjegyezni , hogy szigorú tudományos szempontból 
azok az u. n. egyetemes világnézletek nem lehetségesek ; 
minden világnézlet mindig csak anthropocentrikus állás-
pontból indult ki s oda tért vissza és ez mindig igy is 
lesz. Természetesen! Mi emberek vagyunk azok, a kik 
az egész világ életének, a melylyel annyira össze vagyunk 
forrva, megnyugtató magyarázatát keressük. És mi ter-
mészetesen mindig csak a vi'ágnak oly felfogásában tu-
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dunk megnyugvást találni, a mely az előttünk egyedül 
mérvadó eszményi és erkölcsi érdekeket nemcsak hogy 
nem tagadja meg, de sőt inkább ama fontosságukat, a 
melylyel reánk nézve birnak, magában a világi lét ma-
gyarázatában egyenesen érvényre is juttatja. 

E szempontból állithatjuk, hogy miután a keresz-
tyénség a világ megítélésénél kiindulási pontjául nem a 
physikai, hanem a szellemi életet tekinti és ebből folyó-
lag a természeti világot ugy fogja fel, mint az ember 
eszményi céljának csak eszközét: ekkor nem tett egye-
bet, minthogy a dolgokat pusztán amaz értékük sze-
rint Ítélte m e g , a melylyel ezek az emberre nézve 
birnak. És bár egészen távol van tőlünk az asketismus, 
mégis azt kell állítanunk, hogy a világnak emez állás-
pontból való felfogása mint nekünk szükséges egyszer-
smind igaz is. Mindenkinek, a ki csak az emberiség 
eszményi és erkölcsi érdekeinek a maguk teljes értékét 
meg akarja hagyni, el kell ismernie azt is, hogy nekünk, 
a mig csak emberek kívánunk maradni, ez eszményi és 
erkölcsi érdekekre tekintettel kell megalkotnunk egye-
temes világnézletünket. 

Az igazság, vagy a mit szívesebben mondok, a 
keresztyén idealismus létjoga az erkölcsi célokban gyö-
kerezik csupán, a melyek a velők sajátos gyakorlati 
vonzó erőnél fogva ma ügy az egyesek, mint a társa-
dalom által, mint létünknek mérvadó törvényei ismertet-
nek el. Ha ma sikerrel akarna valaki a materialistikus 
hit mellett propagandát csinálni ügy annak egész er-
kölcsi culturánkat fel kellene áldoznia és a keresztyén tár-
sadalmat visszavinnie a természeti népek fejlettségi fokára. 
De komolyan kinek juthatna ez még csak eszébe is ? A 
materialistikus dogmáknak még legfanatikusabb hivője 
sem akarhatná ezt. De akkor a mi jogunkat se tegye 
senki vitássá, hogy Ítélhessünk a világ, ennek eredete és 
végcélja felől, a mint ez a mi, lényegileg épen a keresz-
tyénség által elért, erkölcsi műveltségünknek megfelel és 
hogy azt mondhassuk, miszerint a keresztyén hit nem 
csupán a mi erkölcsi műveltségi fokunknak következ-
ménye, hanem egyszersmind ehez mérten a világ egyedül 
igazi, helyes magyarázója. 

Eddig az értekezés. 
(Folyt, köv.) Kenessey Béla. 

Az amsterdámi egyházi viszály. 
Dr. J. P. Doedes után közli: 

u t a l G é z a . 
Úgy jött, mint mennydörgés, . . . s annál váratla-

nabbul, mert a villámlást nem is láttuk. 
Nem kevesebb, mint 80 egyházi elöljárónak, s köztük 

az amsterdámi egyháztanács tagjainak az amsterdámi 
egyházmegyei hivatal által történt ideiglenes szuszpendá-
lása — ez év január 4-én — mindenesetre nagy feltű-
nést kelthetett nemcsak Hollandiában, hanem külföldön 
is.1) Mi történhetett, hogy 5 lelkész, 42 presbyter, 133 

Érdekesnek tartjuk megemlíteni, hogy a hírlapi cikkeken s 
közleményeken kivül január hóban mintegy 18 röpirat jelent meg e 
tárgy fölött s egy némelyik négy kiadásban. Nekünk bajos elképzel-
nünk, mily izgatott volt e napokban a hangulat; minden ember kezé-
ben egy röpirat, vagy az újságnak az eseményről szóló cikke s ajkán 
az amsterdámi egyházi viszály. Csak miután az ügy a rendes jogi fo-
lyamatba vitetett, csillapultak le a kedélyek, hallgattak el a röpiratok, 
hogy helyet adjanak a higgadt megfontolt Ítéletnek. Holland legelső 
havi folyóirata a : »De Gids,« jelezte már februári számában, hogy 
dr. J. S. Doedestől közöl a márciusi számban egy cikket, az amster-
dámi kérdést tárgyalót. Bizonyosra vehetjük, hogy a fönntnevezett fo-
lyóirat e kis hirdetés következtében néhány száz példánynyal többet 
nyomatni kényszerült. Engem is e néhány sor tartóztatott vissza attól, 

diakónus szuszpendáltatott, egyelőre január 4-ikétől jan* 
18-ikáig? Röviden felelhetünk e kérdésre: oka a hiva-
talból felfüggesztésnek az, hogy az amsterdami egyházta-
nács az egyházi javak és alapítványok kezelésére vonat-
kozó szabályzatban az utóbbi időben változtatásokat s mó-
dosításokat eszközölt, nem pedig az, mint sokan állítják, 
a tényállás nem ismerése következtében, hogy a kért 
erkölcsi igazolványokat nem adta ki,2) 

Fölteszszük, hogy olvasóink előtt nem ismeretlen, 
miszerint a holland ref. egyházak igazgatása egyházta-
nácsra. egyházmegyei hatóságra, egyházkerületi hatóságra, 
és zsinatra van bizva, ez utóbbi kezeli az egyetemes egy-
házi javakat is.3) 

Az egyes egyházak saját javainak kezelése azon-
ban minden gyülekezetben egy önálló külön testület ke-
zében van, mely a föntebb emiitett hatósági köröktől 
teljesen független ; kivételt e tekintetben csak az amster-
dámi gyülekezet képez. E gyülekezetnek is vannak ma-

hogy e viszályról valamit irjak, mert tudtam, hogy nagyobb használa-
tot teszek, ha alapos, a viszályokkal teljesen ismerős, s e mellett nagy 
tekintélyű férfi cikkét közlöm, ha mindjárt kivonatban is. mintha a röp-
iratok s hírlapi cikkek után indulva, magam alkotok magamnak Ítéletet, 
mely természetesen nagyon könnyen lehet téves. Igy közlöm szerző 
szíves engedelméből mindazt, ami ránk nézve érdekkel birhat s köny-
nyen érthető. Néhány megjegyzést mégis voltam kénytelen tenni, me-
lyek helyességéről kezeskedik azon körülmény, miszerint e jegyzeteket 
maga Prof. Doedes nézte át s csak az ő helybenhagyása után kerülnek 
nyilvánosságra. 

3) Mult év tavaszán 3 modern lelkész óhajtotta néhány tanít-
ványának a gyülekezetbe való fölvételét Amsterdamban. A fölvétel az 
egyházi törvények értelmében az egyháztanács nevében történik a lel-
kész által egy vagy több presbyter jelenlétében. A gondnokok ez esetben 
szigorú orthodoxok — a fölvételnél nem jelentek meg, s igy a fölvétel 
elmaradt. A szülők erre kérvényt nyújtottak be az egyháztanácshoz a 
célból, hogy az egyháztanács fiaik számára erkölcsi bizonyítványt ál-
lítson ki. A hollandi egyház törvények értelmében ugyan's bármely gyü-
lekezetnél fölvehető bárki egyháztagul, föltéve, hogy illető egyházható-
ságától erkölcsi magaviseletéről bizonyítványt nyert. Az egyháztanács e 
kérvényt elutasította. A szülék azonban nem nyugodtak, bevádolták 
úgy a gondnokokat, mint az amsterdámi egyháztanácsot az amsterdámi 
egyházmegyei hatóság előtt, mely azonban nem nekik adott igazat. A 
szülék tovább mentek, az észak hollandi egyházkerületi hatósághoz fel-
lebbeztek, mely rájuk nézve kedvezően itélt s leirt az amsterdámi egy-
háztanácshoz az erkölcsi bizonyítványok kiadása védett, és pedig meg-
hagyta, hogy e bizonyítványok f. é. január hó 7-ikéig kiállíttassanak. 
E közben jött január 4-ikén az egyházmegyei hatóság által kimondott 
hivatalból felfüggesztés s az egyházmegyei hatóság, mint a mely a fel-
függesztett egyháztanács helyébe lépett, engedve a felsőbb hatóságnak 
— bár saját meggyőződése s kimondott Ítélete ellenére is — a bizo-
nyítványokat kiszolgáltatta. Látható tehát, hogy az egyházmegyei ható-
ság által kimondott szuszpendálás nem a bizonyítványok kiadása miatt 
történt, mert hisz e hatóság maga is egy nézeten volt az ő általa szusz-
pendált egyháztanácscsal. 

3) Az elnevezéseket magyarul adom, mert magamról tudom, 
hogy az idegen nevek mennyire zavarják az érthetőséget. Amint látható 
a holland egyházak kormányzása presbyterial-synodalis úton történik 
épugy, mint nálunk. A 4 hivatal forma is tökéletesen megfelel a mi 
hivatalainknak. Minden gyülekezetnek van presbyteriuma (egyháztaná-
csa, Kerkeraad); több gyülekezet együtt alkot egy kört (Ring), mely-
nek azonban csak kormányzói s felügyelői jelentősége van; (ez mi ná-
lunk hiányzik) ; több körből alakul az egyházmegye (esperesség. Clas-
sis); az egyházmegyei gyűléseken (Classikale Vergadering) megjele-
nik minden pap s minden gyülekezetből egy gondnok ; ezek választják 
az egyházmegyei hatóságot (Classikaal Bestuur); néhány Classis ösz-
szevéve képez egy egyházkerületet (Provincie), melynek hatósága Pro-
vinciaal Kerkbestuur nevet visel; az összes ref. gyülekezeteket képvi-
seli végül a zsinat (Algemecne Synode) és ha ez nem ülésezik, a zsinati 
bizottság (Algemeene Synodale Commissie). A kerületek egyházi s po-
litikai felosztása és elnevezése ugyanaz; épen mint minálunk, csak pon-
tosabban keresztül vive. S mint minálunk péld. a tiszántúli kerületnél 
politikai és egyházi felosztás összeesik, ugy itt beszélünk Utrecht pro-
vinciáiról épugy politikai, mint egyházi szempontból. A Classisok vagyis 
az egyházmegyék hasonlólag, mint a legtöbb helyen minálunk, a fő-
helyről vannak elnevezve. Pl. az amsterdámi egyházmegyében van Am-
sterdam gyülekezet, épugy mint nálunk pl. a pápai egyházmegyében a 
pápai, a tatai egyházmegyében a tatai gyülekezet. Ezek után azt hiszem 
nem lesz feltiinő, ha amsterdámi egyháztanácsról s amsterdámi egyház-
megyei hatóságról beszélünk. 
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gán jószágai — Amste rdám egyike a leggazdagabb gyü-
lekezeteknek — s e javak kezelése nem kü'ön testületre, 
hanem az egyháztanácsra van bizva. Egész Hollandiá-
ban ez az egyetlen egy eset, hol az egyház szellemi és 
anyagi ügyeinek vezetése egy testület kezében van, másutt 
e két hivatal közel áll ugyan egymáshoz, a nélkül 
mégis, hogy hatáskörük egymásba folyt volna. ') Sajá t -
ságos a viszony, melyben ennek folytán az egyháztanács 
áll ; mert, mint a gyülekezet szellemi s erkölcsi ügyeinek 
vezetője az egyházmegyei hivatal alá van rendelve, mint 
a javak kezelője pedig senkinek sem tartozik felelősséggel. 

E két hivatal egy kézben — oly körülmén)7, mely-
ből könnyen támadhat tak összeütközések. Az egyházi 
javak s a 'api tványok a gyülekezet tulajdonát képezik, de 
hát kik tartoznak a gyülekezethez ? Kiket kell a gyüle-
kezet tagjaiul elismerni s kiket visszautasítani ? A v a g y 
közönyös dolog a gyülekezetre nézve az, hogy mit hisz 
valaki, mit vall s mit tart elégségesnek lelki üdve elnye-
résére akkor, midőn a gyülekezet tagjaiul fölveszik? 
Látni való, hogy annak az egyháztanácsnak, mely nem-
csak az egyház jószágaival, hanem az egyházi tan tisz-
tán tartásával is törődik — mert kötelessége törődnie, 
— különösen a mai időben, midőn or thodoxok és mo-
dernek között oly éles az el lentét : az összeütközést2) 
e^erülnie majdnem lehetetlen volt, s ha Kuyper nem 
lett volna is, akkor sem járnának elyseumi mezőkön. 

A tanszabadság tö rvénynyé lett emelve, sokak na-
gyon sokak akarata ellenére.3) Ar ra nézve már most, ki 
e törvénynyel szomben foglal állást, a következő három 
eset lehetséges: I. Faji alja az illető a változtatást, óhaj t ja 
vissza a régit, elkövet mindent, amit a törvény korlátain 
belől tehet, de semmi törvényellenes tényre nem ve-
temedik. 2. Elviselhetetlennek találja ez állapotot s elhagyja 
az egyházat . 3. Tűrhetet lennek tar t ja ugyan a helyze-
tet, de sem az egyházat el nem hagyja , sem magát a 
törvénynek alá nem veti, hanem felmondja az engedel-
mességet, ujjat huz a felsőbbséggel s törvényellenes uton 
is igyekszik érvényesíteni akaratát . 

Az amsterdámi egyház tanács — legnagyobb rész-
ben szigorú o r thodox tagokból álló4) — e harmadik utat 
választotta. Nem akarta engedni, hogy a gyülekezetbe 
fölvétessenek olyanok, kik Krisztus fel támadását vagy a 
szentháromság dogmájának igazságát t agadják vagy ál-
talánosan mondva olyanok, kik vallásos kiképeztetésüket 
modern irányú lelkészektől vet ték ; de dacára, hogy így 

Az amsterdámi egyháztanács sem egészen maga kezeli gyüle-
kezete jószágait, hanem átadta ezt egy 24 tagból álló szűkebb kö ü 
bizottságnak. E 24 tag közül 12 azonban egyúttal az egyháztanácsnak 
is tagja s csak a másik 12 választatik a gyülekezeti tngok közül. 

2) A címben is »viszály* helyett hű fordítással az összeütközés-
nek kellene állani, mert a holland röpiratok mind »het kerkelijk con-
flkt«--ről beszélnek s dr. Doedes cikkének címe is igy hangzik: »Het 
amsterdaamsche kerkelijk conjiict in januari 1886.« Azonban vegyük 
figyelembe, hogy a tény Hollandiában nagyon jól ismert, mig minálunk 
meglehetős ismeretlen, s épen azért furcsán hangzanék a cím ^egyházi 
összeütközés*, mert rögtön azt kérdeznők kik vagy mik között történt 
ez összeütközés, s ez okból a helyes cím ez lenne: »az amsterdámi 
egyháztanács és amsterdámi egyházmegyei hatóság között történt össze-
ütközés,* ami azonban egy kicsinyt ho-szú. 

3) A zsinatban több éven keresztül a modernek voltak löbbség-
ben s igy keresztülvitték, hogy a tanszabadság törvénynyé legyen, jólle-
het az uralkodó hangulat, mely egészben véve orthodox iránynak hódol, 
ellene nyilatkozott. 

4) Szigorú orthodox helyett jobban használhatnók e szót túlzó 
mert az amsterdámi egyháztanácsot jelenleg Kuyper s ennek pártja do-
minálják. Hogy pedig Kuyper túlzó, kitűnik ilyes nyilatkozataiból : az 
általa alapított »virje universiteit* az egyedüli egyetem, mely isten 
szavára alapítva, áll fenn; kizárólag ő és pártja valóban reformáltak 
stb. Dr. Cramer a »Stemmen wor waarheid en vrede« márciusi számá-
ban közöl egy cikket, melynek címe: De »gereformeerde partij* in de 
nederlandsche hervormde kerk. Ez a »gereformeerde partij* nem más, 
mint" Kuyper s ennek követői. 

a törvénynek ellenszegült, nem akarta odahagyni az egy-
házat sem, minek oka az egyház nagy vagyonában rej-
lik, mely a tagok nagy részének megválása mellett is, 
mint a ref. egyház javára tett alapitvany, elvihető nem 
lett volna. (Vége köv.) 

IRODALOM. 
Megjelent a Rill József által nagy gonddal szer-

kesztett »Magyar Paedagogiai Szemle* tanügyi havi-
közlöny márciusi vagyis 3-ik füzete. Tar ta lma a követ-
kező : * Felekezeti« néptanító a szabadelvűség szolgála-
tában. ír ta Ember János (Répay András fénynyomatu 
arcképével és neve sajátkezű aláírásának lenyomatával.) 
Lélektani szempontból szükséges-e az iskolai takarékpénz-
tár ? Irta Kavulyák György (3 szerkesztői kommentárral .) 
A kántortanító. Irta Gável Ferenc. (21 szerkesztői kom-
mentárral.) Az élet szeretete. Irta Peress Sándor. K é p -
viselőházunk és a közoktatás. (Tudósítás a budgetvitáról.) 
Irta Rill József. — Irodalmi kalauz: a) Könyvek és tan-
eszközök. b) Tani tó-egyletek irodalmi működése, c) T a n -
intézetek állapota, d) Tanügy- és egyéb irodalmi moz-
galmak. e) Könyvészet 5 könyve. Tanügyi lapok és fo-
lyóiratok repertóriuma. Tanügyi krónika. Taní tók * Em-
lékeztető «-je március havára. Szerkesztői mondanivalók. 
Tizenkét füzetnek (egy évi folyamnak) előfizetési ára 
2 frt 50 kr. 

Urasztalához keszület. Az uri sz. vacsorában elő-
ször részesülni szándékozók számára irta Rdcz Károly 
szapáryfalvai ref. leik. A r a 10 kr. o. ért. Lúgos, 1886. 
Szerzőt nincs szerencsénk ismerni, mint lelkipásztort, de 
ismerve más téren kifejtett munkásságát , buzgalmát, — 
teljes meggyőződésünkből merjük állítani, hogy nem 
oly gyenge lelkipásztor, mint a minőnek a nyomdából 
kikerült ezen semmiség után látszik. E g y esetben elis-
merjük ezen füzetkének használhatóságát , ha t. i. vala-
mely pusztáról beszalasztott, sem írni, sem olvasni nem 
tudó, soha iskolába nem járt gyermeket akarunk pár 
óra alatt az urasztalához elkészíteni ; de a szokásos con-
firmációi oktatásra ha gondolunk, elpirulunk, hogy egy 
lelkész, elégnek tart az életbe kibocsátandó növendé-
kekre nézve annyi vallási ismeretet, mint a mennyi eb-
ben foglaltatik. Azt a szellemes mulatságot szereztük ma-
gunknak, hogy megolvastuk, hogy a 16-od rétű köny-
vecskében hány sort foglalnak el a confirmációi oktatások : 
Felelet 126 sort. Ebben a 126 (40 betűs) sorban beszél 
valamit szerző a keresztségről és úrvacsoráról, punktum. 
Annyiban nem punktum, hogy a 126 sor közé be van 
igtatva az uri ima, apostoli hitvallás, 10 parancsolat, úr-
asztali imák. Még ha akadna is oly lelkiismeretlen lel-
kész, ki népiskolát végzett növendékeket a confirmációi 
oktatás alkalmával nem tanítana többre, mint a mennyi 
ezen füzetkében v a n : de annyi illemérzetnek, kellene 
benne lenni, hogy ne álljon ki az útfélre s ne hirdesse 
a v i lágnak: ime én csak ennyire tanitom növendékei-
met. Hogy milyen a tar talma annak a 126 sornak, arról 
nem is szólunk. i . ' . v : : : 

K Ü L Ö N F É L E K . 
* Püspöki visitátió. Főt . Czékus ev. püspök ur, 

mint minden évben, ugy a folyó i 886-ban is meg fogja 1 

a gondjaira bízott egyházak egy részét látogatni. U ta -
zási sorrendje a következő, léend : Meglátogat ja a sze-
pes-bélai egyházat május ^23—25,- Majerkát május 26, 
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Leibitzet május 27—28, Ménhárdot május 29—30, Zsá-
kócot május 31, Durándot junius 1, Ruszkinit junius 2, 
Sz.-Váralját junius 3—4, Sz.-Olaszit junius 5—6, Sz.-Iglót, 
ennek filiáját, s az itteni főgymnasiumot junius hó 16— 
30-ig. — W. S. 

* Nemes lelkű végrendelkező . Özvegy Stefanek 
Jánosné, született Somogyi Júlia, ki f. évi január hó vé-
gén hunyt el Szombathelyen, jó tékony célokra összesen 
9300 forintot h a g y o m á n y o z o t t ; többek közt a pápai fő-
iskolának 1000, szegény tanulóknak 500, a gárdonyi ref. 
egyháznak és iskolának 2000, a megyei árvaházra 3000, 
a szombathelyi ev. egyháznak 1000 frtot. 

* A nagykőrösi ev. ref. főgymnasiumi ifjúság ön-
képzőköre s énekkara f. hó 14-én a nemzeti ujraébredés 
s a budai reform, egyház megalakulásának emlékére, ez 
utóbbinak javára, a városi nagyszámú értelmiség jelen-
létében díszelőadást tartott . A z előadás jól sikerült s 
70 forintot eredményezet t . 

* Március 15-dik emlékezetes napját a késmárki 
lyceum ifjúsága is lélekemelő és megható módon ünne-
pelte. Az ősrégi lyceumi épület emeletéről lengett a nem-
zeti szinu zászló és hirdette a nap jelentőségét. A nagy 
teremben ünnepi disz látszott. Az 1848-ban szerepelt nagy 
férfiak néhányának mellszobra ki volt ál l í tva; Petőfy 
homlokát zöld babérkoszorú díszité Több csatának képe 
és térrajza az 1848—49. évből a falakon függött . 

Az összegyűlt if júság fogadta a közönséget a »Rá-
kóczy-indulóva',« melyet az ifjúsági zene-egylet sok ér-
zelemmel s lelkesedéssel játszott . 

Most N a g y Lajos VIII. oszt. tanuló lépett a szó-
székre és alaposan, valamint szép előadással megfelelt ez 
alkalomra készített beszédében azon kérdésre : miért 
tar t juk ez ünnepélyt ? A szónok a 48-as mozgalmakat, 
mint a nemzet feltámadását méltatta, melynek nagysá-
gához csak a honfoglalás Á r p á d alatt és a nemzet fé-
nye és hatalma Nagy Lajos alatt hasonlítható. Petőfy 
szava: esküszünk, rabok többé nem leszünk, márc. 1 5-én 
ezerek ajkain viszhangoztak. A 12 pont, mely a létesí-
tendő szabadság programmját magában foglalá, kifejezést 
adott azon forró óhajnak, mely az egész nemzet keblé-
ben élt. Nők férjeiket, anyák fiaikat bátorí tot ták azok-
ban a napokban, melyekben a kocka elvettetett . De az 
orosz kozák megsemmisité édes álmukat a szabadságról, 
mely Világosnál zord sirját találta. Kossuth kibujdosott , 
Petőfy elveszett. D e a gyászos napok megint elmultak, 
a nép kibékült királyával. Anny i sok balsors után bár 
csak mindig nagy és boldog lehetne szeretett hazánk! 

E beszéd után felváltva, egymásután köl temények 
szavalása, négyhangu dalok éneklése és zenedarabok elő-
adása köve tkeze t t : 

»Talpra magyar« felhívását meleg érzelemmel adta 
elő az ifjúsági dalegylet. »Március 15-én* című költe-
ményt , Kósa Barnától, kitűnően szavalta Csiha Sándor 
VIII. oszt tanuló. Most megint az ifjúsági zeneegylet mű-
ködött és szívhez szóló bús hangokon adta elő a »Ki-
tárom reszkető karom« féle dallamot. Csécsy István köl-
teményét »Emlékezés i848«-ra erős kifejezéssel és nyo-
matékkal szavalta Markovich Soma VIII. oszt. tanuló. 
Klapka-indulóval, előadva az ifjúsági zene-egylettől, vég-
ződött az ünnepély programmjának első fele. 

Ennek végeztével Niedermann Dezső VIII. osztályú 
tanaló az 1849. április 6-ikán vívott isaszegi csatáról 
tar tot t igen érdekes előadást. Előadta Klapka és Jelasich 
első összeütközését, a magyar harcsorok ingadozását. E 
válságos pillanatban — folytatá — megérkezet t Aulich 
3000 délceg húszára, mint egy ellenállhatlan vihar meg-
rohanta a megdöbbent ellenséget, s ez rövid, de makacs 

küzdés után minden állásából kiveretett . Midőn a nap le-
áldozóban volt, az ellenség serege Gödöllő felé vonult 
vissza és a magyarok zászlaja egy fényes győzelemmel 
gazdagabb volt. 

E sikerült beszéd után az ifjúsági dalegylet előadta 
a »Ne sírj, ne sírj Kossuth Lajos« című 4 hangú éneket, 
mely nagy hatást gyakorolt a közönségre. Azután egy 
remek szavalmányt hallottunk Hamar Mihály VIII. oszt. 
tanulótól, ki mély érzéssel és a meghatot t ság hangján 
adta elő Ábrány i Emil »Petőfijét.* 

Most megint az ifjúsági zene-egylet gyönyörködte t te 
a közönséget, Kossuth indulóját játszván. Ar ra Temérdek 
költeményét »Az utolsó szó* cím alatt Viszoszky Lajos 
VIII. oszt. tanuló helyes felfogással szavalta. Áldást kért 
végre a szeretett hazára az ifjúsági dalegylet a »Hymnus« 
előadásában s a Rákóczy-induló mellett távozott a feldí-
szített teremből a nagy közönség, telve örömmel, vi-
gaszszal s lelkesedéssel, látván, hogy a honszeretet égi 
tüze miként tápláltatik, a dicső ősök és azok nagy tet-
teinek emléke miként ujittatik fel az ifjúság keblében nem-
zedékről nemzedékre . — Weber Samu. 

* Március 15-ike a budapesti theolog. akade-
miaban. Igen szép s bizonyára sokáig emlékezetben ma-
radó ünnepet ült március 15-ikén evang. ref. theologiánk 
ifjúsága. Bár az ünnepély rögtönzött volt, a mennyiben 
ezeknek előtte az egyetemi ifjak ünnepélyében szokott 
részt venni i f juságunk: de a lelkesedést, s a sikert te-
kintve, felülmúlt minden várakozást. Növelte a lelkese-
dést s ünnepélyünk fényét az előadási óráikat ekkor vé-
gezett nt. Kovács Albert és Petri Elek theol. tanár 
urak megjelenése. 

Tíz órakor kezdődött meg az ünnepély a »Szózat« 
eléneklésével. Ennek elhangzása után Lutár Sándor ol-
vasta fel a valódi lelkesedés hangján irt s hazaszeretettől 
á tha to t t ódáját . 

Majd Vargha Zsigmond szavalta el P e t ő f y : »Nem-
zeti dal*-át a nagy nap emlékéhez illő lelkesedéssel. 

Ezután szeretve tisztelt tanárunk nt. Kovács Alber t 
emelt szót. Felújítván március 15-ikének emlékeit, s em-
lékeztetvén ama nagy napokra, melyeknek márc. 15-ike 
csak dicsőséges kezde te : buzdította az ifjúságot, hogy 
ne felejtkezzünk meg ama nagyjainkról, kik kivívták a 
magyar név becsülését a világ előtt s egyszersmind in-
tett , hogy legyünk hű bajnokai annak az eszmének, 
mely a mai magyar államot megteremtet te . Kitöi őé l jen-
zéssel fogadta az ifjúság e beszédet, mely után Gáspár 
István mondta el ünnepi beszédét. Kiemelve az ünnep 
fontosságát, élénk színekkel festé amaz időket, midőn 
»eljött az időnek teljessége,« midőn azt hitte minden ma-
gya r : itt az élet, itt a fel támadás! Majd a márciusi hő-
sökről emlékezett meg, midőn újra Homér félisteneit lát-
juk életre kelni, kiknek tettei elhomályosítják a Niebe-
lung csudáit. A beszédet több izben lelkes éljenzésekkel 
szakította félbe az ifjúság, mely viharossá vált, midőn a 
nagy Hontalanról is megemlékezett . 

Utánna Pá tkay Imre olvasta fel lendületes, szép al-
kalmi költeményét, melyet Lutár Sándor szavalata kö-
vetett, ki nagy hatással szavalta el Ábrány i Emilnek 
március 15-én című költeményét. 

Végre az ifjúság énekelte el Kö'csey Hymnusát , 
mely után az ifjúság élénk éljenzések között távozott. 

* Siessünk I I (Kérelem Bod Péter munkája ügyé-
ben.) A Bod Péter magyar egyháztörténelmére hirdetet t 
előfizetési felhívás első határideje le jár t ; a meghosszitott 
határidő is vége felé közeledik. És a mai napig, miként 
értesültem, nem jelentkezett még csak fele sem azon elő-
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fizetőknek, kikre csaknem kimaradhatlan szükségességgel 
számitanunk kellett. 

Hol keressük ennek magyaráza tá t? 
Ha a »Theo!ogiai könyvtár« megbukik részvétlen-

ség m i a t t : ennek még kereshetjük és találhatjuk ment-
ségét abban, hogy némelyeknek nem tetszett azon vál-
lalat iránya, másoknak meg az irók személye vagy dol-
gozata. 

Ha a biblia szándékolt uj fordítása iránt oly meg-
döbbentőleg csekély érdeklődés muta tkozo t t : ezt még 
mindig tulajdoníthattuk részint annak, hogy igen sokan 
részint a biblia, részint az uj fordítás szükségét nem ér-
zik, részint mások a fordítókban nem biznak. 

De itt ezen mentségek egyike sem hozható fel. 
Hol van az az öntudatos protestáns magyar , a ki 

bevallaná, hogy őt egyháza múlt jának ismerete nem ér-
dekli? Ki az, ki arcpiri tónak ne Ítélné azon helyzetet , 
hogy még mindig hiányzik azon kútfő, melyből ezen 
mult alapos ismeretét mer i the tnők? vagy a mi még rosz-
szabb, legfennebb két német tudós (Bauhoffer és Borbis) 
hiányos munkájára vagyunk szorulva ? 

És midőn most külföldi hitrokonaink egy oly for-
rást akarnának felnyitni előttünk, mely eredetét egy ma-
gyar ember törhetlen buzgóságának köszönhet i ; oly for-
rást, mely minden hozzá értők egybe hangzó vallomása 
szerint páratlan tisztaságú : most, ugyan bizony mivel 
mentegethetnők részvétlenségünket ? 

Vigyázzunk, nehogy a jövő kor Bod Pétere ezt je-
gyezze fel ró lunk: 

»Az Úrnak azon esztendejében, melyben egy ma-
gyar protestáns ember ajánlatára az országgyűlés nagy 
többsége, köztük nagy számú kurátorok és püspökök 
egész buzgólkodá csal megszavazták a Pázmán Péter mun-
káinak országos költségen való k iadásá t : ugyanazon esz-
tendőben egy külföldi tudós egész protes táns Európára 
és Amerikára kiható mozgalmat indított volt Bod Péter 
monumentális magyar protestáns egyháztör ténelmének 
kiadására és ezen felhívásra a közel három millió lelket 
számláló magyar protestánsok közül nem talál tatott i o o 
előfizető, holott csak a nagyobb testületek, egyházme-
gyék és tanintézetek száma túlhaladta a százat 1« 

Ha a kicsiny, alig háromezer protestáns lelket 
számláló és a forradalom romlásait most is sinlő Nagy -
enyedről kikerülhetett 10 előfizető: bizony méltán meg-
várhatnók, hogy az ezerszeresen nagyobb magyar pro-
testáns közönség kiadja ennek legalább tízszeresét. 

En nem kétlem, hogy ez könnyű szerrel kieszkö-
zölhető volna, csakhogy ne aludnának azok, kikre a 
gondviselés az ébresztés szerepét b íz ta! En felteszem 
róluk, hogy már ébredeznek és készülődnek is, csakhogy 
a szokott lassúsággal. Esdve kérem az illetőket, siesse-
nek, mert jelen esetben a késedelem helyrehozhatat -
lan lesz. 

Ha a kikötött időre nem tudósí that juk az illető 
hollandus kiadót, hogy a tőlünk kivánt előfizető meg 
van, akkor a Bod Péter munkájának kiadása mostanra 
és ezzel valószínűleg örökre levétetik napirendről. 

Ismételten és sürgetve kérem a még késedelmes 
egyházmegyéket , tanintézeteket, könyvtárakat és olvasó-
egyleteket, ne halogassák a megrendelést . — Dr. Ko-
vács Ödön. 

* Kiadói tudósítás. Dobos János egyházi beszédei-
nek sajtó alatt levő, s ápril havában megjelenendő 3-ik 
kötetéről. 

Közel 30 évi gyakorlati lelkészi pályám alatt azon 
meggyőződésre jutot tam, h o g y nekünk különösen kisebb 
helyeken szolgáló lelkészeknek, kik segédet nem tar that-

nak, s egész éven át magok végzik csak nem minden 
vasárnap az istenitiszteletet; legnagyobb szükségünk 
van jó, használható, s egyszerű hallgatóink által is meg-
érthető népszerű közönséges vasárnapi tanításokra. 

Ilyenekül merem már ajánlani tulajdon hosszas ta-
pasztalásom után apám Dobos Jánosnak azon beszédeit, 
melyeket a 30-as és 40-es években részint eredetileg, 
részint különféle kútforrások után irt és dolgozott ki, és 
a melyekből ígéretem szerint egy kötetnyit , körülbelül 
30 beszédet fogok a 3-ik kötetben közrebocsátani. 

Hogy micsoda vezéreszmék és gondolatok közt 
Írattak ezen beszédek ; erre nézve szabad legyen nekem 
apám naplójára hivatkoznom. 

1842. év február 16 , midőn az azon napon tar tot t 
tanítását önmaga szigorúan megbírálja, a bírálat után 
ezeket jegyzi be szórói-szóra: 

»Minél bellebb megyek hivatalom nagy titkaiba, 
minél inkább ismergetem a vallás lehető viszonyait az 
emberekhez, annyival tisztábban áll előttem az ered-
mény, h o g y a reform, vallás, mívelt s igen világos szel-
lemű e nbernek való. Most kivált, mikor a polémia vívó 
kakasai leröpültek szónok székeinkből, mikor anyagi nyo-
mást , anyagi ü'dözést, sértést nem kell tűrnünk, és igy 
a panasz és elkeserités korbácsát csóválnunk nem l e h e t ; 
a szívnek egyedül szelidebb érzéseire hathatunk, melyek 
hallgatóinknál még igen ritkák. 

Nekünk nem a legkönnyebb korszaka jutot t a ma-
gya r egyházi szónoklatnak. A z úgynevezet t dogmás ta-
nítások, melyekbe valami élénkséget csak az egyházi vé-
leményharc ö n t ö t t ; többé nem lőn elég a népnek. 

A nép változatosságot kezde óhaj tani . A dog-
mák legázolt terén uj nyomot nem tapodhat tunk, mert 
symbolikus könyveink még igen magas sáricolatok. 

Az ész már ezekkel eltelt, a szívhez kellett vissza-
mennünk. Szerencsétlenségre fiatal lelkészeink a német 
érzelgéshez, vagy mystikához nyúltak szorultságokban, s 
a nép szeme felfogása elől köd-régiókba vonultak fel, 
mint Mózes ha jdan a Sinai hegy füstje közé. Kevesen 
szóltak közülünk a magyar nép egészséges, el nem érzé-
kenyült lekületéhez, s a nép azalatt itt a hegy a 'a t t 
já t szot t ; vagy aranybor jukat csinált. 

Mig népünk nem okosodik , mig gondolkozása 
néhány lépcsővel fellebb nem lép ; nekünk a szívhez 
kell inkább szólanunk még jó ideig. Majd igy az érzések 
utján, ha eszébe felhatunk; jövend a kor, hol vallásunk 
kielégítő leend, mint a kijelentett lélek és igazság ceri-
móniátlan vallása, addig a pálya nehéz.« 

Ezen idézet után, azt hiszem többet mondanom 
felesleges. Mutassa meg a következés, h o g y váljon nem 
tévedtem-e, midőn ezen prédikációkat ugy ajánlót1 am 
tiszt, lelkésztársaim figyelmébe, mint a melyek nem csak 
kellemes olvasmányul szolgálnak: hanem egyszersmind 
a hivek lelki épületére a szószékekben is nagy sikerrel 
használhatók. 

Ezen kiadandó beszédeket szándékozom főkép egy-
szerű hallgatókból álló kisebb gyülekezetbeli lelkésztár-
saim között terjeszteni oly módon, hogy kivételesen ezen 
egy köte t re előfizetést hirdetek, a többi három kötetre 
való előfizetés kötelezettsége nélkül. 

Előfizetési ár, mint eddigi tisztelt előfizetőim ré-
szére 1 frt 50 kr., mely összegnek postai utalványon 
való előleges beküldése után a 3-ik kötetet díjmentesen 
küldendem. Megrendelés esetén utánvéttel a megrendelő 
költségeire. 

Egyszersmind tudatom, hogy a már megjelent 2 kö-
tetet az előfizetési ár 3 fr tnak előleges beküldése után 
azonnal díjmentesen küldöm bárkinek. 
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Szalk-Szent-Márton, 1886. február 26. — Dobos 
László, mint Dobos János egyházi beszédei kiadó-tulaj-
donosa. 

* Értesítés ! Hörk József eperjesi ev. ker. coll. hit-
tanár következő műveiből u. m. I. Katechetika vagyis 
vallástanitástan. Kiadta a Franklin-Társulat . Budapest, 
1880. Ara 60 kr. — 2. A hű lelki pásztor jelleme, mely-
nek egész tiszta jövedelme »a prot . árvaház« alaptőkéje 
gyarapítását a fordittatik. Kiadta a szerző. Budapest, 1880. 
A r a . 30 kr. — 3. Liturgika vagyis az itteni tisztelet 
elmélete. (Egyházi szertartástan.) Kiadta a szerző. Eperjes , 
1882. A r a 2 frt 50 kr. — 4. A művészet befolyása a 
társas életre, melynek egész tiszta jövedelme »A magyar -
ságot és népnevelést Sárosmegyében terjesztő egyesület« 
céljaira fordittatik. Kiadta a szerző. Eper jes , 1883. A r a 
25 kr. — 5- A sáros-zempléni ev. esperesséq története. 
(Monographia). Kiadta a sáros zempléni ev. esperesség. 
Kassa, 1885. Ara 1 frt 50 kr. — 6. Emléklap) az eper-
jesi ev. templom és az eperjesi ev. ker. collegium visszaszer-
zésének 100 éves örömünnepe alkalmából. Kiadta a szerző. 
Kassa, 1885. Ara . 50 kr. — 7. A nőről s a nő hármas 
hivatásáról. Kiadta a szerző. Kassa, 1886. Ara . 30 kr. 
egy gyűj teményt alkotok, melynek ára (bár benne az 1. 
2, 4 és 5. szám alatti teljes árában számíttatik), 5 frt 
95 kr. helyett csak 4 frt. A gyű j temény kapható : Hörk 
Józsefnél Eperjesen. 

* Bod Péter művére legközeléb'b a következő elő-
fizetéseket v e t t ü k : e török-szent miklósi ref. egyház és 
lelkészi hivatal ; Gál Péter, Bal-say S á n d o r ; a solti egy-
házmegye, mindannyian a főt. Révész Bálint püspök úr 
közvetítésével. 

Szász Káro ly püspök urnái előfizetőkként jelentkez-
tek : gr. Tisza Lajos, dr. Darányi Ignác, dr. Kovácsy 
Sándor ; továbbá megrendelte a budapesti ref. egyház-
tanács két példányban, levéltára és gymnásiumi könyvtára 
számára, a jászberényi reform, egyház, s Szász Károly 
püspök ur egy példányban. 

* Gyászhírek. Szász Gerőt az erdélyi reform, egy-
házkerület főjegyzőjét, s az erdélyi protest . közlöny szer-
kesztőjét súlyos csapás érte. A ty ja , ki talán az összes 
magyar ref. lelkészek Nestora volt, f. hó 11 én elhunyt. 
A róla kiadott gyászjelentés igy szól : Szász Gerő helybeli 
ev. ref. első-pap, esperes, egyházkerületi közjegyző a maga, 
felesége : Gyúj tó Róza és gye rmeke i : Margit", Zsombor, 
Edith, Tibor, és nővére : Szász Zsuzsánna özv. Néb Sán-
dorné nevében, az isteni gondviselés kifogyhatatlan jósá-
gaba vetett megnyugvással jelenti, hogy öreg jő édes 
a tyja ,após és nagyapa, nyugalmazott ev. ref. lelkész Szász 
Gergely életének 92-ik, papságának 60-ik, özvegységének 
23-ik esztendejében, folyó hó 1 i-én, Ördög Keresztúron, 
rövid szenvedés után bevégezte egyszerű, a nagyvilág 
zajától távol, csupán hivatásának szentelt, övéi által hálás 
kegyelettel megőrzendő életét. Emléke legyen á ldo t t ; 
megérdemel t nyugadalma csendes 1 Földi részei folyó hó 
13-án, Ördög-Keresztúron, rövid könyörgés után, fognak 
átadatni az örök nyugalomnak. Kolozsvártt , márc. 12. 
1886. — Quirsfeld Nándor a cservenkai (Bácsm.) ev. 
gyülekezetnek 61 éven át munkás buzgó lelkésze 88 
éves korában hosszas szenvedés után f. hó 9-ikén el-
hunyt . Temetése f. hó 11-ikén, gyülekezete tagjainak s 
lelkésztársainak nagy részvétele mellett ment végbe. Ál-
dás emlékén 1 

* Szerkesztői mondanivalók. Sz. J. Cs . . . on. Már 
kiszedettük, de térszűke miatt jövő számunkra hagytuk ; 
s utólagosan> örvendünk, hogy igy történt, mert a később 
vett értesítést is belevehetjük. L. K. urnák K . . . . en. 

Sajnáljuk, hogy a jövő hétre kelle halasztanunk. D. M. 
úrnak S. K . . . en. Akar tuk már háromszor is közölni az 
érdekes küldeményt, minthogy azonban ennek érdekes-
sége hetek múlva se múlik el, halasztjuk, mig több te-
rünk lesz. F. M. H . . . . b a n . Kaptuk, alkalmilag felhasz-
náljuk. Dr. Sl. M. urnák E . . . en Mihamarabbb sort ke-
litendiink rá. G. M. 0. urnák M . . . on. Nagyon köszön-
jük a hetek előtt beküldött közleményt, de nem ígérhet-
jük, hogy sort keríthessünk rá. B. M. urnák »Bethlen 
G. i. . . a« meg fog jelenni, de egy kis türelmet kérünk. 
M. E. urnák E . . . sen. Nagyon köszönjük, örvendünk az 
e nemű tanu lmányoknak; mihelyt lehet. 

* Helyreigazítás. Lapunk legközelebbi 10-ik szá-
mában a »Necrolog« rovat alatt 315. lapon, alulról 3-ik 
sorban »anyagtól* igy olvasandó »anyagiul*, stb. A 317. 
lapon alulról 19-ik sorban ^ontotta* helyeit »oltotta* 
olvasandó. 

H I R D E T E S E K . 

Pályázat ide ig lenes tanári állomásra. 

A mezőtúri ev. ref. hat osztályú gymnasiumban a 
rajzoló-mértan és szabadkézirajz tanári széke megüresed-
vén, annak a folyó iskolai év végéig (három hónapra) 
leendő betöltésére pályázat nyittatik. 

Javadalmazás 300 frt oszt. ért. 
Munka-kör: rajzoló-mértan az I—IV. szabadkézirajz 

az V — V I . mennyiségtan az I—II. szépírás az I—II. gymn. 
és a IV. elemi osztályban A pályázni akarók okmányok-
kal felszerelt ajánlkozásukat a folyó évi április hó i-ére 
nagytiszteletű Turgonyi Lajos ev. ref. iskolaszéki elnök 
úrhoz küldjék be. Az ál 'omás ápril elején elfogla'andó. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben, az ungi 
egyházmegyéhez tartozó pinkóci egyház lelkészi állomá-
sára pályázat hirdettetik. 

A lelkészi állomáshoz kötött javadalom 40 hold 
jó minőségű szántóföld hasznából, termény, fa, stólából 
és 105 forint készpénzből, me 'y az egyházmegye pénz-
tárából pontosan fizettetik, rá megy 637 frtra, me!yen 
felül még némi segély a Horváth Mária alapból is re-
ménylhető. 

Ezen lelkészi állomás a 4-ik osztályba tartozik. 
A pályázati kérvények apiilis hó 15-éig beadan-

dók nt. Szabó Endre esperes úrhoz Csicserben, u. p. 
N.-Kapós. 

Miskolc, 1886. március 12-én. 
XZvizi B e r t a l a n , 

Az értarcsai ev. reform, lelkészi állomásra, me 'y-
nek jövedelme gabonekésdet , földbirtok, nádlás-legelte-
tési jog, tűzi fa és palást dijakból 387 forint; és igy 4-ed 
osztályú egyház. 

A pályázati kérvények folyó év ápril hó 4-dikéig, 
az érmelléki esperesi hivatalhoz küldendők, Ermihály-
falvára u. p ott. 

Debrecen, 1886. március 13. 
T S é - v é s z ; B á l i n t . , püspök. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
F ő m u n k a t á r s : Farkas József . 

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

I M F T e l j e s s z á r á n p é l d - á j a j r o M s a , ! r i a . I n d . i g r s z o l g ' á l l i a . t u . n l s - T M 

Azon t. előfizetőink, kiknek előfizeté-
sük a második negyed beálltával lejár, elő-
fizetésük megújítására kéretnek föl. 

Az erkölcsnemesitési mozgalomhoz. 
Hírlapok régen hirdetik, élclapok már ki is 

gúnyolták, de azért megalakult e héten az yOr-
szágos erkölcsnemesitö egyesületAz egyházon ki-
vül született, de célja és létjoga az egyházéval 
rokon; illő tehát, hogy az egyház sajtója különös 
figyelemre méltassa. 

Mi a célja az egyesületnek?. . . Az alapsza-
bályok szerint az ^erkölcsiségnek és vallásosság-
nak, nemkülönben a hazaszeretetnek és testvéri-
ségnek előmozdítása és terjesztése ugy a magán, 
mint a közéletben/ Tehát ugyanaz, mi az egy-
háznak s különösen az evangéliumi egyházaknak. 
Hisz a mi egyházaink is erkölcsnemesitő és val-
lásterjesztő intézmények ; hisz a mi munkásságunk 
is arra irányul e földön, hogy az embereket meg-
javítsuk és megnemesitsük; hisz Krisztus az ő hí-
veit 5a világ világosságának* és a >föld savá-
nak* nevezte s azt kívánta tőlük, liogv világos-
ságuk fényljék az emberek előtt s ne legyen véka 
alá rejtett gyertya; arra inté őket, hogy savuk 
meg ne izetlenüljön, mert akkor mivel sózunk?! 
Mit keres hát egy laikus egyesület az anyaszent-
egyház szőllőskertjében, mit vágja sarlóját annak 
búzájában, mit tolakodnak e modern Saulok a 
szentegyház prófétái közé ? Talán megfeledkeztek 
az egyház emberei, az emberek nemesítésének 
köteles munkájáról? Talán megizetlenült kezeik-
ben és kebleikben az evangéliumi só, vagy az 
evangéliumi világosság fogyatkozott meg fényé-
ben és melegében s kölcsönzött fényre szorul ?! 
Talán az erkölcsnemesités eszközei rozsdásodtak 
meg kezeik között s az élesztés, ébresztés, terjesz-
tés módjai avultak el és lettek hatástalanok?! 

Vagy talán az ember, a nemesítés anyaga lett 
silányabb, ernyedni, csenevészni, zülleni indulva 
itt a 19. század magas kulturája közepett?! 

Ne kérdezd, gondolkozó olvasóm, ne fürkészd. 
Jól tudod magad is, panaszolod másnak is, hogy 
ember-nemesitő munkád most nem oly hathatós, 
mint lenni kellene; mert hányszor nem fakaszt 
szivedben keserűséget, ajkadon panaszt, hányszor 
nem fagyasztja meg buzgóságodat a hitközöny 
elharapódzása, az erkölcsiség lazulása, a jellem* 
nek ernyedése, a napi sajtó léhasága, az irodalom 
talmi morálja, a család erkölcsi satnyulása s a 
már nyilt arccal, emelt fővel járó társadalmi cor-
ruptio. Igen, mindnyájan jól tudjuk, hogy a jelen-
kori köz- és magán erkölcsiség gyökeres javításra 
szorult; hogy mind magán, mind közéletünkben 
oly erkölcsi kórtünetek mutatkoznak, melyeknek 
eltávolítása életszükség. 

Igen, igen elvitázhatatlan tény, hogy társa-
dalmunk erkölcsileg beteg s a betegség megszün-
tetésére, sőt csak enyhítésére irányzott törekvés 
teljesen jogosult. Ennélfogva az evangeliumi ker. 
felfogás, sőt minden komoly ember csak öröm-
mel üdvözölheti az oly mozgalmat, mely az er-
kölcsi kóros állapot javítására van irányozva. 

Különösen kell rokonszenveznie az erkölcs-
nemesitési törekvésekkel a prot. puritán felfogás-
nak, mely természeténél fogva ellensége az er-
kölcsiség bárminő lazaságának ; melynek Kálvinjai 
és Knoxjai, Lutherei és Spénerjei az erkölcsi ri-
gorismusnak voltak megteremtői egyházukban és 
az újkori társadalomban; mely kérlelhetlen szigor-
ral ostorozza a ledér erkölcsiséget családban és 
államban, irodalomban és művészetben. Hogyne 
üdvözölné hát rokonszenvvel a prot. puritanismus 
és erkölcsi komolyság az oly komoly mozgalmat, 
mely az atyák erkölcsi tisztaságát, komolyságát 
és nemességét akarja felújítani a késő unokák 
romlásnak indult korcs erkölcsiségében! Hogyne 
sorakoznék szíve, szava, tette rokonszenvével a 
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valláserkölcsi nemesítés zászlaja alá az az egyház, 
mely saját fenséges céljának önkénytes munka-
társait látja az erkölcsnemesitők soraiban ! 

Az erkölcsnemesités célja kétségkívül ép oly 
magasztos, mint a mily elvitálhatatlanul jogosult, 
sőt szükséges a jelenkori társadalomban. Mert 
ki merné tagadni szükségét annak, hogy az er-
kölcsiség parancsai és erényei $az irodalomban 
és hírlapokban, színházakban és egyéb mulató-
helyen s általában minden nyilvános gyülekeze-
tekben tiszteletben tartassanak.* Ki vitathatná el 
jogosultságát annak, hogy a társas életben ^min-
den, mi az erkölcsiséggel, tisztességgel és művelt 
modorral ellenkezik, különösen pedig a káromko 
dás mellőztessék, a kártya és szerencsejátékok 
keríiltessenek* s mindezek helyébe takarékosság, 
mértékletesség, munkaszeretet, törvénytisztelet, ön-
művelés és jótékonysági érzet plántáltassék. Az 
erkölcsnemesitő egyesület e szép és szükséges 
célok megvalósítását irta zászlajára. 

Egészen más kérdés, hogy e szép célok 
megvalósitására kijelölt eszközök alkalmasak és 
elégségesek-e. Terjeszteni az erkölcsiség eszméit 
hírlapokban, röpiratok utján, szószékről és felol-
vasó asztal mellől : ez mind szép és üdvös dolog, 
remélhető, hogy ez uton az irodalmi morál, az 
olvasó közönség erkölcsi érzéke mégis csak ne-
mesülend s az erkölcsi köztudat aláhanyatlott ni-
veauja emelkedni fog. De ne feledjék az erkölcs-
nemesitők, hogy hírlapjaik és röpiratjaik a nagy 
közönség legnagyobb részéhez a dolog természe-
ténél fogva el nem juthatnak, hogy felolvasásaik-
és szószékeiknek épen azon körökből nem lesz 
hallgatósága, melyeknek legnagyobb szüksége volna 
vallás-erkölcsi megujulásra és tökéletesedésre. Ve-
gyék számításba és igyekezzenek megváltoztatni 
a napi sajtó kedvezőtlen hangulatát, mely hol 
szánó mosolylyal, hol fagyos némasággal, hol ki-
fejezett gúnynyal fogadja az egész mozgalmat. 
Ne mellőzzék el munkájukban az iskolát és csa-
ládot, az erkölcs plántálás legfőbb tényezőit, mert 
az első és legmaradandóbb erkölcsi veteményezés 
ezekben történik s a rosszul indított erkölcsi fej-
lődés, mint bármely rosszul kezdett munka, ne-
hezen terelhető jó irányba. Végül vegyék fonto-
lóra a legfőbb tényezőt, munkájuk sikerességének 
legbiztosabb zálogát: a vallási alapot, mely nél-
kül tapasztalat szerint nincs szilárd, mély és tar-
tós erkölcsi javitás, hassanak oda, hogy a ker. 
vallás ismét foglalja el az őt megillető főhelyet a 
szívben és a családban, az államban és a tudo-
mányban az irodalomban és a művészetben. 

Ily alapon és móddal remélhető, hogy az 
erkölcsnemesitő egyesület munkája áldásos és si-
keres lesz, mit mi szivünkből kívánunk is neki. 

/ 

Mi pedig, hivatalos munkásai az Ur szőllő-

jének, midőn szívünk rokonszenvével és áldáski-
vánásával üdvözöljük az erkölcsnemesités eszmé-
jét, vonjuk le e mozgalomból az egyház- vallás- és 
erkölcs-nemesítésre az önkényt kínálkozó tanulsá-
gokat. Első az, hogy az erkölcsnemesités egyházi 
módjai és eszközei hazánkban nem kielégítők, 
mert ha igen, akkor nem volna sem szükséges, 
sem jogosult, hogy az egyházon kivül álló társa-
dalom komoly eleme társulattá tömörüljön az er-
kölcsnemesités szélesebb körű és sikeresebb mű-
velésére. Szomorú tanulság, de e!tagadhatlanul 
igaz. Az egyházi élet nálunk nem tud társadalmi 
vezető lenni, szelleme nem kiható, fegyverei nem 
elég hathatósak, intézményei nem életterjesztők. 
Nem mintha a vallás igéje nélkülözné a maga 
erejét, nem mintha az igehirdetők és pásztorok 
^rossz szolgák* volnának; oh nem, az ige lelke-
sen hirdetve ma is léleknemesitő hatalom s a 
hirdetők legnagyobb része ma is szívvel-lélekkel 
prédikál. De arról nincs elég gondoskodás, hogy 
az igének hallgatói legyenek s a hallgatók szívé-
ben jól elkészített földbe essék a mag. Van-ejól 
szervezett vallásoktatásunk? Nincs. Van-e vallási 
sajtónk és irodalmunk a népnek, s a műveltek-
nek? Nincs. Van-e rendezett belmissziónk ? Nincs. 
Van-e vallás-erkölcsi egyesületi életünk? Nincs és 
ismét nincs. Nos a mig ezeket nem teremtünk, 
addig nem is lesz az igének elég hallgatója s a 
ki hallgatja, annál is vagy tövis közé vagy köves 
földbe hull az ige magja. Második tanulságot je-
gyezzük ide az ^idők jeleit; * a társadalom val-
láserkölcsi ébredezését s meritsünk belőle bizal-
mat, erőt és hitet a további munkához. Igen, az 
egyházon kívüli társadalom nálunk is ébredezni 
kezd. A vallásgűnyolás kezd elnémulni, az erköl-
csi léhaság veszélyességét kezdik sokan belátni; 
a napi sajtóból néha-néha még vallásos fuvalom 
is lengedez; az egyház ügyei, céljai, mozgató 
eszméi itt-ott visszhangra is találnak; az erkölcsi 
tudat követelményei szóra kelnek s engedelmes-
séget követelnek : társadalmunk szunyadó lelkiis-
merete ébredezni, sőt eszmélni kezd. Használjuk 
fel a kedvező alkalmat, ne mulaszszuk el e ba-
rátságos szeleket. Javitsuk ki egyházunk bárká-
jának korhatag evezőit s indítsuk útnak az ébre-
dező társadalom evangelizálására. Az egyházi tár-
sadalomnak van életképes magja. Minden hitköz-
ségben vannak lelkes apostolok, szedjük őket 
össze, egyesüljünk, kezdjünk a munkához. Lám 
az egyházon kívüli társadalom már megindult: 
fogjunk kezet vele. Oszszuk meg a munkát: az 
hadd erkölcsösitse a napi sajtót, a színházat, a 
közhelyeket, az irodalmat; mi meg fokozottabb 
erővel evangelizáljuk először az egyházat: tagjait 
és pásztorait, azután a családot, az iskolát s 
végre teremtsünk hitegyesületi életet, vallásos 
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sajtót. Ha a külső társadalom bízik az erkölcs-
nemesítés sikerében evangéliumi alap nélkül is, 
mi kételkednénk-e munkánk foganatjában, kik-
nek az evangélium áll rendelkezésünkre, mely 
megbizonyosodott Isten hatalma lenni minden hí-
vők üdvösségére?! 

Szöts Farkas. 

Apáca térités Csákváron. 
T. szerkesztő ur! Becses lapja f. évi 9-ik 

számában a tiszai püspök ít. Czékus István ur 
y Lélek vásárló téritvények* című cikke végén egy 
fájdalom-kiáltást olvasok, mely igy hangzik: yma-
gas kormány! országos képviselők! oldjátok fel va-
lahára a prot. egyházat a jogtalan visszaélések lé-
lekvásárlások békáiból! * 

A nélkül, hogy a rozsnyói esethez hasonló 
példával akarnék előállani, méltóztassék megen-
gedni, hogy a nevezett püspök ur fájdalmas kiál-
tását magamévá tévén: alábbi soraim által ugy a 
vallás és közoktatásügyi miniszter ur, mint álta-
lában a vallásszabadság barátainak s a felekeze-
tek közötti béke fenntartóinak figyelmét egy igen 
fontos és következményeiben végzetessé válható 
sérelemre irányozzam. 

Az 1883-ik év végén állított fel csákvári la-
kos gr. Eszterházy Móric ur ő exja községünk-
ben egy apáca klastromot 3 — 4 apácával, köte-
lességükké tévén a kisdedek óvásán, a leányok 
nevelésén kivül a községi szegények és betegek 
ápolását is hitfelekezeti különbség nélkül. 

A sajtó, megye sőt országszerte örömmel 
üdvözölte, a magyar nemzet s annak culturális 
törekvéseivel épen nem rokonszenvező mágnás-
nak ezen intézkedését ; noha lehettek olyanok is 
kik a grófi család hagyományos vakbuzgóságát 
ismervén, a zárda felállítását nagyon gyanús szem-
mel nézték s abban nem mást, mint egy térítési 
telepet véltek rejleni. A következés megmutatta, 
hogy gyanujok tökéletesen alapos volt! 

Hogy a nevelés terén a Grácból importált 
hölgyek milyen eredménynyel működnek ? véle-
ményt, ítéletet mondani magamat illetékesnek 
nem tartom. Annyit azonban felekezeti elfogult-
ság nélkül ki merek mondani, hogy az a kath. 
szülők várakozását épen nem elégíti ki. Hallot-
tunk kifakadásokat intelligens kath. uri emberek 
ajkairól, hogy gyermekeik egyebet gépies szen-
teskedésnél, más vallású leány-ismerőseik iránti 
türelmetlenségnél alig sajátítanak el, hogy az in-
tézethez fűzött reményük-, várakozásukban meny-
nyire csalódtak! Erről egyébiránt illetékesen re-
ferálni nem mi, hanem megyénk érdemes tanfel-
ügyelője lenne hivatva, ha ugyan bokros teendői 

mellett időt venne magának arra, hogy e zárdát 
meglátogassa! 

Van azonban egy másik tér, a melyen a 
csákvári apácák excellálnak s az Eszterházy csa-
lád pártfogását kiérdemelhetik, s ez a lélekvásár-
lás, a mit a legarcátlanabb cynismussal űznek ! 
Ha egy nem kath. beteget vagy munkaképtelen 
szegényt visz oda balsorsa: azonnal körülfogják 
hizelgéseikkel, Ígéreteikkel a grófi család ajándé-
kai, részvétének kecsegtetéseivel, olvasót, szent 
képet, lélekámitó olvasmányt adnak neki szóra-
koztatásul. Az öreg grófnő Lobkovitz Eleonora 
hgnő, megemlékezve őseinek, talán az egykori cseh 
cancellárnak Zdenkonak, ya katholicismus szenve-
délyes híve, a cseh szabadság sír ja megásójémake té-
ren szerzett érdemeiről, — naponként felkeresi 1 —2 
órára kedvenc ,testvéreit* a csákvári hírek meghall-
gatására. Együtt főzik ki, kit kellene a csákvári 
nyomorult reformátusok vagy evangelicusok közül 
behálózni, hitének elhagyására rá venni! Paupertas 
magna meretr ix! az idei hosszú, irgalmatlan tél 
pedig sok gondot okoz még a valamivel biró em-
bernek is megélhetés dolgában. Csoda-e ha a sze-
gény, kinek sem kenyere, sem fája, hamar elcsüg-
ged s mindenre rávetemedik ? A csákvári grófné 
valóban szépen használja fel az idei téli idényt, 
mit máskor a Rezidensstadtban szokott eltölteni. 

Igy történik, hogy a csákvári református 
egyházból, honnan máskor évek alatt alig sikerült 
az uraságnak jezsuita szónokok segélyével is 
egyet-kettőt áttériteni, az idén újév óta mai na-
pon már az 5-dik jelentette ki előttem áttérési 
szándékát. Ezek a következők : 

1. Alcsuti születésű K. M. egy iparos ágyasa, 
mult évben párbérfizetőink lajstromába felvétet-
vén — e miatt kath. embere által bántalmazta-
tott — az apácák által vigasztaltatván: pápis-
tává lett. 

2. Január 16-án a pápista harangozó má-
sodmagával azon kijelentéssel lépett elém, hogy 
özv. M. I.-né, zámolyi szül. öreg szélütötte asz-
szony át akar térni a kath. vallásra. Figyelmez-
tetém nevezetteket, hogy e bejelentést semmibe 
sem veszem. Ok erre azt felelék, hogy az illető 
nagy beteg, a zárdában fekszik, maga nem je-
lentkezhetik. Nem tehetek róla! mondám. Kis 
idő múlva egy szán áll meg lakásom előtt, mely-
ről nagy ügy gyei-bajjal, folytonos nyögés és kia-
bálás közt emelnek le egy nyomorult teremtést ; 
udvaromra lépvén, kérdém mit akarnak? Katho-
likus akarok lenni! ki akarok a hitemből lépni! 
hebegte a magával tehetetlen szánalomra méltó 
teremtés! Az apácák ápolásuk dijában, a nélkül, 
hogy meggyógyíthatnák a testet, elrabolják a lelket. 
Ez hát a keresztyén humanitás! 

3. Február 11 én jelentkezik egy boglári la-
2 5 * 
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kos, helybeli törvénytelen születésű szolgalegény 
M. I., előbb a helybeli plébános kocsisa, állítólag 
szintén ezen befolyás és ajándékozás folytán lett 
pápistává. 

4. Február 18-án helybeli szül. P. M. neje 
kath. ura kívánságára s az apácák ösztönzésére 
convertál. Ezek közül egyike sem foglaltatott a 
párbérfizetők lajstromába. 

5. Ma jelent meg előttem móri születésű 
helybeli lakos özvegy I. Istvánné, a gróf egyik 
kocsisának hónapok óta közeli ismerőse, ki már 
félév óta — eleintén titkos, utóbb már nyilvános 
érintkezésben volt az apácákkal; ki még az ősz-
szel méltatlankodva tiltakozott előttem azon gya-
núsítás ellen — mintha ő pápistává akarna lenni! 

Most már ez sem tiltakozik! 
A katholikusok ez alatt városszerte kihivólag 

dicsekedve hirdetik, mennyien térnek át hozzájuk ; 
a reformátusok bosszankodnak, másfelől azzal 
nyugtatják magukat, hogy a férgese hullik! hadd 
vigye a szél a polyvát stb. Azonban a napokban 
hallom -— több oldalról — hogy ime már K. 
Jánosnét egy Bodmérról ide jött nőt is kerülgetik 
az apácák, hogy ha ő nem, legalább Gizella nevü 
fogadott leányát engedje áttérni, elhivatták ma-
gukhoz több ízben, Ígéretekkel ajándékokkal hal-
mozva el őt, hogy Gizellát majd férjhez adja a 
grófné valamelyik kerülőjéhez, kiházasitja, örökös 
kenyeret ad neki stb. Mikor az apácák kérése, 
csábítása nem használ, a mult héten a városi kis 
birót Katona Jánost, küldik K. Jánosnéért és leá-
nyáért, hogy azonnal az apácákhoz jöjjön, mert az 
öreg grófné hivatja! O azonban kifakad és olyan 
izenetet bíz a kis bíróra, a mit az az apácának 
átadni nem tart tanácsosnak. Nem tudni, hogy a 
szegények meddig állják ki a kísértést! 

Biztos tudomásom van még más 3—4 egyén-
ről, kiket az urasági cselédek és apácák folyvást 
csábítanak. Jelenleg is ott fekszik egy ref. beteg 
K. Istvánné, ki odamenetele után harmadnapra 
már olvasóval, szent képekkel szórakozott. Még 
ez ideig áttérni nem hajlandó. 

De elég a részletekből! Kétségbe vonhatatlan 
tény, hogy reform, gyülekezetünkben a kedélyek 
nyugtalanak, a felháborodás általános! Tény hogy 
a felekezetek közti béke és türelem meg van 
zavarva, hogy a polgárok, jó barátok között fe-
lekezeti szóváltások, civódások fordulnak elő. 
Még csak az kell nekünk magyaroknak, hogy 
a százados gyűlölködés, mit rég eltemetettnek 
hittünk, újra kísértsen mi közöttünk ! 

Nekünk Csákváron eddig, felekezeteknek egy-
mással semmi bajunk nem volt; napnál világosabb 
tény, hogy a viszály üszkét az Eszterházy gróf és 
neje által Grácból importált s az azok által pro-
tegált apácák dobták közénk. 

Mi a lelketlen eljárás ellen, mely önző cél-
jait a humanitás, emberszeretet palástjába takarja: 
ünnepélyesen tiltakozunk ! Nem csak, hanem ha-
zánk és egyházunk őrállóit bizalommal felkérjük, 
hogy befolyásukkal hassanak oda, hogy a csák-
vári uraság protectiója alatt álló apácák tiltassa-
nak el azon szemérmetlen lélekvásárlás üzelmei-
től; maradjanak meg, működjenek azon a téren, 
a melynek művelését elvállalták s mit számukra 
a törvény megenged és biztosit: ápolják szegé-
nyeiket, neveljék gyermekeiket, szerezzék meg 
ezen az uton övéik háláját: de a mieinknek hagy-
janak békét! mert a közmondás igazságát keser-
vesen tapasztalhatják, hogy ^a ki szelet vet, vi-
hart arat;* s a felzúdult közvélemény a lelkiis-
mereti szabadság megsértéséért nem csak velők, 
de magas pártfogóikkal is kellemetlenül bánhat el! 

Fenntebbi közleményem kiegészítéséül még 
a következőket kell megemlítenem:*) 

Kr. Jánosné és nevelt leánya Gizella •—ki-
ről tudósításomban szó van — mai napon előt-
tem megjelenvén, azt álliták, hogy Kr. Gizellát 
nem a községi kis bíró Katona János, hanem két 
zárdabeli leánynövendék M. J. és Sz. M. hívta az 
apácákhoz, hogy anyja híre és tudta nélkül azon-
nal jöjjön, mert a grófné hivatja. Giza engedve 
a hívásnak, kíváncsiságtól ösztönöztetve, nem min-
den elfogultság nélkül lépett a zárda egyik szo-
bájába, melynek függönyei egy pillanat alatt lelő-
nek bocsátva, a fél homályban aztán a helybeli 
plébános Mayer Károly ur és egyik apácának alak-
ját ismeré fel. A plébános ur erre nagyon nyá-
jasan szóllitja meg a remegő 16—17 éves leányt, 
hogy ő neki milyen jó szándékai vannak iránta, 
kit az apácához intézett halk német megjegyzés 
szerint >schönes Madchen*-nek mondott a plébá-
nos ur, nem gondolva, hogy a leány érti a rá 
vonatkozó szavakat; kéri továbbá, hogy ne ma-
radjon a reform, egyház tagja, mert az nem olyan 
vallás, mint más, ezt egy erkölcstelen életű kicsa-
pott pap alapította, innen-onnan ámitva össze a 
könnyen hívőket. Isten csak a kath. keresztyéne-
ket teszi boldogokká, a kálomisták pedig nem 
keresztyének! Ne törődjék nevelő anyjával, ki őt 
csak a maga hasznáért tartja stb. Aztán meg 
anyja azt a kis házat, nevelőapja azt a kis szől-
lőt a mivel birnak, könnyen elélhetik, s akkor 
Giza ugy marad, mint az újja; de ha katholikussá 
lesz, a grófné ő exja vagy azonnal férjhez adja, 
vagy állást ad neki teljes ellátáson kivül havi 
öt forintot o. ért. mit ő a takarékpénztárba tehet, 
s pár év alatt szép vagyonra tehet szert! stb. 

*) A következő adatok utólagosan, a fenntebbiek beküldése 
után szereztettek meg és küldettek be hozzánk a t. cikkíró által. 

Szerk. 
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A már közlötteken kivül még eszembe jut, 
hogy a mult évben K. J.-né D. Julianna nevű nő 
azon kéréssel keresett meg, hogy ő szegény, 
4 gyermekes özvegy lévén, egy kis leányát az apáca 
kórházban ápoltatja, minthogy pedig a kis leány 
felgyógyulásához semmi remény, engedjem meg, 
hogy ha az meghal, a zárda udvaráról kathol. szer-
tartás szerint temettessék el, mert ez esetben a 
temetés minden költségeit fedezni Ígérték az apá-
cák. Én persze az engedélyt megtagadtam, az 
asszonyt jól lepirongattam, szemére vetvén neki, 
hogy ha jó asszony, jó anya volna, maga ápolná 
szegény beteg gyermekét s nem bizná idegenekre, 
ismerek nálánál szegényebb sorsú több gyermekű 
anyát, másokra még sem szorul, övéinek mégis 
gondját viseli stb., ha a gyermek meghal — mon-
dám — vitesse a kórházból saját lakhelyére, majd 
onnan eltemetjük a magunk szertartása szerint. 
Igy is történt, s a tszent szüzek* ezúttal felsül* 
tek számításukkal! 

Ma aztán, hogy ennek a katholikus keresz-
tyén humanismusnak, egyházam tagjai közötti 
ilyenforma gyakorlását megakadályozzam, a meny-
nyire lehetséges, azon kéréssel fordultam urasági 
orvos tek. dr. Grasser József úrhoz, hogy az 
apáca-kórházba jövőre egyetlen egy református 
beteget sem legyen hajlandó felvenni, hanem a 
hozzá folyamodó segélyre szorultakat szíveskedjék 
vagy hozzám, vagy egyházunk gondnokához Szabó 
Istvánhoz utasítani, s mi majd az ilyen nyomorul-
tak ellátásáról módunkhoz képest gondoskodni 
fogunk. 

A tisztelt doctor ur, ki az általam előtte fel-
említett dolgokat meglepetéssel hallgatá, azon 
elismerésre méltó, hálára kötelező szép Ígéretet 
tette, hogy ő a maga részéről, ha neki egy sze-
gény beteget bejelentünk, valamint eddig meg-
tette, ugy ezután is azokat minden díj nélkül meg-
látogatni, illetőleg gyógykezelni emberbaráti kö-
telességének ismeri. Ezen uri ember ugyan nem 
egyházi férfiú, de keresztyén morált, keresztyén 
szeretetet aligha jobbat nem ismer és gyakorol, 
mint a helybeli plébános ur! 

Székely József, 
ref. lelkész. 

T Á R C A . 

E g y „s z 6." 
— Enektörténelmi excursio. — 

A ref. énekes könyvben az 55-dik dicséret 4-dik 
verse utolján találtam egy »szót,« mely nagyon megbot-
ránkoztatott engemet, hogy azonban ne várakoztassak sen-
kit azon egy szó-ra vonatkozólag, im leirom a kérdéses 
vers-részt. De mielőtt leírnám, ki kell még jelentenem, 
hogy .— mint minden munkálkodásom, ugy mostani 

énekünk vizsgálatánál is — mindig az eredeti kútfőt ipar-
kodám felkeresni, tehát ezt a szót is énekes könyvünk 
1808-iki (tudtommal első) kiadásában találtam, s bizony 
mondom évekig bajmolódtam vele 1 

A kérdéses vers-rész igy van : 

4. Áldjuk ó égnek követe 
Ama szenteknek Atyját, 
Ki általad hirdettette 
Hozzánk jó akaratját. 
Áldunk Téged, ki biztatod 
A foglyot szabadsággal; 
És a bűnöst o ldoz ta tod 
Érdeméért váltsággal ! 

(Karácsoni ének, irta Lengyel József). 
Ez az én kálvinista dogmaticus lelkiismeretemet fe-

lettébb megbotránkoztatta 1 m e r t : ha a Jézus engemet, 
bűnös embert az én érdememért oldoztat, vagy oldoz, 
vagy vált meg, szóval : ha nekem van, vagy lehet valami 
érdemem a váltság körül, akkor hogyan, micsoda lelki-
ismerettel énekeljem a Losonczi István eme versét ? (108. 
dics. 8. v.) 

Én tehát ez oltalomhoz, 
Mint kőfalhoz. 

Egyedül támaszkodom : 
J é z u s o m n a k kegyelméhez, 
S érdeméhez 

Hit által ragaszkodom. 

Ez nem lehet, ez nem jól van, itt vagy az énekes 
könyvet átnéző Atyák (Ori Filep Gábor, Torkos Jakab, 
Benedek Mihály, Tormássy János, Báthori Gábor) hibáz-
tak ; vagy szarvas sajtóhiba van 1 

Kerestem más — több évrőli — kiadásokat, az 1817. 
Debrecen, 1823. Debrecen, 1849. Pest, 1852. Pest, 1859. 
Pest, 1876. Pest, 1882. Pest, 1884. Pest-i kiadásokban ha-
sonlókép találtam 1 

Még jobban megháborodtam, s már-már annyira 
mentem, hogy majd a konventhez voltam hajlandó for-
dulni : tegye zsinati tárgygyá ezt a szót, mert az idézett 
két ének incompatibilis! míg nem tovább keresgélvén, 
a z : 1839. Pest, 1832. Debrecen, 1869. Pest, 1869. 
Debrecen, 1869. Pest-i kiadásokban ugy talál tam: 

Áldunk Téged, ki biztatod 
A foglyot szabadsággal; 
És a bűnöst á ldoza tod , 
Erdeméért váltsággal! 

Igy már jól van 1 ez már helyes ! igy már meg-
nyugodott az én kálvinista lelkiismeretem, s igy már e 
két ének se incompatibilis! 

Hanem hát itt meg az a kérdés merül fel : igy 
van-e hát eredetileg? ugy irta-e azt Lengyel? 

Nézzük Lengyel énekei t : 

Ur Jézus mely igen drága 

Tégy bölcsekké, tégy szentekké ! 

Uram! e szent vért tekintsd meg, 
Lelkem ez által tisztítsd meg, 

Biztatásomat halálom 
Óráján ebben találom. 

(13. dics. 7. v.) 
Nincs már szívem félelmére 
Nézni sírom fenekére. . . 
Mert látom Jézus példájából. . . 
Jézus segits engem ebben 

Hogy hát legyek élő személy, 
Lelked által én bennem élj! (19: 3, 5.) 
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Ha bűnöm kárhozattal fenyeget, 
E hitben vetem teljes reménységem : 
Hogy megváltóm tett értem eleget. . . 

(80: 2.) 
Megtanitott a Jézus engemet. . . 

(82: 2.) 
Útmutatást megtartatást 
Szent igédben találok. 

(85: 6.) 
Uram ! 

Áldott légy, hogy szivemet megnyugtattad. 
Idvezitőmet nekem kimutattad. 

(86: 6.) 
Legyen ennyi elég ! Én is úgy ragaszkodom az én 

Jézusomnak érdeméhez, tehát : ugy irta, mint az utóbbi 
kiadásokban van ! 

De hát! hogy lehetett azt eltűrni a magyar ref. 
anyaszentegyháznak, hogy ily — hittantételével homlok-
egyenest ellenkező — balvélemény Anno 1808-tól mind 
e mai napig helyet foglalhasson énekes köny vében ? mert 
ha csak az egyik helyütt nyomottban volna, még hagy-
ján, de ott van a pesti, s ott van a debreceniben ! vette e 
ezt valaha valaki észre ? mert ha a jezsuiták észre vet-
ték volna, majd megírták volna az »Egy vén bial or-
rára való karikáz-t, mint Sámbár 1664-ben Czeglédinek ! 

De hát észrevették ! észrevették a magunk emberei, 
s mégis megvan a hiba! 

Deus ex machina! Tépelődéseim közben a derék 
jó lelkű öreg Atya, a jelenleg Budapesten élő volt pá-
pai lelkész Liszkay József ur (ki annyira szivére tudta 
pápai hallgatóinak prédikálni az isteni gondviselésbe való 
bizodalmat, hogy midőn egyszer egy nagy tűzi veszede-
lem után Varga József uramtól kérdezném .- ugyan mért 
nem szekurálja ezt a nádas házát? Igy felelt: »igaz if-
tyúr, hogy költség se igen kerül, de hát Liszkay uram 
nem azt prédikalja-e mindig, hogy az Istenbe vessük a 
mi reménységünket, bizzunk az O oltalmában, ugyan-
azért : 

Ha rám nyavalyát ereszt, 
Rajtam lévén a kereszt. 
Bár, hogy könyitsem, nincs módom, 
Ellene nem zúgolódom. 

91: 3.) 
t e h á t : tépelődéseim közben ez az áldott öreg A t y a (Buda-
pest március 15-iki kelettel) néhány becses könyvet s 
régi iratot küldött nekem ajándékban,*) ez utóbbiak kö-
zött Nagy Sámuel vo't geszt-i nótáriusnak (Biharmegye) 
1823. szept. 24. kelt levelét is. 

De mielőtt e levél szavait idézném, szükség elmon-
danom, hogy midőn Tóth Ferenc 1823-iki * Éneklő' kar-a 
megírásához készült, a hazába szétmenő supplicánsoktól, 
mind azokhoz küldött levelet, kik csak az énekszerzők-
ről tudtak valamit, igy írt Nagy Sámuelhez is, (ki litte-
ratus, törvénytudó ember, s egy jeles humoristicus 
munka, az »Asszony tör vény« szerzője volt), melyre küldött 
válaszában N. S. igy i r : 

»Néhai nt. Lengyel József urnák még szalontai pré-
dikátor korában volt szerencsénk a már akkor készen 
volt énekeit tulajdon maga kéziratából lemásolni: eszerint 
az 55-ik éneknek 4-ik versébe tetemes typographicus 
error csúszott be ; midőn e he lye t t : Áldozatod* ér-
deméért ez van : Oldoztatod érdeméért, melynek 
ha valami értelme lehe t : a dogma ellen volna. Erről 
még az 1817-ik eszt. debreceni préd. T . T . Szoboszlai 
Pap István urnák szó és Írásbeli tudósítást tévén, azt az 

*) Többek közt a nagy munkás Tóth Ferenc kézirati gyűjte-
ményében foglaltató Írások teljes • címeit is, mit — ha t. szerk ur pa-
rancsolja — közlendek ! — K. F. — (Köszönjük s örömmel veszszük. 

. - ^ --1) „ -> Szerk) 

1818-ik eszt. editióba helyre hozva láthatni: de ezután a 
typographus újra recidivázott, melyre nézve közelébb fő-
tiszteletű superintendens Budai Esaiás úrnál tévém alázatos 
insinuatiómat.« 

Miként az elsorolt editiók mutatják, a typographus 
egész 1884-ig recidivázott ! 

Igy állván a dolog, a budapesti és debreceni ft. püs-
pök uraknál, én is megteszem alázatos insinuatiómat, ke-
gyeskedjenek a typographusoknak megparancsolni, hogy 
ezt a »tetemes typographicus error t-t, tartsák szoros kö-
telességükül kiigazítani, mert ilyen »error«-nak énekes 
könyvünkben lenni nem szabad ! 

Én már is kiigazítottam : elmentem az iskolába, a 
gyerekekkel e 'ővétettem az énekes könyvet, s a mely 
editióba oldoztatod volt, kitörültettem, s áldozatod-at 
Írattam helyette, rögtön megmagyarázván a kátéból 
ezt a hittételt, azután kihozattam a templomból az éne-
kes könyveket, azokban is kiigazitám, rá következő 
vasárnapon pedig erről prédikáltam , s voltak hall-
gatóim között, kik megmondák, hogy több ízben hely-
telenítették már egymás könyvét, habár a roppant kü-
lönbséget nem értették is, midőn karácsonkor ez éneket 
énekelték. 

E g y szó! és lám mily különbséget, de nem csak 
különbséget, hanem egészen ellenkező, és pedig épen ref. 
egyházunk hittételévei ellenkező értelmet szerez ! 

Atyámfiai a zsoltáros vidékeken ! cselekedjetek ha-
sonlóképen. 

Gyűd, 1886. március 18. 
Kálmán Farkas. 

B E L F Ö L D . 
Jubileum és egy kis reflekszió. 

A pilisi (Pestm.) ág. hitv ev. egyházban f. é. már-
cius hó 14-én egy megható s lélekemelő ünnepélynek 
voltunk tanúi és részesei. Kovács Andor tanítónak ötven 
évi sikeres működése elismeréseül O Felsége a király 
koronás ezüst érdemkeresztet adományozott , melyet 
Tó th József, a sokérdemű pestmegyei kir. tanfelügyelő, 
a kitüntetettnek, a zsúfoltságig megtellett templomban 
délelőtti rendes istentisztelet után, nagy ünnepélyesség-
gel tűzött mellére. Az oltár előtti térség közepén egy 
asztalka mellett a jubiláns, a helybeli lelkész és a tanfel-
ügyelő' íoglaltak helyet, körülöttük világi és egyházi fér-
fiak: felügyelők, elöljárók, lelkészek s tanítók nagy szám-
mal. Ott vol tak: a bányakerületi ev. püspökség felügye-
lőjének, a betegeskedése miatt meg nem jelenhetett Fa-
binyi Teo fiinak képviseletében, derék fia Gyula; a buda-
pesti ev. esperességnek s a budapesti ev. magyar egyház-
nak felügyelője Sárkány József, mint a jubilansnak egy 
kori tan í tványa; a t.-sz.-mártoni s albertii egyházak fel-
ügyelője Kubinyi Géza; Raksányi Kálmán s többen, a 
pestmegyei ev. esperesség felügyelője Foldváry Mihály 
közbejött elhárithatlan akadály miatt maradt el; a szép 
számban megjelent pestmegyei ev. lelkészek s tanítók 
élén Láng Adolf főesperea. stb. 

Először a helyi lelkész, a hivei s a nagy vidék elő-
kelősége által »aranyszájú «-nak méltán nevezett Sárkány 
Sámuel, a jubilánsnak — mint mondá — 40 év óta 
»munkatársat, szólott melegen, szívből-szivhez, megha-
tóan fejtvén ki az ünnepélynek célját és nagy jelentősé-
gét. Utána Tóth József kir. tanfelügyelő »kedves öreg 
barátjához, szeretett munkatársához« és a gyülekezethez 
oly megható, szép beszédet intézett, hogy annak jóté-



4-77 PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 478 

kony hatása alatt férfiak és nők szemeiben az öröm és 
hála könnyei ragyogtak. Különösen magas fokra emel-
kedett az általános lelkesedés, midőn az érdemkeresztet 
a tisztes öreg, de még mindig erőteljes jubilánsnak mel-
lére tűzvén, szónok kezeit és ihlettől ragyogó szemeit 
magasba emelve, gyön) örü pünkösti énekünk első vers-
szakát eként imádkozta e l : »Mostan pedig: Jövel szent 
lélek Úristen, Töltsd be sziveinket épen. Mennyei ajándé-
kokkal. . . stb. . . Dicsőség légi/en Istennek /« Ámen. Ez-
után ismét Sárkány Sámuel helyi lelkész emelkedett fel, 
s meleg szavak kíséretében, a pilisi egyház kegyeletes 
ajándékául egy értékes ezüst serleget, a bányakerületi 
püspökség részéről pedig, a Zsedényi-féle alapítványból 
IOO forintot nyújtott át a meghatott öreg jubilánsnak, 
ki a méltán és jól megérdemelt legfelsőbb kitüntetést s 
a kedves emlékajándékokat hálás köszönetének kifejezése 
mellett vette át. 

A templomban eként lefolyt megható ünnepélyes-
ség uián a jubiláns, a világi és egyházi előkelőségek 
báró Nyáry Gyula, helybeli egyházi fe'ügyelő vendég-
szerető kastélyaban, az egyház presbyteriuma pedig a 
jubiláns lakásán gyűltek egybe, ünnepi ebédre. Pohárkö-
szöntő volt bőven ! Hiszen egy hivatott tanító 50 évi si-
keres működésének jubileuma manapság egyik legszebb 
s leghalasabb alkalom arra, hogy a népnevelés és okta-
tás fönségének s méltóságának elgondolása és átérzése 
meleg szavakat varázsoljanak a beszédes ajkakra. De 
legmeghatóbb s az öreg jubiláns tanítónak drága köny-
nyeiben visszatükröző volt az a szó, melyet Sárkány Jó-
zsef kir. táblai tanácselnök, az egykori tanítvány intézett 
hozzá! Oh mily szépen s szívből igazán méltatta a »nagy 
emberré lett« tanítvány egykori egyszerű, de hivatott 
tanítóját, kitől » kötelesség érzetet, kitartó munkásságot, be-
csületességet, isteni félelmet, felebaráti szeretetet, haza és 
egyhát iránti tántorithatlan hűséget tanult és örökölt /« 

Ezek vo'tak a fönséges ünnepély legfőbb mozza-
natai Sokat, igen sokat kellene irnom, ha e pilisi nagy 
nap lefolyását szépségeiben s megható részleteiben híven 
akarnám felmutatni ! . . . 

De hát kérdhetné valaki: csakugyan oly fönséges 
és figyelemre méltó-e egy-egy ily jubileum ? Vagy talán 
csak üres divat, mely inkább szédelgését s betegeskedé-
sét mutatja korunknak?! Lehet, hogy itt-ott léha szé-
de'gés, hiúskodás és beteg-ég a jubileum! De midőn 
egy-egy községben a templom (ugyancsak Pilisen egy 
évvel ezelőtt) vagy az iskola jubilál : ez nem üres divat, 
nem beteg-ég. hanem a legfönségesebb és legáldásosabb 
szent ünnep ! Mert mi az a templom s mi az az iskola ? 
A templom »az emberi lélek Istenhez való vágyódásának 
legmonumentálisabb jelvénye ;« az iskola pedig a neve-
lés és oktatásügynek szentélye. Boldog az a nép, az a 
gyülekezet, mely jubi'álhat a felett, hogy templomában 
Isten és ember, mint szerető atya és hálás ííu egy 
hosszú századon át háboritlanul ölelkezhetének ! Boldog 
az a nép és gyülekezet, melynek iskolájában a vallás 
és tudomány szent eszközeivel hazának és egyháznak 
egy-egy hivatott tanitó 50 éven át hű fiakat és leányo-
kat nevelt! 

Bizony nagy horderejű és fönséges a templomok 
és iskolák jubileuma ugy világi mint egyházi szempont-
ból. Nem szabad s józanul nem lehet ezt kicsinyelni 
senkinek 1 Avagy nem tudjuk-e, hogy hazánkban, de sőt 
széles e világon sokkal több a falu, a község, mint a 
nagy város, s nem tudjuk-e, hogy a nemzetnek ama 
nagy többsége, zöme, mit néposztálynak nevezünk, nagy-
részt azokban a falvakban és községekben lakik. Hát az 
tagadható-e, hogy ama nagy néposztály szeHemi s lelki 

összes táplálékát csaknem kizárólag iskolájából és templo-
mából meríti, tehát tanítójától és papjátóly nyeríf! 

És mit igazol a tapasztalás ? Azt, hogy ott, hol a 
templom és isko'a szo'gái, ezek a fény, zaj, és hiú di-
csőség kívánása nélkül munkálkodó sáfárok, ezek a nagy 
világ könnyelmű fiai altal sokszor kicsinyelt pásztorok 
hűen őrködnek a reájuk bízott nyáj felett : ott józanul 
munkás, törvénytisztelő, erkölcsös és tisztességes a nép; 
mig ellenben ott, hol a templom és iskola szolgái, a pap 
s tanitó hűtlen béresek, nem hivatásuknak élők: a kor-
szellem ravasz rókái s ragadozó farkasai szabadon tépik 
a nyá ja t ! Jöjjön ide ama vezércikkező, ki a fővá'os 
egyik hirlapjaban »Hanyatlás« címmel oly méltatlanul s 
igaztalanul dobta az ev. papság ellen a megbotránkozás 
kövét, jöjjön ide a falvakba s községekbe ! Itt és ne a 
politikai versenytéren, ne a tudományok akadémiajaban, 
ne a bíborosok magas régiójában, itt a nagy néposztály 
szentélyeiben : a falvak s községek templomában é* is-
koláiban keresse fel s ismerje meg azt a papikart, mely 
a népnevelés nagy munkáját végzi. Itt van a papnak s 
tanítónak zajta'an, de legszebb munkatere, melyen meg-
mérhetlenül több s aldá-osb szolgálatot végez a társa-
dalomnak, a hazának és egyháznak, mint azzal, ha egy-
két novellát, verset s tudományos művet ír, avagy itt-ott 
a magasabb körök ízlésének megfelelő fényes szónokla-
tokat tar t ! Tisztelet azon papoknak, kiknek erejük s ide-
jük ilyenekre telik! 

Ha tehát óhajtjuk s vállvetve akarjuk, hogy a tár-
sadalom s nemzet felvirágozzék : ne ott kezdjük a nagy 
munkát, hogy a Mózesek megdobálják az Áronokat , 
hanem ellenkezőleg: támogassák egymást ; mert igen jól 
van mondva, s épen ez a protestantismusnak egyik leg-
főbb követelménye, hogy »csak ott virágozhatik fel a 
társadalom, hol a Mózesek és A>-onok egymást segítik !* 
ott, hol az egyetemes papság elve jut diadalra. 

Hiszen egybeü hétnek a haza bölcsei s alkothatnak 
halomszámra féketszabó törvényeket, — a tudományok 
terén gombaként szaporodhatnak a szakkönyvek, —» az 
ipar, kereskedelem és földmívelés fejlesztésére meg lehet 
tenni mindent, a szabadság, egyenlőség és testvériség 
sz. háromsága széltére proklamálható . . . de mindhiába 
ott, hol a nagy néposztályban nincs kellő fogékonyság 
az örök igaz, örök jó és örök szép iránt, ott hol a pol-
gári és egyházi minden erényeknek fejlesztő meleg ágya: 
a valláserkölcsi érzés meghidegült! No hát ezt melenge-
tik és melengessék is a nagy néposztály zömének lakó-
helyein, a falvakban és községekben, de sőt a városokban 
is, a templomok és iskolák s ezeknek csendes szolgái: a 
papok és tanitók ! 

Hadd jubiláljon tehát a templom is az iskola is! 
Boldog nép, mely ilyen örömünnepeket ülhet! 

Laukó Károly, 
ev. pap. 

Erkölcsnemesitő -egyesüle t . 
A mult vasárnap a főváros több ismert nevű pol-

gára, közöttük több országgyűlési képviselő értekezletet 
tartottak, melyen intézkedtek, hogy a fenntebbi című 
egyesület, melynek alapszabályait már a belügyminiszter 
megerősítette, mikor tartsa meg alakuló gyűlését, s hogy 
addig is az egyesület terjesztése érdekében mi lépéseket 
tegyenek. Az emiitett országos erkölcsnemesitő egyesület-
nek belügyminiszterileg jóvahagyott alapszabályai igy hang-
zanak : 1. §. Budapesten országos erkölcsnemesitő egye-
sület alakul. 2. §. Az egyesület célja az erkölcsiségnek és a 
vallásosságnak, nemkülönben a hazaszeretet és a testvéri-
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ségnek ugy a magán- mint a közéletben előmozdítása és 
a terjesztése. 3. §. Különösen oda fog hatni az egyesület, 
hogy 0) az emiitett erények az irodalomban — ideértve 
a hírlapokat — a színházakban és egyéb mu'atóhelyeken 
s átalában minden nyilvános gyülekezetekben tiszteletben 
tartassanak ; b) az ifjúság számára önképző-egyesületek 
keletkezzenek; c) mértékletességi egyesületek alakulja-
nak ; d) a takarékossági szellem fejlesztessék s a taka-
rékosságot elősegítő intézmények létesüljenek, e) mun-
kára ösztönző és munkaszerző egyesületek keletkezzenek, 
f ) régi hű cselédek, és mások életét saját életök veszé-
lyeztetésével megmentő egyének jutalmazására célzó tár-
sulatok alapíttassanak, g) szegények gyámolitására, nemkü-
lönben h) rabsegélyző egyesületek alakíttassanak a bün-
tetést kiszenvedett raboknak munkaszerzés által a vissza-
eséstől való megóvása végett, i) a szerencsejátékok, 
különösen a kártyajátéknak ezek jellegével biró nemei 
kerültessenek, i) a társalgásban minden, a mi az erköl-
csiséggel s a mivelt és tisztességes hanggal és modorral 
ellenkezik, különösen pedig a káromkodás mellőztessék. 
Végre 1c) a törvények iránti tiszte'et ápoltassék, főleg 
pedig a választási visszaélések, az etetés, itatás és más 
vesztegetések megszűnjenek. 4. §. Ezen célok elérésére a 
következő eszközök fognak szolgálni: a) a felkarolt esz-
méknek hírlapok és röpiratok utján, valamint a szószék-
ről és felolvasások által való terjesztése, b) a mennyiben 
szükséges lesz, az egyházi és világi hatóságok, a kormány 
és az országgyűlés intézkedéseinek igénybe véte'e. 5. §. 
Az egyesület tagja, a jogi személyeken kivül, lehet min-
den tisztességes ember, nő és férfi, a ki a kitűzött célt 
helyesli és annak elérésére közreműködni kész. 6. § A 
tagok vagy örökös, vagy alapító vagy rendes, vagy pár 
toló tagok lehetnek. 7. §. A tagsági díjak a következők 
lesznek : az örökös tagok egyszersmindenkorra 100 frtot, 
az alapítók 40 frtot szintén egyszersmindenkorra, a ren-
des tagok, öt évi kötelezettség mellett, évenként 2 frtot 
f izetnek; a pártoló tagok tetszés szerinti összeggel járul-
nak az egyesület költségeinek fedezéséhez. Halál esetén 
minden tagnak kötelezettsége megszűnik. 8. §. Az egye-
sület ügyeit egy igazgató választmány intézi. 9. §. E 
választmány, mely az egyesületet létrehozó értekezlet tag-
jaiból alakul, önmagát titkos szavazás utján megválasz-
tandó uj tagokkal kiegészítheti, de tagjainak száma a 
százat meg nem haladhatja. 10. § Az egyesületnek ille-
tőleg választmánynak következő tisztviselői lesznek : egy 
elnök, ki az egyesületet a hatóságok s általában kifelé 
képviseli, két alelnök, egy titkár, két jegyző, egy pénz-
tárnok, egy ellenőr és egy ügyvéd. 11. §. Az igazgató 
választmány, a nyári évszak kivételével, havonként leg-
alább egyszer, szükség esetén többször is ülést tart. 
12. §. Működéséről az igazgató választmány minden évben 
jelentést készit s azt a nagy választmány elé terjeszti s 
hírlapok utján is közzé teszi. 13. §. A nagy választmány 
az igazgató választmány tagjain kivül, az örökös és az 
a'apitó tagokból, valamint a fiókegyesületek küldöttjeiből 
áll. 14. §. A tisztviselők hatáskörét s a választmányok 
tanácskozási rendjét külön ügyviteli rendszabaly fogja 
meghatározni. 15. §. Az igazgató választmány rajta lesz, 
hogy hasonló célú egyesületek a vidéken is keletkezzenek 
s a 3-ik szakaszban említett külön társulatok létesítését 
elősegítsék. 16. §. Ezen fiók-egyesületek egyébiránt a 
helyi viszonyokhoz alkalmazott külön alapszabályokat 
készítenek magoknak s ha ezek a központi egyesület cél-
jaival és nézeteível megegyeznek, ez az illető vidéki egye-
sületet saját fiók-egyesületének ismeri el. 17. §. Az ily 
fiókegyesületek az országos egyesület igazgató választ-

fejtett tevékenységökről időnkint értesitik s viszont a köz-
ponti egyesület igazgató választmányának megkereséseit 
maguk részéről figyelembe veszik. 18. §. A fiók-egye-
sületek által gyűjtött pénz azoknak saját céljaira fordít-
ható csak, azonban a központi egyesületnek ezek is akár 
örökös, akár alapító tagjai lehetnek. 19 §. Ha az országos 
erkölcsnemesitő egyesület igazgató-választmánya műkö-
dését megszüntetni lenne kénytelen s a feloszlást mellőz-
hetlennek találná, ez csak a nagy választmánynak az 
igazgató választmány által e végre egy hónappal előbb 
összehívotts kihirdetett ülésében s az igazgató-választmány 
előterjesztésére s ameg je ' en t tagoknak legalabbkétharmad 
többsége által lesz kimondható, mely esetben a netalán 
fennmaradt vagyont valamely rokoncélu hazai társulatnak 
vagy intézetnek fogja adományozni. 

K Ü L F Ö L D . 

mányával összeköttetésbe lépnek, ezt saját körükbe* Tifi^ K 

A vallás lényege és az egyházi fejlődés alap-
törvényei. 

(Folytatás.) 

Fentebb már szerencsém volt említni, hogy Bender 
munkájának a »Das Wesen der Religion und die Grund-
gesetze der Kirchenbildungnak« a közlött felolvasásban 
kifejlett nézetei képezték alapját; valamint arra is utaltam, 
hogy a szerző e művében ama tudományos hypothesist 
kívánja kifejteni, a melynek segélyével a történeti vallá-
soknak minden lényeges megjelenési formáit kimagyaráz-
hatóknak tartja. 

A Luther-ünnepélyen tartott értekezés kétségkívül 
elég tartalmas volt arra, hogy a most megjelent munka 
iránt nagy mértékben felköltse az érdeklődést és mindenki 
méltán azt várta, hogy az, a ki annyi éles elműséggel és 
oly erős kritikai szigorral tudta kijelölni a hit és tudás 
körét s tudta figyelmeztetni ugy a theologusokat, mint 
a természettudósokat, hogy egymás határait el ne szán-
togassák, hogy a hitből tudományt s a csak hypothesisből 
apodictice bebizonyított alapigazságot ne csináljanak : az, 
a mint a keresztyén theologianak nemcsak egy különös 
kérdését veszi tárgyalás alá, hanem felöleli a ' t egészen, 
sőt tovább menve kiterjeszkedik az összes vallásos élet-
jelenségekre, e feladatának ugyanugy fog megfelelni, mint 
értekezésében. E tekintetben éri azonban a legelső csaló-
dás az olvasót, a mennyiben, a mint róla egyik bírálója 
Hermann marburgi tanár mondja : »a feltűnést hajhászok 
egy oly könyvet kaptak benne, mely számtalan ismét-
lésekben mondja el a legtrivialisabb do'gokat. A theolo-
giai tudomány pedig kapott benne egy oly művet, mely 
korszakalkotó mű igényével lépett fel ugyan, de egyetlen 
egy kérdésnek is a mélyére nem hatolt le.« A tárgy 
kimeríthetetlen gazdagságát nem bírja felmérni; egész 
apparatusa csak annyi, mint azé a gyermeké volt, ki egy 
kagylóhéjjal akarta a tengert kimericskélni. Az egész 
vallásos élet megítélésében teljesen a felszínen marad s 
nincs egyáltalában semmi érzéke ennek épen legszebb, 
legfenségesebb s épen ennélfogva legfelemelőbb és leg-
boldogitóbb gondo'atai és tényei iránt. Bender merev 
elvi ellentétbe helyezi magát a keresztyén vallás üdv-
tényeivel és alapigazságaival. Egyenesen megtagadja ugy 
az ó, mint az új testamentum kijelentési jellegét. »Magát 
a transcendentalis világot is a vallásos, felizgult és érdeklett 
képzelet teremtményeként puszta illusióvá oszlatja szét.« 

A másik dolog meg, a mi egyszerre meglep, hogy 
az az ember, a ki erősen tiltakozott az ellen, mintha a 

ismus alaptételeiből, mint csupán csak hypothesisek-
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bői szabad lenne dogmákat csinálni s rajtok rendszereket 
felépitni : e munkájában maga egyenesen materialistikus 
alapokra helyezkedik és a vallás lényegét illető hypo-
thesise tényleg nem egyébb, mint a Darvin féle »létérti 
küzdelem« elvnek alkalmazása vallási téren. Mit ha elfő-
fogadunk minden következményeivel, nem kisebb veszély 
háramlanék reánk, minthogy a vallás s vele az egész 
egyházi élet és cultura megsemmisülne. Igy a hivő és a 
tudó embert egymással kibékitni nem lehet 1 Igy a Krisz-
tus országát nem építjük 1 

Nagy hangon mondja, hogy a val'ásos élet minden 
je'enségeit megfej tő alaptételt fedezett fel. Mintha csak 
a középkori bölcsek kövét találta volna meg s merészen 
hirdeti, hogy tudományos meggyőződése az, hogy »a 
vallási és egyházi fejlődésnek ugy subjectiv, mint objec'iv 
feltételei függetlenek az Isten létének és az O világban 
való működésének metaphysikai kérdéseitől. A vallási és 
egyházi fejlődés a maga saját törvényei szerint történik 
és akkor is történnék, ha a metaphysikának sikerülne be-
bizonyitni, hogy Isten nem létezik.* 

Mi hát a Kender vallásának alaplényege ; annak a 
vallásnak, a melynek létét még az atheismus sem ingat-
hatná meg? 

Szerző mindenekelőtt azt a kérdést veti fel, hogy 
mit akar az ember a vallással; miként áll ez elő és mi 
a czélja ? 

E kérdések megfejtésénél szerinte nem szabad vala-
mely mysteriumra hivatkozni, »mert a mysteriumra való hi-
vatkozás nem tudományos eljárás ; a tudomány ellensége a 
mysteriumnak.« É p oly kevéssé lehet szó velünk született 
vallásos eszmékről, mert »az. emberrel semmi sem szü-
letett vele egyébb, mint lelki és testi alkotása s fejlődé-
sének általános normái.® Szerinte a vallás központi kér-
dését nem az Istenség, hanem az ember képezi. Igy az-
tán vallás-bölcseletéből a metaphysikai oldal nagyon hát-
térbe szorul. Az Isten-eszme csak segédeszköz arra 
nézve, hogy az ember fenntartsa a saját existentiáját a 
világban ; csak arra szolgál ez neki, hogy a maga ma-
terialis vagy ideális céljait keresztülvihesse ott is, a hol 
a saját ereje már kimerül. A vallás előállásának, s a 
cultus kifejlődésének alapja az ember ön fenntartási ösz-
tönében rejlik. Az ember, ugyanis, a világgal, a létért 
való harcban a maga gyengeségének és függésének szo 
moru t apasz ta l t á ra jutva, megteremti magának a cultus-
alakokat, — az imákat és áldozatokat, a melyek által 
azt az erőt, segítséget, a mit maga magának képtelen adni, 
máshonnét akarja biztositni a maga számára. , A vallá-
sosság nyi'atkozataiból soha sem hiányzik az önérdek ; 
az istenségtől az ember semmit egyebet nem akar, mint 
csak segítséget a maga részére és életcélja elérhetésére. 
A vallás gyakorlati oldalát tekintve (imádság, cultus) az 
emberi önfenntartási ösztönnek ama ténykedése, a mely 
által az ember a maga lényegének megfelelő életcélját 
a világ ellentálló akadályai között is fenntartani és elérni 
törekszik és erejét növelni a világot rendező és vezető 
hatalomhoz való szabad felemelkedés által.« A vallási 
felemelkedésre, a természeti ember első imádságára és 
áldozására tehát a saját léte fenntarthatásának ösztöne 
adott alkalmat, a kinek a létért keményebb harcot kellett 
vívni s a ki elé a természeti élet még több megfejthet-
len talányt adott, mint a cultur-embernek. Csak midőn 
tapasztalta gyengeségét ezekkel szemben, akkor kezdett 
önfenntartási ösztöne vallásosan működni. Ehez aztán, 
mint elméleti mozzanat lett a hit kötve, az az a világ-
nak olyan nemű magyarázata vagy megítélése, a mely 
mellett az emberi létérdekek elérhetése biztosítva látszik 
lenni. Miután azonban a világ az emberi létérdekek út-

jába egy csomó akadályt gördít, az ember pedig azokat 
mégis kényszerítve van lehetőleg érvényesíteni, hát ki-
képn (!) az Idén eszmét, a mely mellett a világfejlődést 
akként magyarázhatja, hogy a tökéletes élet célja neki 
elé hetőnek tűnik fel De a vallásképzésnek egyáltalában 
nem az Isten — vagy a világeszme alkotja organisato-
rikus princípiumát, hanem csak egyedül az ember és az 
ő életfeladatának eszméje. 

Nagyon helyesen jegyzi meg e gondolatokra vonat-
kozólag Körber a »Prot. Kirchenzeitg«-ban, hogy bár-
mennyire biztosan látszék is a vallásképződésnek emez 
elmélete a természetes önfentartási ösztönre alapítva : 
mégis mindjárt az egész fejlődésnek épen eme kiindulási 
pontja elleii fontos ellenvetések támaszthatók. Mert az 
önfenntartási ösztön a maga reactiójában a feltűnő lét-
akadályok ellenében egyáltalában nem tényleg meglevő, 
egyszerű lélektani alaptény, hanem sokkal inkább előfel-
tételezi már azt, hogy az ember öntudatára jutott a sa-
ját énjének, öntudatára a saját életfeladatának s csak 
mikor ez felébredt benne, akkor támad fel korlátozott-
ságának érzése is, a mely tehát szintén nem valami köz-
vetlenül megadott érzés, hanem csak egy csomó cselek-
vésnek és tapasztalatnak eredménye, a mely tapasztala-
tokat egyenesen culturális téren kellett az embernek ten-
nie, mert csak ezek győzhették meg őt arról, hogy tu-
dása és akaratereje korlátok közé van szorítva. A meny-
nyiben, a hol az embernek csak szórványos, érzéki és 
individuális érdekei ütköznek akadályokba : ott nem éb-
red még fel a korlátozottság érzete, a mely aztán segélyt 
keresni egy felsőbb hatalomhoz haj tsa ; mert különben 
nem látnók be, hogy miért épen csak az embernél áll 
elő a vallási folyamat s miért nem az embernél alacso-
nyabb teremtményeknél is, a melyeknél ép ugy megvan 
mindkét előfeltétel, t. i. az érzéki érdekek és az élet 
feladata kielégithetésének ösztöne s azok előtt is ott van-
nak ép ugy az akadályok! De még feltéve, hogy hát 
csakugyan az emberben a maga gyengeségének érzete 
már a természetes állapotban is, a mikor még csak ér-
zéki létérdekeiért harcolt, már öntudatra ju to t t : akkor is 
még mindig alapos a kétely, hogy vájjon ez érzelemnek 
szükségképen vallásosan kell-e működnie s alapul ke'l-e 
szolgálnia az isten-eszme kiképzésére? A korlátozottság, 
a gyengeség érzete a legtöbbször resignatiót s nem val-
lásos felemelkedést szül. Lélektanilag sem gondolható, 
hogy az ember a maga korlátozottságnak és gyengesé-
gének érzetéből tudna épen erőt meritni ahhoz, hogy egy 
isteni lényhez emelkedjék fel és épen magának a szükségnek 
pillanatában teremtené meg magának a segítséget hozónak 
gondolatát. És a midőn Bender drastikus módon a kegyesek-
nek imáját, még a tiszta és emelkedett bűnbánati imát is, 
a vizbehalónak segélykiáltásával hasonlítja egybe, e!feled-
kezik arról, hogy ez utóbbi is nem épen csak az élet 
veszélyes pillanatában gondolt először arra, hogy his:en 
lehet ő neki segítsége másokban, >hadd próbá'jam meg, 
hátha segítenek!« hanem épen azért kiált segélyért, 
mert már régebbi tapasztalataiból tudja, hogy segélyt 
várhat. Igaz teljesen, hogy »a hol a szükség legnagyobb, 
ott van Isten a legközelebb« ; de nem az fogja e segít-
séget keresni és az nem fog szükségében Is fenhez for-
dulni, a ki csupán csak magát és nyomorúságát ismeri, 
hanem csak az, a ki már a baj bekövetkezte előtt is-
meri Istent, a kihez mindenkor segítségért fordulhat s ki 
kinyújtott karjával hatalmas volt már máskor is megsza-
badítani. Másként a dolog nem gondolható, minthogy 
az a hatalom, a mely a veszély pillanatában segítségül 
lett hiva, az ember öntudatában valaminő alakban már 
kellett, hogy élt legyen. Másként vallási , fe lemelkedés«-

2Ó 
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ről szó sem lehet, mert egy oly lényhez, a mely csupán 
az én eszmém, az én képzelő erőm teremtménye s egye-
nesen az én céljaimnak megfelelőleg alkotott valami, nem 
emellcedhetem fel; az ő hozzá való viszonyom nem lehet 
felülemelkedés a magam véges élet viszonyain túl, a m i t 
pedig épen minden vallási cselekményben keres az em-
ber, hanem épen megfordítva az az ember feletti hata-
lom lesz ilyenformán bevonva az ember saját véges élet-
hivatása körébe. Miként tudna vallásos érzéssel felemel-
kedni valaki ahhoz a Bender Istenéhez, »a ki ép oly bű 
hasonmása az embernek, mint ahogy az ember az Is-
t e n é i (138. 1.)? Bizony az, a mi az embert Istenhez 
vonja, Istentől van az emberben. Est Deus ín nobis 1 

Azután azt sem szabad figyelmen kivíil hagyni, 
hogy még ha az önfenntartási ösztön bizonyos tekintet-
ben vallásosan működhetnék is, egyedül ebben a vallásnak 
organisatorikus alapelvét keresni egyálta'án nem lehet, 
mert bí/onyára azok a mozzanatok, a melyekben meg 
az ember a saját létérdekei és a világ fejlődés közötti 
összhangzatot érzi, épugy szolgálhatnak alapul a vallásos 
feleme'kedéshez, mint amaz érdekek gátló körülményei. 

Hogy a létérti küzdelemben működő önfenntartási 
ösztön önmagában nem elégséges a vallási folyamatot 
előidézni, annak közvetett bizonyitéka magaból a Bender 
munkájából is kitűnik, a mint ő a vallási továbbfejlő-
dést rajzolja. Ahhoz az Énhez, a melyet az ember a 
vallás segítségével fenntartani akar, nemcsak a termé-
szetes-, érzéki- és egyéni, hanem az eszményi és álta-
lános érdekek is hozzátartoznak. Az érzéki önfenntartási 
ösztön helyére egy tökéletes és erkölcsi feltételekhez kö-
tött boldogságnak eszménye lép a cultur-embernél és azt 
Bender sem tagadhatja el, hogy később a val'ási fejlő-
dés szervező alapelve az ember élethivatása és életesz-
ménye lesz, a melyhez való ragaszkodásra érzi magát 
kötelezve a gátló körülményekkel folytatott harcban. Vi-
lágos tehát, hogy itt a vallási folyamat fejlődésében egy 
egészen új tényező lép fel, a mennyiben ezt nem lehet 
csak ugy tekinteni, mint talán magasabb hatványat az ön-
fenntartási ösztönnek, mert ez mar nem csak azért küzd, 
hogy a létet fenntartsa, hanem azért, hogy egy eszményt 
valósítson meg, a mely eszménynek képét magában hor-
dozza s a mely után törekednie kell. Kell 1 mert ezt 
önmagából még kivitatni sem tudja. 

Persze Bender a fejlődéstannak lévén feltétlen hive, 
nála az érzéki és a szel'emi erkölcsi érdekek nem elvi-
leg különböznek egymástól, hanem inkább ez utóbbiak 
csak fejleményei az elsőknek. Nevezetesen, midőn az 
egyesek egymással összeütköző érdekeinek harcában és 
a kölcsönös erők mérlegelésében arra a meggyőződésre 
jut az ember, hogy a maga céljait inkább a másokkal 
való szövetségben, sem mint az azokkal folytatott küzdésben 
éri el rendesen : akkor lassanként a maga érzéki — in-
dividuális érdekeitől a nemzeti erkölcsi érdekekhez emelke-
dik, a melyeknek a saját particularis céljait alárendeli. 
A népek látkörének és fogalmának kiszélesbültével el-
enyésznek. az őket elválasztott különbségek, a saját cél-
jaikat azokéval egynek tekintik s igy fejlik ki az általá-
nos, egyetemes faji öntudattal a faji cél, mint az élet-
eszmény megvalósitásanak gondolata. Az erkölcsi fejlő-
dés e szerint egészen független a vallástól, teljesen ön-
álló ; de nem olyan módon történik, mintha a nemzeti- és 
egyetemes-erkölcsi élet magasabb fokán az őseredeti ér-
zéki és particularis érdekek megszűnnének mint mozgató 
tényezők maguknak érvényt szerezni, hanem még ott is 
működnek ezek, sőt még a tökéletes boldogság eszmé-
nyénél is az érzéki particularis érdekek kielégítése nagy 
szerepet játszik. 

Tehát az erkölcsiség szintén egyenesen az önfenn-
tartási ösztönből, az érzéki létből vezettetik le. 

De ha a vallás előállását s fejlődését nem lehet 
csupán ebből kimagyarázni, nem lehet az erkölcsiséget 
sem. Mert hova jutunk, ha ezt az érzéki elvet teszszük az 
erkölcsi élet kiindulási-, köz- és végpontjává? 

(Vége köv.) Iíenessey Bé'a. 

Az amsterdámi egyházi viszály. 
Dr. J . S. D o e d e s után közli: 

n t a l G é z a . 
(Vége.) 

Segíteni kellett a dolgon, hogy azon esetre is, ha 
a gyülekezet megválnék az egyház testétől, a javak ne 
maradjanak más kezére vissza, hanem elvihessék maguk-
kal. E célból mult év december 14-én az. egyháztanács 
változtatásokat tett a szűkebb körű bizottság ') számára 
készített rendeletben, ami annyi, mint változtatásokat tett 
az egyházi javak és alapítványokra vonatkozó rendelet-
ben. E változtatásokat először a szűkebb körű bizottság-
ban indítványozta néhány tag, s rövid értekezlet után a 
célba vett uj határozatokat átküldötték az egyetemes 
egyháztanácsnak, mint illetékes hatóságnak, mely azt 
óriási többséggel elfogadta, miután két gyűlésében ki-
meritőleg tárgyalta volt. 

E változtatás vagy határozat, mely 41 -ik cikk név 
alatt szerepel, igy hangzik : »Azon esetre ha az egyház-
tanács hivatásának teljesítésében, hogy t. i. a gyüleke-
zetet Isten szavánál tartsa és a szent háromság tanát, 
mint az egyházközösség legszebb összhangját, épségben 
megtartsa, oly módon lenne akadályozva, hogy magát 
kényszerülve látná követni ama parancsot, mely szerint 
az ember inkább az Istennek, mint az embereknek tar-
tozik engedelmességgel: szuszpendáltassék bár tagjainak 
egy része, vonassék bár meg a jog, hogy mint a gyüleke-
zetnek törvényes igazgató testülete léphessen föl, ke-
verje bár magát egy más hivatalos testület az egyház 
ügyeibe, akarva tenni olyast, a mi ezen egyháztanács 
jogkörébe tartozik, de sőt alakíttassák bár egy ellen-
egyliáztanács: a bizottság továbbra is a mostani egyház-
tanácscsal tart, ezt ismeri el egyedül törvényednek, mint 
a mely a gyülekezetet Isten szava mellett igyekezett 
tartani.« 

Látható, mi van e határozatban kimondva,2) nem 
más, mint nyilvános törvény ellen való szegülésnele tör-
vényesítése ; vagy magyarázható másként e pont, mint 
i g y : ha az egyetemes egyháztanács valamit tesz azon 
rendeletek ellen, melyek az egész egyházban, mint a 
zsinat által adottak, érvényben állanak, s ennek követ-
keztében felfüggesztetik vagy letétetik, a szűkebb körű 
bizottság ne törődjék semmit a dologgal, hanem men-
jen tovább eddig követett utján, mintha mi sem tör-
tént volna. 

Ezek voltak az előzmények és okok, melyrek az 
összeütközést előidézték, nézzük mint állott elő az össze-
ütközés. 

Az általános szabályrendelet (Algemeen Reglement) 
21 -ik cikke ezt mond ja : az egyháztanács, ha visszássá-
gokat lát az egyházi javak kezelése körül, tartozik érte-
síteni az egyházmegyei hatóságot, vagyis az egyházta-
nács megvan bizva a gyülekezet vagyonát kezelő bizott-

Lásd erre vonatkozó föntebb adott jegyzetet. 
2) II. V. Hogerzeil röpiratában e határozatra azt mondja, hogy 

ez által lett a »revolutie gereglementeerd — a forradalom törvénynyé 
emelve. 
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ság ellenőrzésével, joga van azonban az egyházmegyei 
hatóságnak, ha jelentés nem tétetik is, vagy ha az egy-
háztanács követel valami törvényellenest, közbelépni s e 
vizsgálatot megindítani 

Nem csoda tehát, ha az amsterdámi egyházmegyei 
hatóság december 14-ike, az oly mélyre ható változások 
elhatározásának napja után, csakhamar hallatott magáról 
valamit. December 15-éről keltezve átirt emiitett ha tó-
ság az amsterdámi egyháztanácshoz, mely is az atiratot 
december 28-án tar tot t ülésében olvastatta föl. Az átirat 
következő'eg hangzik : 

»Szeretett testvérek 1 
Az amsterdámi egyházmegyei hatóságnak tudomá-

sára jutott, hogy december 14-ikén tar tot t üléstekben az 
amsterdámi ref. gyülekezet templomépületeire, javaira, 
alapitványaira s bevételeire vonatkozó oly határozatok 
hozattak, melyek törvényellenesek s igy a mellelte sza-
vazó tagok törvényellenes dolgot követtek el. 

Föntemli te t t egyháztanács e birtokok kezelésében 
teljesen független, minden más egyházi hatóságtól s az 
egyházmegyei hivatal e dologba nem is avatkozik. De 
azt hisszük jól tudjátok azt is, miszerint tanácstok tagjai 
mindig és minden ügyben erkölcsi felelősséggel tartoznak 
az általuk hozott határozatokért s ennek következtében az 
illetékes egyházi hatóság bírálata alá esnek. 

Tekintve, hogy az egyházmegyei ha tóság alatt áll 
tanácstok minden tagja s hogy ennek kötelessége a cél-
zott vagy elkövetett sérelmeket megvizsgálni, a követ-
kezőket kívánjuk tőletek : 

1. Másolatát a hozott határozatoknak, ugy amint 
azok jegyzőkönyvei tekben állanak. 

2. Az egyház javait kezelő bizottság hatáskörére 
vonatkozó rendeletek egy példányát , nem különben e 
rendeletekhez csatolt függelékek s utasítások másolatát . 

3. A távollevő, mint szinte a mellette s ellene 
szavazó tanácstagok névsorát. 

4 Minden általatok szükségesnek vélt felvilágosítá-
sokat. 

A kivánt válasz beküldési határnapja 1886. évi ja-
nuár i-je, cimzendő alulirthoz. 

Ha a kitűzött időre nem érkezik kielégítő felelet : 
az egyházmegyei hatóság nélkületek halad tovább az 
ügy tárgyalásában. 

Őszinte szivből stb. stb. . .« 
A válasz elkészítése egy bizottságnak adatot t át, 

azon meghagyással , hogy ez a lehető legrövidebb idő 
alatt történjék. E válaszra kapott feleletül ez év január 
4-dikén 80 tag következő tartalmú levelet : 

»Szeretett testvér 1 
Az amsterdámi egyházmegye hatósága legnagyobb 

sajnálatára kötelezve érzi magát egy szabályrendelet rá 
nézve kínos alkalmazásba vételére. 

Fönntnevezet t egyházmegyei hatóság e határozá-
tokat oly törvényelleneseknek tar t ja , hogy kényszerülve 
van mindazokat, kik mellette szavaztak, legyenek bár 
lelkészek, gondnokok, d'akonusok, hivataluktól ideiglene-
sen felfüggeszteni az egyházi felügyelet és fegyelemre 
vonatkozó szabályrendelet 48-dik cikke értelmében. 

Tekintve már, hogy N. N. testvérünk te is ezek 
közé tartozol, hivatalosan tudomásodra hozzuk, hogy ez 
ideiglenes szu^zpendálás 1886. évi január 4-én déli b ó r a -
kor kezdődik, továbbá, h o g y ugyané hatóság a hozott 
határozatokat semmisnek nyilvánította. 

Azon esetre, ha netalán belátod tet ted helytelenségét, 
elvárja a hatóság, hogy e hónap 18-ika előtt Írásban tu-

dósítsd, miszerint te a határozatok megsemmisítését ér-
vényesnek ismered el. 

L é g y meggyőződve, hogy az egyházmegyei ható-
ság mit sem óhaj t inkább, min thogy a visszavonás a le-
hető leggyorsabban megszűnjék stb. stb. . .« 

Ha esetleg e levél dacára sem állanának valaki 
előtt világosan az egyházmegyei hatóság eljárásának in-
dító okai : olvassa el a jegyző által közrebocsátott nyi-
latkozatot, mely igy hangz ik : »Az amsterdámi egyház-
megye jegyzője minden eshetőleges félreértés megszünte-
tése céljából szükségesnek tar t ja kijelenteni, hogy a nagy 
szenzációt keltett szus/pendálás semmi más, mint pusz-
tán a gyülekezet javai, alapitványai s egyébb birtokaira 
vonatkozó határozatok meghozása miatt mondato t t ki.« 

Messze vezetne célunktól, ha elbeszélnők, mik kö-
vetkeztek a provisionalis felfüggesztés után, mint foglal-
tak el a sz.uszpendált tanácstagok dr. Kuype r és Rut -
gers vezetése alatt Amsterdám egyik templomát, mint 
torlaszolták el magukat stb.1), de annyit mégis m e g k e l l 
említenünk, hogy nagyon kevesen jelentkeztek az ideig-
lenes szuszpendalás megszüntetése végett . Több , mint 
70 tanácstagnak jelentetet t január 26-án, hogy mivel a 
hozott határozatoknak az egyházmegyei ha tósag által 
tör tént megsemmisitését az illetők nem ismerték el ér-
vényesnek, miután elmulasztották ezt január 18-ikáig jelen-
teni, minden az ideiglenes szuszpendálásra vonatkozó tu-
dósítás átküldetik a zsinathoz, mely ezen ügyben vég-
érvényesen fog határozni. «2) 

A z ügy tehát a jog utján fejlődik tovább. 
. . . A mult hét egyik napján uthrechti tanácster-

münkben a »Politica Ecclesiastica« írójának a mi »re-
formáltjaink« előtt is oly nagy tekintélyben álló Gisber-
tus Voetiusnak arcképe előtt állottam. Oh nagyérdemű 
Voetius, gondoltam mi lehet a te ítéleted az ilyen ügyek 
felett, a milyenek most Ams te rdámban folynak? Csakugyan 
a te általad oly nagy tiszteletben tar tot t s oly hatható-
san védett ref. egyházjog elvei szerint tör ténnek ott az 
események ? A bizottság s egyháztanács valóban Voetiusi 
nyomdokokon halad ? . . Nekem ugy tűnt föl, mintha 
Voetius arcán egy vonás jelent volna meg, mely bár-
minek inkább látszhatott , mint »sympathia« jelének. . . 

I R O D A L O M . 
Beküldetett. A »Harkányi Népbank« számadása 

az 1885. évről. Lapunkban ezen jó tékony hatású s töb-
bek által mintakép gyanánt ajánlot t pénzintézet ismé-
telten is volt már részletesen ismertetve. Elnöke ez idő 
szerint is H a r k á n y tevékeny le lkés-e : Fábián Mihály; 
mint a kimutatásból látjuk, ezen intézet folytatja foko-
zódó mértékben áldásos működését . 

Közelebb megje len t : »A pápai ág. h. evang. egy-
ház évkönyve az 1885-ik évről.« Tizedik évfolyam. Szer-
keszti Gyurátz Ferenc ev. leik. A jövedelem az evang. 
nőegylet pénztárát gyarapí t ja . Nagy örömmel lapozgat-
tuk ezen nagy gonddal s kitűnő rendszerrel szerkesztett 
évkönyvet, mely ugy az anyaegyházról , mint a hozzá-
kapcsolt leányegyházakról teljes s könnyen át tekinthető 

Az események e lap közönsége előtt sem ismeretlenek, föl-
téve, hogy Kenessey Bélának a »Prot. Kirchenztg« után közlött cikke 
nem maradt olvasatlan. Nem akarjuk ismételni a már egyszer elmon-
dottakat s ezért utalunk a »Prot. egyh. és isk. lap* ez évi 5-ik szá-
mában megjelent fönntnevezett cikkre. 

2) A zsinati bizottság, mely mint jeleztük volt, a zsinatot kép-
viseli azon időben, mikor ez nem ülésezik, megkezdte már a tárgya-
lásokat, melyek azonban, ami nagyon természetes, meglehetős hosszú 
időt vesznek igénybe. 

2 6 * 
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képet nyújt . Főbb részei a következők: i . A pápai ev. 
gyülekezet tisztviselői, presbyterei 1855-ben; 2. A gyü-
lekezet s leányegyházainak (külön-külön) népessége. 
Összesen 2121. Kereszteltek, eskettek stb. 3. Iskolaügy. 
4. Az isko'a és népkönyvtár . 5. Az egyház emlékkönyve. 
6. Az 1885-ik évi gyülekezeti költségvetés. 7. A nőegy-
let pénztára. 8. Iskolai takarékpénztár . 9. Gyülekezeti 
gyámintézet . 10. A templomalap. 11. A takácsii ev. le-
ánygyülekezet. Ezek után »Függelék*-képen egy közel 
egy ívre ter jedő igen érdekes s tanulságos elbeszélés 
következik ezen cím a l a t t : *Pénz és jellem«, melyből, 
mihelyt terünk engedi, egy részletet közlendünk: 

Die königl iche Freistadt Neusatz nebst einer 
kurzgefassten Geschichte der hiesigen evangelichen Kir-
chengemeinde und ihres Kirchenbaues. Herausgegeben 
von Gábriel Belohorszky ev. Pfarrer u. Senior. Reiner t rag 
für den Altar. Neusatz. 1886. 94 Seite. Újvidék városá-
nak az itteni evang. egyháznak a történelmét közli e 
művecskében szerző, a legrégibb mondákból s történeti 
adatokból kiindulva, és jőve a legújabb korig, beleszőve 
az ev. templom épitésének történetét , a füzet végén pe-
dig közölve a templomra adakozók névjegyzékét s ado-
mányaik mennyiségét. Az érdekes és tanulságos mű ára 
50 kr. 

A nazarénusok tévelygéseinek rövid ismertetése. 
Népies irányú egyházi beszédekben különféle kutforrások 
nyomán ir ta: Túri La jos ev. reform, h. lelkész. Kapha tó 
a szerző-kiadónál Kopácsoti, Baranyamegye. T a r t a l m a : 
1. A nazarénismus elnevezése, keletkezése, és magyar 
hazánkba jutásának rövid története. 2. A nazarénusok 
haza és államellenes tanai. 3. A nazarénusok evangyéliom 
és keresztyénellenes tanai. 4. A nazarénusok evangyéliom-
és keresztyénellenes tanai. (Folytatás). 5. A nazarénus ha-
zug próféták, az úgynevezett futkározó hamis atyafiakról. 
A gondos tanulmányról, buzgó lelkipásztori tevékeny-
ségről tanúskodó füzet megérdemli, hogy minél szélesebb 
körben elterjedjen s az ebben előadottak felhasználásával 
is a mind inkább ter jedő veszedelmes ár ellenében gát 
emeltessék. Ara 30 kr. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Lelkészjelölések. A beregi ev. reform, egyház-

megyében f. hó 22-ikén a cs.-papiiWiV. osztályúnak hir-
detet t egyház lelkészi állomására 14 pályázó közül kije-
löltettek : Varga József macsolai, Batta Fe> dinánd n.-bé-
gányi, Kölcsey Zsigmond csetfalvai, Bereczky József 
bilkei rendes lelkészek és Juhász Kálmán beregszászi 
káplán. 

A gelénesi III-dik osztályú gyanánt jelzett egyház 
lelkészi állomására 13-an adtak be pályázatot, ezek közül 
Miklós József gecsei, Batta Ferdinánd n.-bégányi, Hézser 
Gyula m.-jánosii, Bereczky József bilkei rendes és Ju-
hász Kálmán beregszászi segédlelkész jelöltetett ki, mind-
annyian a beregi ev. ref. egyházmegyéből . A választás 
folyó évi ápril 11-ikén lesz. 

A békésmegyei gyomai egyház egyik lelkészi állo-
mására f. hó 17-ikén történt meg a jelölés Szabó János 
békés-bánáti esperes ur elnöklete alatt. Ki je lö l te t tek: 
Kálmán Farlcas gyűdi (Baranyamegye) Nagy Sándor ván-
csodi, Vitéz Lajos losonci, Nyeste István homorógi és 
Pazar István iskei lelkészek. Ezeken kivül még 5 pályázó 
volt, mindenik kiváló tehetségű, nemes ambitiójú tagja 
az ifjabb papi nemzedéknek, a választás f. évi április 

n - i k é n lesz. Ugyanezen alkalommal felbontattak az üre-
sedésben levő egyházmegyei világi tanácsbiróságra be-
adott szavazatok i s ; és Szél Ákos makói ügyvéd lelt 
megválasztva 25 szavazattal, Szabó Mihály hód-mező-
vásárhelyi ügyvéd és egyházi főgondnok 9, és Kiss Zsig-
mond szentesi ügyvéd és egyházi főgondnok 5 szava-
zata ellenében. Tanitói képviselővé pedig az egyházme-
gyére a szintén ekkor felbontott szavazatok nagy többsé-
gével : Domokos Lajos békési tanitó választatott meg. 

* Konventi képvise lők. A dunamelléki reform, 
egyházkerületben az első szavazás alkalmával egy egyházi 
és egy világi tag helye üresen maradván, az újból el-
rendelt szavazás eredményeként befolyt szavazatok f. hó 
25-én bonta t tak fel Budapesten Szász Károly püspök s 
Vizsolyi Gusztáv gondnok urak elnöklete alatt. Ez alka-
lommal megválasztat tak az egyháziak közül: Filó Lajos 
136 a világiak közül Ballagi Mór 161 szavazattal ; pót-
t a g o k k á : az egyháziak közül Kovács Albert, a világiak kö-
zül Balogh Imre. 

* A dunántúli ref. egyházkerületben, mint értesül-
tünk konventi tagokká az egyháziak közül : Kőrmendy 
Sándor s Csonka Gábor, pó t tagnak Váli Lajos; a vilá-
giak közül : Beöthy Zsigmond, Véghely Dezső, pót tagnak 
Molnár Béla választattak meg. 

* Lelkész-beigtatás. A sárkeresztesi, anyagilag és 
vallás-erkölcsileg virágzó egyház (Székesfehérvár közelé-
ben) mult évben megválasztott lelkésze Lukács István 
f. hó 2r ikén igta t ta tot t be hivatalába. A nagy figye-
lemmel hal lgatot t beigtató beszédet Maller Károly bo-
dajki lelkész tar tot ta , melynek bevégeztével az uj lel-
kész lépett a szószékbe, szépen kidolgozott beszédében, 
s nem csak a helybeli egyszerű egyháztagokat , de a vi-
dékről s Fehérvárról megjelent művelt részét is a kö-
zönségnek elragadó ékes szónoklatával rajzolta az általa 
követendő elveket. Mind a helybeli egyházközség, mely 
most hallotta először lelkésze szavát a kathedrából, mind 
a jelenvolt egyházmegyei tisztviselők azt a kedves meg-
győződést szerezték, hogy a mezőföldi ref. egyházmegye 
különben is jeles lelkészkara egy ujabb kiváló fiatal 
taggal szaporodott . 

* Alapitványtétel. T o m o r y Anasztáz 210 frt ala-
pítványt te t t a kun-szent-miklósi gymnásiumnál jó igye-
kezetű tanulók segélyezésére. Ugyanezen gymnásium 
alaptőkéjének neveléséhez a Kun-Szent-Miklós-Dabas-
vidéki Takarékpénztár mind a mult- mind a folyó évben 
150—150 frttal járult . 

* Március 15-iki ünnepély. Az »eperjesi ev. jogi 
akad. és theologiai testület« ez évben sem felejtkezett 
meg a magyar nemzet ujraébredésének, és a szabadság 
fel támadásának ünnepéről, március 15-dikéről. E napot 
ugyanis a két testvér testület egyesülve, és az eperjesi 
»É)al-egyelet« szives közreműködése mellett, nagy közön-
ség, valamint a collég, tanári kar, és az ifjúság jelenlé-
tében kegyeletes magyar ünneppé tette. Az ünnepély dél-
előtt 11 órakor tar ta tot t a collégium dísztermében, mű-
sorozata pedig a következő volt. — 1. Hymnus előadta az 
eperjesi »Dal-egylet* 2. Elnöki megnyitó beszéd. Stein-
hauser Ferenc joghallgató által előadva. 3. »Két temetési 
Ábrány i Emiltől szavalta Schulze Ottó IV. éves hittan-
hallgató. 4. »Kossuth bácsi nótája« előadta az eperjesi 
Dal-egylet*. 5. Alkalmi beszéd. Materny Imre III. éves 
hit tanhallgató által mondatot t el. 6. »A hazáról« Petőfi 
Sándortól, szavalta Geyer Miklós III. éves hittanhallgató. 
7. •»Kossuth-induló« előadta az eperjesi »Dal-egylet«. A 
díszes közönség megelégedve távozott a collegiumból, a 
hol ismét meggyőződöt t , hogy az ifjúság kebléből a 
tiszta honszeretet és lelkesedés még nem halt k i ; ha-
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nem hogy az ifjúság a magyar eszmékért mindenkor lel-
kesedni tud. 

* A pozsonyi ev. theolog. Akadémia polgárai is, 
mind az ev. egyh. és isk. lapban olvassuk, nagy számú 
s díszes közönség jelenlétében ünnepelte meg március 
15-dikét. 

* Az „Eperjesi Széchenyi -kör" magyar irodalmi 
szakválasztmánya ez idén is nemes irányban fogta föl 
hivatását s igen szép működést fejt ki, a mi kézzelfog-
h a t ó i g mutat ja , hogy épen a magyar irodalmi szakvá-
lasztmány van hivatva a vezérszerepre ezen fontos, s a 
felvidék nemzetiségi viszonyaira nézve annyira nélkülöz-
hetlen közművelődési egyesületben. Legközelebb dr. Hor-
váth Ödön, az eperjesi ev. ker. coll. jogakadémia jeles 
képzettségű ifjú tanára s a főiskola e. i. jegyzője »Tá-
bori Erzsóka- című érdekfeszítő hosszabb történeti elbeszé-
lését olvasta föl, mely eleven színekkel ecsetelte az 
1687-iki időknek magyar hazánkra s közelebbről prot. 
egyházunkra vészteljes voltát, a szörnyeteg Caraffa Anta l 
tábornoksága alatt, s az akkori idők jellemzésére nem 
egy becses adatot emiitett föl. E tanulságos felolvasást 
f. hó 13-án dr. Sz/ávi/c Mátyás ny. r. theol. tanár és h. 
lelkész t»A férji- és női nem lélektani jellemzése« című hosz-
szabb tanulmánya követte, melyben Greguss, Madách és 
E rdmann tanár idézeteivel fűszerezve, a két nem közötti 
lelki és testi ellentétesség vis onyát tüntet te föl. E 2 ifjú 
tanár már a téli idény alatt is, nevezetesen november 6 
és 13-án, közreműködött a jelesen szervezett »Széchenyi-
kör® felolvasó házi estélyein, még pedig dr. Horváth 
»Egy pohár viz« és dr. Szlávik »Goethe Faustjának val-
lás-ős erkölcsi jellemzése« című dolgozatával. 

* Szíves kérelem. Magyar ref. egyházunk isteni-
tiszteletének s az azzal összekötött szer tar tásoknak tör-
téneti fejlődését tanulmányozván, nagy szükségem lenne 
az 1656. Sárospatakon megjelent ily című agendás-
köny vre : »Liturgiáé Sacrae Ccenae.« H a v a i a k i n e k birto-
kában lenne e könyv, tisztelettel ké rem: legyen szíves 
azt nekem vagy illő áron eladni, vagy, ha tőle meg-
válni nem akarna, biztosíték mellett rövid időre haszná-
lat végett átadni. E mellett hasonló célból keresem az 
1653. Debrecenben megjelent Liturgiákat s a dunamel-
léki superintendentia által 1806. Vácon kiadott Litur-
giát. Sárospatak, 1886. március 19. — Mitrovics Gyula. 

* Felhívás Kun Bertalan, ez idő szerint a magyar 
korona országaiban lakó reformátusok hivatalra legidő-
sebb püspökéhez s általa a többi magyar korona országi 
ref. püspökökhöz. Olvasva a magyarországi katholikus 
egyház fejének, a hercegprímásnak nagyhatású beszédét 
s mellette a Szent-István-társulatnak tervszerű működését, 
nagy bevételét és közhasznú kiadásait, általában látva a 
kath. egyháznak msgyarhonbani tevékenységét, azon kér-
dés merült fel keblemben : mi reformáltak,*) a 2 mil-
lió magyar , nem ludnánk-e valahára valami egyesületet 
alakítani a vallásosság e lőmozdí tására?! Vélem, hogy 
tudnánk, csakhogy még eddig nem éreztük szükségét, 
és nem az illetékes helyről jött a szó. Felkérem főtis/.te 
lendőségedet, hivja fel a magyar reform, egyházat »Kál-
vin egylet« alakítására hiszem, hogy mellé sorakoznak 
püspök-társai s egye 'őre sokan a lelkészi és világi kaiból 
a haza minden részéből. Szavamat már több ízben fel-
emeltem ily irányban. Mindig agyon lettem hallgatva. 
Most az a reményem van, hogy főtisztelendőséged fel-
emeli a zászlót, és szemben a Szent-István-társulat mű-
ködésével, felébreszti a magyarországiref. egyház társadal-
mát. Kéri egy esperes. 

*) Tegyük hozzá: és evangélikusok —legalább a magyar ajkúak. 
Szerk. 
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* Nyolcadik általános ima-egyesü lés a vasárnap 
megszente lésére . 1886. ápril 4-től 1 i- ig. 

2. Mózes X X : 8. »Megemlékezzél a szombatnapról, 
hogy azt megszenteljed, a 

Jel. I : IO. »Lélekben elragadtattam vala az Ur 
napján.« 

Máté X V I I I : 19. *Ha Icettő ti közületek lészen egy 
akaraton e földön, minden, valamit kérnek, megadatik 
nékiek az én menyei atyámtól. * 

Mult évi »könyörgésre hívásunk« 12 nyelven közöl-
tetet t . A külön alakú példányok forgalma 183,000 volt, 
és az újságokban közlött rész még sokkal nagyobb volt. 
A vasárnap megszentelését vagy különös imatárgyává 
tet te több nagy és kisebb város és vidék, vagy rendes 
istentiszteleten kérte a buzgó nép. Érdekes értesítéseket 
közöltek több felől, melyből kitűnik, minő fogadtatásra 
talált a mult évi fe'hivás. A vasárnap szokásos megszent-
ségtelenitése és az imarészvét öregbítése, u jabb felhí-
vásra int. 

A következő t á rgyak ajánl ta tnak könyörgésre : 
I. Vajha a Szt.-lélek kitöltetnék az evangéliomi keresz-

tyénség nagy tömegeire, melyek nem járnak templomba az 
Ur napján. 

U g y számítják, hogy a keresztyénségben legalább 
40 millió egyén van, kik valamelyik evangéliomi egy-
házhoz tar toznak, elég éret tek a köz-istentisztelet láto-
gatására, s teljesen elhanyagolják a vasárnapi kegyelem 
megszerzését. Ez mély érdeket ke ' thet minden jó keresz-
tyénben, s arra indí that ja őket, h o g y egyesitett imat 
bocsássanak azokért, kik elvesznek, mer t nem akarnak 
hozzá jőni, ki a világ élete, s ki alkalmas időt ád nekik, 
hogy felkeressék Őt. 

Olvasni: Ján. V : 3 6 — 4 7 ; Ezékiel X X : 1 5 — 2 4 ; 
Ézsaiás I V : Zsidók X : 25 — 31. 

II. A vasúti postahivatali szolgáknak legyen szabad-
ságuk vasárnap. 

Ha csak egy országot veszünk is, van legalább 200 
ezer ember, kik meg vannak fosztva a vasárnapi nyuga-
lomtól, pedig más napokon is nagyon el vannak foglalva. 
Sokan elismerik, hogy ez há t rányára van bármely tár-
saságnak, még gazdasági szempontból is, s a vasárnapi 
munkaszünet tényleg neveli a vagyonértéket , mert mind 
az emberek, mind az állatok újult erővel dolgozhatnak, 
és mindeniknek elég 6 napi dolog. V a j h a felnyílnának 
az illető társaságok szemei, hogy ezt belássák. 

Mózes 5, V I : 1 — 1 5 ; Efézus V I I : 3 — 1 9 ; Á m o s 
V I I I : 4 — 7 ; II. Kron. X X X V I : 15—21 ; I. Tim. IV : 8. 

III. Vajha a hajók útját úgy rendeznék be, hogy a 
matrózoknak, a mennyire lehet, legyen vasárnapi nyugo-
dalmuk ; s a hajók megterhelése és lerakodása valahára 
szűnnék meg vasárnap. 

A mostani rendszer szerint a hajósok csaknem egé-
szen meg vannak fosztva a vasárnapi nyugalomtól és a 
kegyelem áldásaitól, a mint azt több felől bizonyítják. A 
hajók megterhelése és kirakása pedig, a világ minden ki-
kötőjében kiszámíthatatlan. Mindenki, de különösen a ten-
gerészek komolyan kívánhatják, hogy az ily munka vala-
mely hétköznap végeztessék, megemlékezvén arról, hogy 
nincs lehetőség a szent életre, s nem lehet virágoznia a 
lelki életnek, ha csak köteleségünkké nem teszszük a vasár-
nap megszentelését. 

Ézsaiás LVIII. : 13, 14; Ap . Csel. X V I : 13; XX. 7 ; 
Jerem. X V I I : 19 — 27. 

IV. Vajha minden világias nyilvános helyet, s min-
den boltot bezárnának vasárnap, főkép a szeszes italok 
áruló he lye i t ; megszűnnék a vasárnapi lapok nagyon el-

1 ter jedt vétkes kibocsátása és elárusitása; az egyházak 
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hiven megtartanák a vasárnapot, hogy bő áldás szá l jon 
azokra a társulatokra, melyeknek célja a megszentelt nap 
hű megtartása, vajha minél több ima emelkednék ég 
felé, hogy ez a nap minden részben a lélek javára for-
dittassék, ne önző szenvedélyek kielégítésére; vajha a 
vasárnapot a keresztyén hivek ugy ülnék meg idegen 
országokban, mely Isten kegyelmével alkalmas a pogá-
nyokat és hitetleneket Krisztus evangéliomához vonzani. 

Ezen kérelmek mindenike nyiltan szól maga ma-
gáért . Az Ú r lelke vezessen minden keresztyént ennek 
komo'y megfontolására, hogy oly nagy áldás szálljon az 
egész világra, minél nagyobbnak még nem örvendett . 

Zsolt. LXXI I ; Ézsaiás L X I I ; Ezékiel X X I I : 26, 
Ap . O e l . I I : 1 - 4 7 . 

Példányok kaphatók Kecskeméten Czelder Márton 
lelkésznél, Tápió-Szent-Mártonban, L á n g Adolf főesperes-
nél. A lelkészeket felkérjük, hogy irányozzák gyülekeze-
teik figyelmét e fontos tárgyra ápril első vasárnapján 
vagy a megelőző vasárnapon. 

Az edinburghi » Va sár napszent elési ima-társaság« 
ezen fe'hivását a lelkészek és hívek buzgó figyelmébe 
ajánlják — Láng Adolf, ev. főesperes. Czelder Márton, 
ref. lelkész. 

* Dömötör László méhészet i vándor-tanitó mű-
ködési programmja. Kerületemnek több községben az év 
három időszakában, és pedig ápri l—május havában a 
tavaszi teendők, junius—juliusban a rajzás körüli eljárás, 
augusztus—szept.-ben az őszi berendezés megmagyarázása 
és betanítása végett , két-két napi t .nfo 'yamot szándéko-
zom tartani. Ugyan azért egy-egy helyben három ízben je-
lenvén meg, alkalmat nyúj tandók az azon környékbeli 
tanitó, birtokos, és a többi lakó-oknak az okszerű mé-
hészet megtanulására. Előadásaimat rendszerint d. e. 9 ' / 2 
órakor, ünnepnapokon d. u. 3 órakor az iskolában, foly-
tatólag valamely méhesben, gyakorla ' i útmutatással tartan-
dom. Ápril havában 5-én Fehérmegyében, Nyéken. Meg-
előzőleg 4 én Pet tenden méhesek berendezésével foglalko-
zom. 6—7-én Székesfehéi váron. 8—9-én Veszprémben ; 
10-én Devecserben ; ii-—12-én Kis-Celben ; 13—14-én 
Szombathe lyen; 15 —16 án Sopronban ; 17-én Kapuvá-
r o t t ; 18-án Enesén ; 19—20-ikán Győrö t t ; 21—22-ikén 
Bicskén, Fehérmegye. Tankönyvül kalauzomat ajanlom, 
ára 65 kr. — Dömötör László, méhészeti vándor-tanitó. 

* Bod Péter művére közelébb a következő előfize 
téseket ve t tük: Mihálfi József igazgató a szarvasi főgym-
násium könyvtára részére ; Gyurácz Ferenc pápai evang. 
lelkész a veszprémi ev. egyházmegye könyvtára részére ; 
Pap Gábor püspök ur a rév-komáromi reform egyház 
részére. 

Ezek közlésével egyidejűleg, h o g y a lapunk legkö-
zelebbi számában közlött előfizetésekre nézve bárminemű 
félreértések se foroghassanak fenn, helyreigazítás gyanánt 
felemlítjük, miszerint a főtiszt. Révész Bálint püspök ur 
közvetítésével a török-szent-miklósi ref. egyház továbbá 
ugyancsak a török-szent-miklósi reform, lelkészi hivatal 
fizettek elő; közvetlenül pedig Gal Péter az alsó-baranyai 
egyházmegye gondnoka, s nagytiszt . B iksay Sándor 
esperes ur fizettek elő nálunk, utóbbi a solti egyházme-
gye részére rendelvén meg egy példányt. 

Szász Károly püspök urnái Váradt/ Károly egy-
házmegyei gondnok ur jegyeztet te be magát az előfize-
tők közé. 

* Protestánsok Boszniában. Dr. Kolatschek zág-
rábi evangelikus lelkész a mult év folyamában érdekes 
missziói körutat tet t Bo.sznia főbb helyein, hogy az ott 
szétszórtan élő mindkét felekezetű protestánsokat össze-

szedje s a hol lehet hitkö/séggé, fiók- és leányegyházzá 
tömörítse. Bejárta Szerajevót, Banjalukát, Maglajt s több 
más helyeket, mindenütt prédikálván, urvacsorát osztván 
sőt esketvén, keres/telvén és corfirmálván is, a hol szük-
ség volt rá. E missziói körút ját le is irta egy érdekes kis 
füzetben (»Eine Missionsreise nach Bosnien«), részletesen 
felsorolva, hogy hol jár t és mit művelt. A füzetkéből 
megtudjuk, hogy Szerajevóban 69 protestáns van, kik 
Kolatschek felhívására gyülekezetté alakullak ; Banjaluká-
ban 49, Brezicaniban 16, Maglajban 14, Bodlocaniban 10 
s más helyeken is talált néhány prot. hívőt. A fű etke 
azt is fölemlíti, hogy Szerajevóban néhány nazarénus csa-
lád is lakik, de ezeket semmikép sem tudta rávenni 
Kolatschek, hogy az ujon alakult hitközséghez csatlakoz-
zanak. 

Gyászhír . Az utolsó percben veszszük azon mé-
lyen leverő hírt, hogy TiUvch János, az eperjesi 
theologiai akadémia dékánja f. hó 26-ikára virra-
dólag meghalt . Temetése ma (28-d kán) délután 
leend.*) 

Briiiini k e l m é t , egy elegáns tavaszi vagy nyári art öltönyre 3*10 darabok-
ban, mely tehát elegendő egy kabát , nadiág és mellényre 4 80 kr. finom 7 frt leg-
finomabb 10-50 kr. legeslegfinomabb valódi gyafijukelmékböl, valamint kamgarn és 
felöltő kelmét az összeg utánvétele mellett szétküld. Tuchfabriks-N' iedcr lage Siegel 
lillhof Brünnben, tisztesség-s és lelkiismeretes cég. Megjegyzés • Megrendeléseknél 
elegendő a kelme szine és árának megjelölése. Föntebbi cég tisztességes volta kezes-
kedik, hogy csak a legjobb minőségű áru a legújabb és legizlésrsebb desszinben kül-
detik el. Esetleg meg nem felelő darabok készséggel kicseréltetnek, vagy a pénz 
küldetik vissza. 2—10 

N E C R O L O G . 
Az én édes apám.**) 

(1794—1886.) 
A mai világban a gyászkerethez azoknak van joga, 

kik erkölcsi, szellem', po'itikai, tudományos, vagy mű-
vészi tekintetben maradandó emlékkel, el nem évülhető 
munkássággal járultak az egyház, a nemzet, az emberiség 
ügyéhez. Kik méltók arra, hogy a mai nemzedék hálás 
tisztelettel kisérje sirjokba, és követendő például fogadja 
el azon a pályán, a melyre a gondviselés elhívta. Kevés 
van ilyen. Bár volna több ! 

Nem ezen a jogon kérem az engedelmet e lap ol-
vasóitól, hogy e számban egy igénytelen nevet gyászke-
retbe foglaltam, és hogy e rovatban e névnek birtokosá-
val foglalkozom. 

Szivem jogán kérem 
A mióta a megteremtet t világon élek, a mióta ma-

gamat tudom ; a mióta értem, hogy vannak megalázottak, 
mellőzöttek, szegények, kicsinyek: mindig ezeknek a párt-
ján á l lo t tam; mindig ezekért tet tem, a mit lehetet t ; eze-
kért imádkoztam. És van-e helyzet, mely alárendeli ebb 
volna, mint egy szegény falusi kálvinista p^pi ház? En 
is ott születtem. Szalmás kunyhóban. Ablakai nem voltak 
nagyobbak, mint az utolsó zsellér-teleké. Padlózata csak 

*) Nekrológját mielőbb kérjük. Szerk. 
**) A hazai ref. lelkészeknek talán legöregebbje, Szász I. ördög-

kereszturi lelkész, mint mult számunkban közöltük — közelebb meg-
halt. Fia Szász Gerő kolozsvári pap-esperes s az »Erd. Prot. Közlöny* 
szerkesztője ennek közelebbi számában egy megragadó meleg hangú, 
s a szegény egyházak lelkészeinek helyzetét oly meghatóan rajzoló 
nekrológot közölt. Az elhunyt és fia iránti tiszteletünk, másrészt az 
életrajz szépsége késztet bennünket, hogy ezt — legalább töredékben 
mi is közöljük. Szerk. 



4-77 PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 478 

annyiban különbözött a cs :pkebokor aljától, mert szegény 
édes anyám minden héten megsikálta és behintette sárga 
poronddal. Annak a háznak legnagyobb ékessége : a szü-
lői szeretet volt. 

Ennek a jogán kérem azt a gyászkeretet. Nem a 
nyilvánosság egy közlönyének szerkesztője adja a kiváló 
érdemnek : a gyermeki hála adja a szülői szeretetnek ; 
az ötvenes évek nyújtják a kilencvenkét esztendőnek ; 
a véletlen által Erdély első cathedrajába emelt íiu meg-
hajlik a tán egyik osztályba sem sorozható egyház pap-
jának emléke előtt; a fiú adja az édes apának ; az élet 
a halálnak; a kegyelet az örökkévaló világoknak. Szivem 
jogán kérem, hogy az ördög-kereszturi néhai pap nevét 
gyász.keretbe foglalhassam. . . . 

Nem volt különb a többi ötszáznál az egyházkerü-
letben, midőn arra a pályára lépett, melyről igy szólott 
a megváltó : »ime, elbocsátlak titeket, mint a báranyokat 
a farkasok közéi* De kivált közülök az istennek ama 
különös kegyelme által, hogy emberöltőket látott elhul-
lani maga mellől; államokat, trónokat látott összeom-
lani ; megvá'tozott a világ, az élet, uj társadalom for-
málódott a romok felett, lassankint látta sirba hullani 
kortársait és ő, ki a mult század végén született, kinek 
bölcsője felett a nagy francia forradalom harci riadójá-
nak egy accordja ott zendült a szellők szárnyain : mint 
egy agg patriárkha megérte jelen-századunknak is majd-
nem a végét. . . . 

Az én édes apám tanu'ásában nem emelkedett fö-
lebb a »c'assis primae«-n, de meg volt áldva tudás-
szomj ösztönével, erős fejjel, mely gyenge volt a me-
morisálá^ban, de kérlelhetetlen az Ítéletben és határozott 
a dolgok erkölcsi rendje felet t ; benne a logica nem tu-
domány volt, melyet prae'egálni kell, hanem élet-szabaly, 
melyet meg kell valósítani a gyakorlatban ; vallása nem 
dogmákból állott, hanem a sziv érzelmeiből. Mert az én 
édes apám csupa szivből áUott. A szellem minden func-
tióit a szive végezte. A szive tette emberré, hazafivá, 
pappá, család-atyává. A szivével kisérte az emberiség 
fej'ődését, hazájának sorsát. Régi divatú ember mód-
jára, ismerte az akko'i tudomány mélységeit, de egy 
derült órát, egy jókedvű mosolyt többre becsült ezer 
ráncolt homloknál. Epicureusi természet volt az esse-
nusok egyszerűségébe oltva Szenvedélyes és hajlandó 
a könnyelműségre, hirtelen haragú, de gyorsan kien-
gesztelődő; nem követelt semmit, de doígozo't sokat, 
mint egy napszámos és szemei ragyogtak a boldogságtól, 
ha cőkös fehér kenyeret adhatott kicsiny családjának és 
édes anyám puha kalácscsal rakta meg az asztalt sátoros 
ünnepeken. 

Ennek a könnyű gondolkozásnak tulajdonitható, 
hogy harminckét éves korában még senior volt a ma-
ros-vásárhelyi collegiumban és az élet komoly oldaláról 
csak akkor kezdett eszmélni, midőn Kö'eles professor 
igy szólott hozzá : »Keed pedig már menjen el innen, 
mert elég vén.« És akkor, kezében egy palcával, neki 
indult az országnak, és a ki a Nyárád-völgyén, Murok-
országban, a tiszta székely magyar nép között nőtt fel : 
letelepedett a régi Dobokamegyének Ördög-Keresztur 
nevű oláh falujában, melyben éveken keresztül üres-
ségben volt a papi állomás, mert az összes fizetés, egy 
szalmás kunyhón kivül, 20—30 hold canonica-portio volt, 
melyet a papnak kellett megmívelni, ha meg akart élni. 

Es az én apám megélt. Fölnevelte egy fiát és egy 
leányát. Volt ökre, tehene, juha. Anyámnak libája, puly-
kája, csirkéje. Paraszt felfogás szerint: vagyonos ember 
hírében állott, mert nem éheztünk és ritkán voltunk ron-
gyosak, mezítláb pedig soha sem jártunk. 

Oh, de minő áron ! Hát azért tanul egy ifjú két 
évtizeden keresztül mindenféle bölcsességet; azért lesz 
Krisztus fe'séges evangyéliomának hirdetője : hogy kezébe 
kapát, fejszét, kaszát vegyen ; trágyát hordjon, szántson, 
vessen ? Oh, emlékszem azokra a hő nyári napokra, mi-
dőn szegény öregem ott izzadott a diilőn és aratott, 
mint egy napszámos ; télen saját kezével vágta a fát, 
hogy mi melegben lehessünk ; emlékszem a kopott da-
rócra, mely sehogy sem akart lusonlitani a palásthoz, 
és azokra a kérges kezekre, melyek j>bb körülmények 
között, arra lettek volna hivatva, hogy könyvet írjanak, 
és igy eldurvultak a kaszálás nehéz munkájában. Oh, 
legyenek áldottak elhaló porukban! 

Aztán vannak, kik legyalázzák a szegény falusi 
kálvinis'a papo t : hogy nem miveli magát, hogy elmarad 
a világtól, hogy rusticus lesz. Lehetnek, kik önmaguk az 
okai s ezek megérdemlik az Ítéletet. De a leggyakoribb 
eset hogy a mindennapi é'et szükségei vonják el felsé-
ges hivatásától. N^héz do'og, elmei ülni az evangyéliom 
tanulmányozásába, ha gyermekeink ruhátlanok. Nehéz 
dolog olvasni Piátont, Plutarch .t, Dantét, Miltont, ha 
lelkünket nyomja a felelősség terhe, hogy családunk éhe-
zik. Kicsoda fog prédikátiót írni, ha a szántás ideje el-
érkezett, ha érett gabonájának kalásza letörik az al itt 
a tulérettség miatt? Jó öltözet lehetett a szőrruha, jó 
táplálék a vadméz, de a tizenkilencedik században mai-
kimentek a divatból és a prófétákat ma már lecsufolják, 
és kinevetik. 

Es dacára szegénységének, és a sok testi, lelki tö-
rődéssel járó dolognak, munkálkodásnak, a jó szónok és 
ügyes ember hírében á'ló papot ifjabb korában számos 
jó egyház hivta meg, hogy cseréljen ecclesiat. Ám. semmi 
ígéret, semmi biztatás nem birta rávenni, hogy elhagyja 
azt a kis falut, mely neki először adott menhelyet, azt 
az egyházat, mely először nyuj 'o t t bár sok verejtékkel 
megáztatott kenyeret . 

Az én életemben ís volt egy idő,- midőn kér ten , 
könyörögtem, hogy özvegy-asszony nővéremmel költöz-
zenek be hozzám, és együtt élve, neveljük fel két kis 
árván maradt gyermekemet. Az öreg elérzékenyedett. 
»Már fiam, mondá, nagy megpróbáltatás é r t : testvéred 
menjen be hozzád, segítsen rajtad : de én itt maradok ; 
nem tudok én járni — flaszteren !« 

És ott maradt. Azokat a berkeket, melyeknek min-
den lombját ismerte ; ismerte az erdők titkait, a patakok 
forrását, a gyógyító füveket ; azt a helyet, me'y édes 
anyám áldott szivét magába fogadta, mely őt látta az 
erő teljességében: nem tudta elhagyni hajlott korában, 
az élet alkonyán. 1825-ben október 18-án kapta a con-
sensust, esperes Mihályi Mihálytól, 1826-ban felszentelte-
tett Tordán : és igy teljes hatvan esztendeig szolgált az 
ügynek, melynek mi is a nekünk adatott erőkkel igény-
telen munkásai vagyunk. 

Most már megpihent. Álma legyen csöndes; em-
léke áldot t! 

É'etem, munkásságom, nemes becsvágyam hazámé, 
anyaszentegyházamé, forrón szeretett kis családomé; de 
ha lelkem feloldódik kötelékeiből, ha szivem nyugodni 
vágyik: a hala és kegyelet szárnyain oda repülök abba 
a kis faluba, melynek földje drága, mert bölcsőm ott 
ringott, és szent, mert áldott szülőim szerető szive ott 
pihen ! 

Szász Gerő. 
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A dunántúl i ev. ref. egyházke rü l e t pápai főiskolá-
jában b e t ö l t e n d ő há rom tanszékre pá lyáza t h i rde t t e t ik : 

a) Negyedik theol. tanszékre, me ly lye l a bibliai be -
vezetés het i 3 órán, e g y h á z j o g heti 4 órán , a g y a k o r -
lati theologia (homiletika, l i turgika, cura pastoral is , k a -
teche t ika stb.) het i 3 — 4 órán való előadása, u g y a n e 
szakból 1 — 2 órai fpec ia l col legium t a r t á c a , s a p r a e p a -
r a n d i á b a n 2 órai val lás taní tás van összekötve . Év i fize-
tés 1200 frt, melyből 300 frt lakbér . 

b) Gymnasiumi vallástanári tanszékre. A taná r fel-
ada t a val lás taní tás a g y m n a s i u m minden osz t á lyában 
18-tól 20-ig t e r j e d h e t ő heti ó r a számmal . Év i fizetés 
1000 frt , me lybő l 200 frt lakbér . 

c) Latin és görögnyelv tanszékére a g y m n a s i u m V-ik 
és VI . osz tá lyában . Össze van kö tve e tanszékke l a ma-
g y a r nye lv tani tása is a g y m n a s i u m a lsóbb osztályai-
ban . T a n ó r a s z á m 2 0 — 2 1 . Ev i fizetés 1000 forint, melyből 
2 0 0 frt lakbér . 

A z a) és b) a la t t m e g n e v e z e t t t anszékek re pá lyázók 
lelkészi-, a c) a la t t i ra pá lyázók p e d i g tanár i oklevéllel 
t a r toznak igazolni képes ségöke t . Ezenkívül k é r v é n y ü k -
höz mel lék lendők : a) kereszt levél , b) erkölcsi b izonyí t -
ván) ' azon időtől, midőn az iskolai t a n f o l y a m o t bevé-
gezték , c) szolgálat i b i zony í tvány , d) orvosi b i zony í tvány 
a testi ép ség igazolására. 

A megvá lasz to t t t a n á r o k e g y év elteltével ál landó-
s i t t a t n a k ; széköket s z a k t u d o m á n y o k r a vona tkozó é r te -
kezéssel t a r t oznak elfoglalni, s a tanár i nyűg- és g y á m -
in téze tnek j o g o s és kö te leze t t t ag j a i l eendnek . 

A kel lőleg fölszerelt pá lyáza t i k é r v é n y e k folyó évi 
m á j u s 20- ig főtiszt. P a p G á b o r püspök úrhoz kü ldendők 
R é v - K o m á r o m b a . 

Kocs , 1886. március 24. 
L á s z l ó J ó z s e f , 

főisk egyházi gondnok. 

K Ó K A I L A J O S | 
könyvkereskedésében 

(Budapest, IV. Károly-utca 1. szám alatt) j 
2—3 megjelent 

Ujabb egyházi művek : 
Benkő J. Az ur követése. Beköszöntő egyházi beszéd 20 kr. 
Borzsák B. Gyász- és sírbeszédek. (Predikátiók, imák, sír-

versek) II. rész 1 frt 20 kr. 
Czelder M. Evangyéliumi lelkészi tár gyászesetekre. (Prédi-

kációk, gyászbeszédek, imák) II. füzet 1 frt 60 kr. 
Dobos János . Egyházi beszédek. I. köiet, közönséges vasár-

napi tanitások 1 frt 80 kr. 
— II. kötet, vasárnapi, ünnepi tanitások 1 frt 80 kr. 

Fábián D. Népszerű egyházi beszédek. Egész évre 3 frt. 
— Népszerű halotti beszédek 2 kötet, i-ső kötet 1 íorínt 

2 kötet 1 frt 20 kr, 
Filó Lajos . Ünnepi és alkalmi egyházi beszédek 1 frt 20 kr. 
Gerok K. Ünnepi egyházi beszédek 1 frt 20 kr. 
Győry Vilmos. Egyházi beszédei. I. kötet 1 fit 80 kr. 
Heiszler J ó z s . dr. Halotti egyházi beszédek 1 frt 60 kr. 
Hetesy Viktor. Egyházi beszédek. Hírneves francia szónokok 

műveiből 2 kötet I. köt. 1 frt II. köt. 1 frt 20 kr. 
Nagy Lajos . Egyházi beszédek vasárnapokra 1 frt. 
Papp Károly. Beiktatási beszédek 20 kr. 
Péterfy Sándor. Egyházi beszédek különféle alkalomra 

1 frt 20 kr. 

S z á s z Károly. Egyházi évkor. Ünnepi beszédek 1 frt 50 kr. 
— Halotti imák. Vászonba kötve 2 frt 40 kr. 

Könyves Tóth K á l m á n . Hit temploma. Spurgeon nyomán. 
3 kötet. I . köt. 2 frt. II. köt. 2 frt 20 kr. III. köt. 2 frt. 

Zombory Gedő. Egyházi beszédek. Ünnep- és vasárnap dél-
utánra. I. kötet 1 frt 20 kr. 

H I R D E T E S E K . 

H o r n y á n s z k y V i k t o r könyvkiadó-hivata-
lában m e g j e l e n t s u g y a n o t t (Budapes ten , az aka 
démiai könyvke re skedésben ) , va lamint általa a 

vidéki k ö n y v k e r e s k e d é s e k b e n is k a p h a t ó k : 

PÁLMAÁGAK 
Egyházi s alkalmi énekek férfikarra. 

S z e r k e s z t e t t e : 

K a p i G y u l a , 
a soproni ev. taní tóképző intézet igazgatója . 

A húsvéti ünnepekre különösen alkalmas 
ajándék-kötet, díszes színezett borítékkal, 
finom velín papíron. Kis 8-adrét, 62 oldal. 

r 
H T Ara 60 krajcár. 

Postautalványnyal beküldött 70 krért 
bérmentesen küldetik meg. 1—3 

Rendkivüli árleszállítás. 
Következő elsőrendű egyházi irók j e l e s műveit, hogy azok 
nagyobb elterjedést nyerjenek, tetemesen leszá l l í tom u. m. 

Tompa Mihily. Egyházi beszédek. 2 köt. 3 frt 28 kr . helyett 
1 frt 60 kr. 

Tompa Mihily. Halotti emlékbeszédek. (Oratiók) 1 frt 60 kr. 
helyett 80 kr. 

Gyöngyösi S. Magyar prot. egyházi szónoldatok. Közönséges, 
alkalmi, ünnepi és gyászbeszédek. 4 köt. 7 frt 20 kr. helyett 
csak 3 frt. 

Kun Bert. (super.nt.) Egyházi szónoklattan. 80 kr. h. 40 kr. 
Nemes Benj. Népszerű egijh. beszédek. 1 frt 20 kr. h. 60 kr. 
Barakonyi Kristóf. Bibliai magyarázatok a szószéken. 2 köt. 

3 frt 60 kr. helyett _ 1 frt 80 kr. ; 
Zombory Gedö. Korszerű egyházi beszédek. 2 köt. 2 frt 40 kr. 

helyett 1 frt 20 kr. 
Nikházy L. Huszonkét közönséges egyházi beszéd. 1 frt 30 kr. 

helyett 60_kn 
' Filep Mihily. Buzgóság oltára. Imák és fohászok. Díszkötés-

ben 2 frt helyett 1 frt. 
Az egész 15 kötetből ál ló gyűjteményt, egyszerre 

véve, 23 frt helyett csak 10 frtért adom. 
Miskolc, március hó. 

F e r e n c z i B . , 
2—3 kiadó-könyvárus. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Ba , l l a ,gr i 3 ^ © r . DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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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 : 
IX. kar. Kinizsy-utca 29. sz. 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. 

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

külön 30 kr. 

g ü g r T e l j e s s z á m u m i n d i g s z o l g " á i l l ^ s i t i a n l ^ . ^ B g 
i . 

Azon t. előfizetőink, kiknek előfizeté-
sük a második negyed beálltával lejár, elő-
fizetésük megújítására kéretnek föl. 

Róma ismertető jelei. 
A római katholicismus legújabb történetéből 

nagyon is ismeretes Consalvi bibornok és pápai 
államtitkár a pápaság restaurátiója idejében azon 
alaptételt állította fel, hogy a római egyház lénye-
génél fogva türelmetlen. IX. Fiús pápa napjainkban 
még tovább ment, a midőn ismeretes encyclikái-
ban jiirbi et orbi s hirdette: >tolerantia religiosa 
est impia et absurda.* S a római egyháznak e 
dogmatico felekezeti jellemzése a vatikáni zsinat 
határozataiban érte el tetőpontját, s érvényesíté-
sére az ^eretnekek€-kel szemben föl is használja 
a csalhatatlan pápakirály, a megujult ősrómai 
cásarismusnak Szent Péter cége alatti megteste-
sitője, a szükséges eszközöket. 

Megszoktuk már a túlsó oldalnak azon jaj-
kiáltásait, hogy a pro test ánt ismus létezése a római 
yegyház€-on elkövetett jogtalanság. S midőn, mint 
protestánsok e türelmetlen fennhéjázást visszauta-
sítjuk, merő subjectivismussal vádol bennünket, s 
egyházunk létezésében ymásodik bűnesetet* lát. 
Már Bellarmin igy szennyezi be a reformátió egy-
házát, s még a szelid lelkű Möliler is azon nézet-
ben volt, hogy a protestantismusnak forrása a 
forradalom, s mint a ^gnosticismus* megújulásá-
nak nincsen létjoga. S határtalan azon merészség 
és az egyházi öntudat fejlődésének nyílt tagadása 
az, ha napjainkban a ybékeszeretőc XIII. Leo pápa 
a reformátió egyházát a revolució, socialismus, 
nihilismus stb. szülőanyjának jelenti ki. Nyíltan 
hirdeti az ő második encyclikája, mely a reformá-
tió történelmét oly undokul hamisítja, hogy a re-
formátió, ezen ^eszeveszett háború . . . a socia-
lismusnak, eme >halálhozó pestisnek* anyja , 

melyre ^elyesen jegyzi meg a derék Nippold, 
hogy a reyrmátió ismerete a pápai széken máig 
sem tisztet. Továbbá e pápának canonizálásai, 
1879. augusztus 4-iki encyclikája, mely által a 
középkori sdoctor angelicus* s vele az egész mo-
dern államellenes thomismus a tudomány alapjául 
lőn declarálva, s még egyébb ujabbi encyclikái, 
melyek engesztelhetlen háborút hirdetnek a mo-
dern eszmevilág s annak vívmányai ellen, Nippold 
szerint azt bizonyítják, hogy XIII. Leo pápa leg-
főbb törekvése nem áll egyébben, mint abban, 
hogy a sötét középkort egész pápai mindenhatósá-
gával a halottaiból feltámaszsza, 

A római történetírás, Baronius-i6\ kezdve 
föl egészen Janssenig, nem győzi eléggé hangsú-
lyozni, hogy a protestántismus merő individualis-
mus, mely szakított a hierarchiai tekintélylyel, 
fölforgatott minden létezőt s uj istentelen dolgok-
nak rohamos és erőszakos keresztülvitelén fára-
dozott. 

S ebben áll szerinte a revolució lényege, 
melyhez mindazt sorozza, a mi a modern világ-
nézet szabadelvű jellegét viseli magán. Számta-
lanszor halljuk, hogy Luther szakított az egyház-
zal, a tekintélyt halomra döntötte, s igy nem volt 
joga az egyház reformátiójához. 

Ez ellen azt mondjuk, hogy a protestántis-
musban, mint a szabadság és bensöség keresztyén-
ségében jogosult az egyéni elem, tehát némi 
individualismus a római hamis objectivismussal 
szemben, melynek deformátiója követelte épen a 
reformátiót. A zsarnoki objectiv egység, melyen 
Róma egyháza áll, nem fejlesztheti az igazságot, 
mert elnyomja azt, s épen ebben látom a római 
egyháznak átkát. Légből kapott tehát a csalha-
tatlan klerikalismus nyelvezetének azon állítása, 
hogy az evangéliom istenbeni hite által táplált 
reformátió alapja a revolutiónak, a féktelen indi-
vidualismusnak, mert a kettő kizárja egymást. A 
reformátió vallásos erkölcsi mozgalom, vallásos 
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erkölcsi elv, mely a lelkiismeret szabadságát s az 
ember benső viszonyát keresi az Istenhez, és az 
Istennel való békét az önző érdekek fölé helyezi. 
Hogy a reformátió Krisztus drága evangéliomá-
nak megújítása, arról a reformátió történetének 
minden lapja tanúskodik. Igaz ugyan, hogy Lu-
ther szétrombolta a pápaság bilincseit, de egyút-
tal megnyitotta a lelkiismereti szabadsághoz s a 
krisztusi igazsághoz vezető utat. 

Ha tehát Róma csalhatatlan székéről az 
hangzik felénk: ^quicrnique protestati sunt adver-
sus ecclesiam catholicarn, protestati fuerunt ad-
versus veritatem et adversus Deum i p s u m / és 
^ protestantismus est actus rebellionis adversus 
auctoritatem,c akkor ezen undok rágalmazásra 
képiesen azt felelhetjük, hogy az egyháztörténet 
bizonysága szerint a forradalmak főfészke épen 
róm. kath. országokban keresendő, s mig Páris 
és Róma csakúgy zsibongott a tagadó elemektől, 
addig Wittemberg egy csendes városnak képét 
tüntette föl, s azt felelhetjük az ismeretes Meg-
liával: > Rajtuk csak a revolució segíthet !* 

Az ádáz gyűlölet s a türelmetlenség a pro-
testántismus irányában képezi Rómának egyik 
legfőbb ismertető jelét. De még az nem elég. 
Ma pláne hallatlan módon mocskolják be a re-
formátiót s annak hőseit, főleg a konvertiták, kik 
Janssen^ objektív * történetírásának mintájára felül-
múlják még Barofiius-Flacius aeráját is a kevésbé 
tisztességes polemizálás mesterségében. Számos 
jezsuita s más római egylet terjeszti aztán a mér-
ges ponyvairodalmat és hazugságot a szegény nép 
között. S Rómának ilyen térítési eszközeiben s 
gondos plántálásaiban látom annak másik, nem 
kevésbé fontos ismertető jelét. 

Az egyleteskedést, korunknak e divatos 
áramlatát a maga hierarchiai céljainak elérésére 
és előmozdítására igen ügyesen tudja Róma fel-
használni. Tekintsünk el a külföld számos egyle-
teitől és szent társulataitól, melyek határozottan 
római és protestánsellenes érdekeket képviselnek, 
és buzgósággal azon munkálkodnak, hogy az 
egyház hívei a római szellem védszárnyai alatt 
maradjanak, és nézzük csak a magyar római egy-
házi életet a maga különböző phásisaiban 1 A 
legnagyobb buzgósággal terjeszti ki a ^Sz. Ol-
vasó, Jézus szent szíve, az örökös rózsafüzér, a 
legfelségesebb oltári szentség folytonos imádása*, 
s több más szent célnak ^társulata* hálóját a 
magyar népéletre, és Czinke István helyesen 
jegyzi meg egyik vezércikkében, hogy ezen tár-
sulatok korántsem hatnak jótékonyan a vallási 
türelem és józanság terjesztésére, sőt ellenkezőleg 
a bigottságnak, babonának és vallási önhittségnek, 
az eretnek publikánust lenéző gőgnek valóságos 
melegágyai. Es mennyi azon kevésbé ismeretes 

társulatoknak és egyleteknek a száma, melyek nagy 
buzgósággal s jelentékeny anyagi áldozatok ho-
zásával működnek a róm. belmisszió terén! ? 

Ezek rövid vonásokban a túlsó oldal ismer-
tető jelei, melyek ellenében erős állást kell fog-
lalnia az evangéliomi belmisszió terén a pro-
testántismusnak. Videant consules ! 

Dr. Szlávik Mátyás. 

A nazarénizmusról. 
Nagyon hely-, és időszerű a nazarénizmus veszélyes 

kórságos állapota ellen használható gyógyszerek alkal-
mazását megbeszélni az egyházi lapok hasábjain, olyan 
értelemben és célból, a mint azt e becses lapok f. évi 
9*ik számában Márk Ferenc tiszttárs ur is tevé. Miután 
alul megnevezettnek is volt és van alkalma olyan gyü-
lekezetekben lelkészkedni, a hol a nazarénusoknak ne-
vezett hitbeli rajongók több és kevesebb idő óta rá-
gódnak az egyház testén, annak szétmállasztására irá-
nyuló veszélyes törekvéseikkel: jónak látom róluk egyet-
mást elmondani, és az el'enök használandó gyógyszer 
alkalmazására nézve saját tapasztalatomat, és ezen ala-
puló nézetemet és eljárásomat közzé tenni a követke-
zőkben : 

A szerencsétlen lelki betegek közül, a kik öntudat-
lan hívei ez állam- és keresztyénellenes sectának, legin-
kább abból indulnak ki, a futkározó hamis atyafiak ha-
zug prófétálásai alapján, hogy azért kell a »hivők«-höz 
a »megtértekhez« szegődni, mert a bűn nagyon eláradt. 
No már az ilyenek között nincs egyetlen egy sem, a ki 
csak valamennyire alaposan is érzette és ismerte volna 
azt a vallást, a melyet szédelgésből elhagyott. Es ezek 
még kevésbé veszedelmesek. Hanem vannak közöttük 
számosan rovott előéletűek is, a kiknek nazarénusságuk 
rafinirt számításon alapuló képmutatás, ezek aztán va-
kandok műveleteiknek fáradhatatlan kitartásával oly ügye-
sen betudják hálózni az együgyüeket és elégületleneket, 
hogy ki sem lehet beszélni. Az adásban vevésben pedig 
tanácsos tőlök őrizkedni, mert az »Úrnak nevében« ir-
galmatlanul fillentenek, és rábeszélnek e báránybőrbe 
öltözött farkasok, csakhogy becsaphassák a kit lépre 
csalnak. Prófétáik folyvást ébren és lesben vannak a 
lélekvadászatra, álnok szájjal járnak, szemökkel hunyor-
gatnak, lábukkal is szólnak és ujaikkal tanítanak. Pap, 
templom, egyház ellen izgatnak alattomban, de ha rajta 
kapatnak »Gonosz bakter« módjára tagadnak mindent, 
a miből rájok veszély háromolhat. A kétszínű alatto-
mosság mindenkor veszedelmesebb a nyilt ellenségnél. 
Azért nem áll, hogy irántuk való közönyünk — néme-
lyek szerint — legjobb óvszer ellenök. Hiszen épen ez 
a legkedvezőbb talaj vakandok míveleteikre. Az orzónak 
is az tetszik, ha alusznak az őrök, midőn gonosz céljai 
végrehajtására útnak indul. Ha tudomást vesznek arról, 
hogy a lelkész az isten beszédének lelki fegyverével, az 
írásmagyarázat jól értelmezett erejével gonosz mívele-
teik ellen indul, és a templomban is ellenök szót emel, 
állam- és egyházellenes tanaik veszélyes voltát és hazug 
prófétáiknak viselt dolgait leálcázza: igen bosszankod-
nak, mert ezáltal veszélyeztetve látják térítési munkála-
taik sikerét, mivel nem argumentálhatnak többé azon 
sokakat megszédítő érvvel, h o g y : a pap azért nem szól 
ellenök, mert nem mer, meg nem is tud, mivel nekik 
van igazságuk. Ha pedig veszélyes tanaik ismertetését 
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még olvasni is kénytelenek : ekkor meg egészen megfagy a 
vérök, és mormogva kotródnak tovább azon ház- és csa-
ládtól, a melynek asztalán a biblia mellett ilyen nyom-
tatványt is találnak. Azért a nazarénusok iránt való tü-
relem épen nem abból áll, hogy tűrjük behunyt szem-
mel, siket füllel és néma szájjal híveinknek elfogdosását. 
Hiszen épen azt óhajtják ők, hogy ne szúrjon szemet az 
állam és egyház szétmállasztására irányzott communisti-
cus törekvésök. Hanem abban áll, hogy ne ők, hanem 
mi emeljük fel ellenök a vezérzászlót! Gondoskodnunk 
kel! azért egyfelől, hogy kárhoztatásunk többször sújtsa 
őket a szószékről; és mivel épen a bibliával akarják 
verni a bibliai egyházat, mi is a biblia-magyarázat jól 
értelmezett erejével verjük vissza támadásaikat, melyek 
ő nálok a vak hit által bálványozott bibliájok betűrágá-
sából intéztetnek ellenünk. Mutassuk ki idő- és alkalom-
s z e r ű i g híveink előtt a nazarénus tévtanoknak hamis, 
és veszélyes és sok tekintetben nevetséges és tébolyodott 
voltát. Prédikáljuk a háztetőkről is a hitbeli állhatatos-
ságot, a fősúlyt arra fektetvén, hogy híveink közül se 
tudatlanságból, se könnyelműségből vagy elégedetlenség-
ből senki ne szaporítsa számukat. Mert a ki már egyszer 
nazarénus lett butaságból, az a lelki tébolyda előcsarno-
kába jutott, és legtöbb esetben betegségéből nem tud 
kiépülni. A ki pedig hamis lelkűségből és ravasz számí-
tásból csapott át, azt meg az önhaszonlesés nem engedi 
visszatérni. 

Különösen ajánlandó, hogy a lelkész a confirmatioi 
oktatás alkalmával erős akarattal és minden képességgel 
hasson oda, hogy a növendékek tanulják meg alaposan 
ismerni vallásukat és a hitükhöz való állhatatos meleg ra-
gaszkodást. Az okos és lelkiismeretes oktatásnak itt oly 
nagy ereje van, hogy az elhintett magvak a legfogéko-
nyabb keblekre találnak, és a hallott s megtanult igaz-
ságok a későbbi időben is diadalmaskodnak legtöbb eset-
ben a szédelgés és csábitások ellenében. 

Másfelől pedig tőlünk telhetőleg hassunk oda, hogy 
a miket e tekintetben mondunk és tanítunk, necsak hall-
hatók, hanem olvashatók is legyenek, híveink asztaláról 
ne hiányozzanak. Mert verba volánt scripta manent. A 
nazarénusok tanai, hasznos könyvek olvasása, eskü, had-
kötelezettség, fegyverviselés, adófizetés, keresztség, úrva-
csora, házasság, pap, templom, ünnepek megszentelése 
stb. ellen népünknél legnagyobb részt ismeretesek, va-
lamint azon argumentumok is, a melyeket a biblia félre-
magyarázásából idézni szoktak. Hanem az a baj, hogy 
a replikák, cáfolatok és védekezéseknél nem elég erősek 
híveink a nazarénusok által könyv nélkül betanult bibliai 
locusok ellenében. Mert a kik hallották a lelkésztől e te-
kintetben az igazságokat, fűszerezve a jól értelmezett irás-
magyarázaton alapuló bibliai idézetekkel, részint elfeled-
ték, részint nem tudják idézni. De hányan vannak, a kik 
ilyen alkalmakkor nem voltak, nem lehettek templomban, 
ezek meg annyit sem tudnak, mint azok. Mindezek foly-
tán előáll a hitbeli ingadozás, és a futkározó hamis atya-
fiak előnye és győzelme. De ha a szószéken is elmon-
dottak felvilágosító népies füzetekben több példányban 
olvashatókká lesznek : hiveink ezeket elolvassák, megta-
nulják és alkalmazzák a nazarénusi lelki kevélység szar-
vának letörésére, és a mi fő, saját lelki nyugalmok meg-
tartására nézve. Ilyen irányú füzettel a hitbeli megerősí-
tés után a confirmált növendékeket ís meg kell ajándé-
kozni, azon helyeken t. i. a hol nazarénusok léteznek. 
Kedves emlék lesz ez ő nékiek, megőrzik, megbecsülik 
örömest, ismét meg ismét megolvasnák nemcsak ők, ha-
nem szüleik, rokonaik és szomszédaik is, és mindezek 
által az épülés és javulás észlelhető leend. 

Tisztán ilyen szempontok lebegtek már előttem ís, 
a midőn a nazarénusok ellen predikálgattam, nem csak, 
hanem tévelygéseik ismertetéséről elmondott 5 egyházi 
beszédben különféle kutforrások nyomán irt füzetkémet 
a derék Garzó Gyula gyomai lelkész úrral közölvén, az 
ő helyeslése nyilvánítása által is buzdittatva, számos hí-
veim és ismerőim kívánatára sajtó alá bocsátottam, és 
néhány száz példányban kiadva az »Előszóban« kifejtett 
indokok, ugy lelkészi, mint magánhasználatra az egyház-
tagok által megszerezhetővé tettem, és részint egészen 
ingyen, részint csakis a belefektetett nyomdai költség 
megtérítése tekintetében csekély árért (40 k r ) az érde-
keltek között s általában azoknak, kik birni óhajtják, 
valószínűleg még ebben a hónapban szétfogom oszthatni, 
és kiildhetni. 

Végül nem mulaszthatom el, hogy kifejezést ne 
adjak azon közös óhajnak, miszerint az államnak többet 
lehetne és kellene tenni, ugy a nazarénismus, mint a 
vadházasság terjedése ellen, mert az ezekből folyó szé-
delgés és erkölcstelenség, nemcsak egyház-, hanem nagy 
mértékben államellenes is, és végeredményében ez utób-
bin fogja magát iszonyúan megbosszulni. De hát tehe-
tünk-e róla, ha mi nagyon is s^űk hatáskörrel felruházott 
gyenge fegyverzetű lelkipásztorok a mai önző materia-
listicus világban hiába emeljük fel sok tekintetben sza-
vunkat, h o g y : videant consules ne quid respublica detri-
menti capiat. Hanem azért meg kell tennünk a magun-
két, a vallásos közöny ne lankaszszon el bennünket, és 
nem oldoz fel erkölcsi kötelességeink teljesítése alól, ab-
ban a vészteljes Jeruzsálemben, a hol a munkának terhét 
hordozzuk, mint Krisztusnak jó vitézei. Előbb utóbb a 
kövek fognak kiáltani. 

Kopács, 1886. március 10. 
Túri Lajos. 

I S K O L A Ü G Y . 
Kiss József hajdumegyei és Debrecen városi kir. 

tanfelügyelőtől közelebb két, ügyesen összeállított s a 
népiskolai oktatásügy minden ágára nézve tiszta képet 
nyújtó füzetke jelent meg, melyek egyikében a Debre-
cen szab. kir. városban levő népoktatási tan és nevelő-
intézetek, ipar és kereskedelmi szakiskolák és humanitá-
rius intézetek i884/5-ik iskolai évi anyagi és szellemi ál-
lapotáról szóló tanfelügyelői jelentés foglaltatik; másiká-

I ban pedig jelentést tesz a Hajdú vármegye i884/5-dik 
iskolai évi népoktatás állapotárol. Nagy érdekkel olvas-
tuk at az említett füzeteket, s bizonyára olvasóink között 
is nem kevesen vannak, kik élénken érdeklődnek az iránt, 
hogy a kálvinisták Rómájában a közművelődés érdeké-

-ből az ujabb időkben mi minden történik, hogy a col-
legiumon kiviil mi mindenféle tan- nevelő- s humanitárius 
intézet van Debrecenben. Ide igtatjuk a következő sta-
tistikai ada toka t : 

1. Elemi iskolák. Debrecen sz. kir. városban a mult 
.1-8&1/3. iskolai évben az egyes osztályok mellé a refor-
mátusok által külön helyiségben felállított parallel osztá-
lyokkal és magántanintézetekkel együtt elemi iskola volt 
összesen 29, melyekben 65 tanerő működött, kik közül 
a) rendes volt 52, segéd 13, b) képesített 60, nem képe-
sített 5. 

Az Elemi iskolák közül, a) helv. hitvallású 20, 
melyből fiúiskola 7, leányiskola 13, b) róm. kath. fiúiskola 1, 
leányiskola I, ^ izrae l i ta talmudthóra 1, d) községi (Ohat 
pusztán városi tanyai) iskola 2, e) ref. egyh. leánynevelő 
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intézet alsóbb 6 osztálya i, f ) kormányilag engedélyezett 
magán elemi leányiskola I, (Hárting Gusztávné) i keresz-
tyén, g) kormányilag engedélyezett magán fiúiskola (Kohut 
Móré és Plesz Vilmosé, mindkettő izr.) 2, összesen 29. 

2. Ismétlő iskolák, a) helv. hitv. fiu 4, leány 5, 
összesen 9, b) római kath. fiu 1, leány 1, összesen 2, 
c) községi tanyai iskolánál 2, összesen: 13. 

3. Nőnövelde, (Felsőbb leányiskola.) A ref. egyház 
8 osztálylyal és egy varró iskolával berendezett leány 
nevelő intézetének felsőbb 2 osztálya. 

4. Alsófoku ipartanoda (Községi jellegű) volt I. Még 
pedig három rendes és egy előkészítő, összesen 4 osztály-
lyal, ezek közül: I-ső osztály egy csoporttal, a II-ik osz-
tály 5 csoporttal, a Ill-ik vagy műszaki osztály 3 csoport-
tal, és az előkészítő osztály 2, t. i. kezdők és haladók 
csoportjával. 

5. Szakiskolák: a) Tanítóképezde. A tiszántúli ref. 
egyházkerület minden tekintetben kitűnő fitanitó képez-
déje 3 rendes, 1 segéd és 3 mellék, vagyis összesen 7 ta-
nárral és egy gyakorló iskolai tanárral 4 évi tanfolyam-
mal és 109 növendékkel. Az intézetben mult 1884/5. iskolai 
évben állíttatott fel a 4-ik évi tanfolyam. 

b) Kereskedelmi középtanoda. Melyet a debreceni 
kereskedői testület tart f enn ; e kitűnő tanintézetet 
az 1884 / s . iskolai évben a közoktatási m. kir. minisz-
térium 3500, Debrecen szab. kir. város tek. hatósága 800, 
a debreceni kereskedelmi és iparkamara 1000 frttal se-
gélyezte. 

Az intézet magába foglalja : 
1) a III. évfolyammal biró kereskedelmi iskolát, mely-

ben hét tanár működik, kik 103 növendéket tanítottak. 
2) az esti tanfolyamot, melyet 32 kereskedő segéd 

hallgatott. 
3) az ismétlő tanfolyamot, vagyis az úgynevezett 

^vasárnapi ismétlő* iskolát mely 3 évi tanfolyammal bír 
s tanult benne hetenként 6 órán 123 kereskedő gyakornok. 
Ezek szerint az 1884/-. iskolai évben az intézetben ösz-
szesen 258 rendes növendék, kereskedő-gyakornok és se-
géd részesült alapos oktatásban. 

6. Humanitárius intézetek körébe tartoznak, 2 kisded-
óvoda, egy gyermekkert és 2 árvaház. 

a) Kisdedóvodák. 1) A város kisdedóvodájába járt 
kis gyermek 180, kiket 2 dajka segédlete mellett Stahl 
Ede jó eredménynyel vezetett. 

2) A ref. egyház ispostályi kisdedóvodájaba jár 110 
kisded, kiket I dajka segédlete mellett Fodor Sándor 
elégséges eredménynyel ápolgatott. 

3) Frőbel-egylet gyermekkert jébe járt 73 gyermek, 
Röszler Kornél okleveles gyermekkertésznő, 1 segéd, 
1 dajka és egy cseléd segédlete mellett jó eredménynyel 
vezette. 

b) Árvaház. Ket tő volt, nevezetesen : 
1) Róm. kath. árvaház, vagy Theresianum, melyben' 

a mult 1 8 8 . tanévben volt ingyenes árva 42, kik min-
den tekintetben kitűnő gondozásban és nevelésben része-
sültek. Az összes kiadás volt 7620 frt s igy egy-egy 
gyermek átlag mintegy 180 frtba került. 

2. Nőegyleti árvaház, melyben összesen 14 árva 
volt az 1884/5. iskolai évben, mindannyian jól ápoltattak 
és neveltettek. Az árvaházban a rend, tisztaság és fel-
ügyelet jó. 

Az árvaház fentartására a városi közönség adakozá-
sából befolyt nagy mérvű ruhákon és élelmi szereken 
kivül mult i884 /5 . tanévben 14 árvagyermek nevelésére 
készpénzben 3184 frt 83 kr adatott ki. Az árvaházban 
lakó árvákon kívül segélyeztetett még egy tanköteles 
árva 30 frttal. 

a j Fentebb előadottak szerint mult i884/5-ik tanév-
ben Debrecen sz. kir. városban, ideszámítva az elemi is-
kolák kiegészítő részét képező 13 ismétlő iskolát is, volt 
34 rendes és 13 ismétlő vagyis összesen 47 iskola, s 
5 filantropikus intézet. 

b) Az emiitett tanitézetekben a 2-ik árvaház kivé-
telével volt összesen 80 tanterem, melyekben 67 rendes 
és — segédtanító s tanítónő, 22 tanár s az iparosok is-
kolájánál a rajziskolánál 9 segéd, — ezeken kivül 2 kis-
dedóvodás, 2 gyermekkertésznő, 4 dajka és I cseléd — 
vagy összesen : 103 egyén foglalkozott a tanítással és 
neveléssel. 

Az iskolába járt 6—12 éves tankötelesek száma. 
Reformátusoknál: 7 elemi fiúiskolába járt 1596, 13 elemi 
leányiskolába jár t 1598, összesen 3194. Róm. katholiku-
soknál: I fiúiskolába járt 224, 1 leányiskolába járt 227, 
összesen 501. Izr. talmudthóra iskolába járt összesen 26, 
(kik más helyre nem jártak.) Ref. leánynevelő intézet 
6 alsó osztályába járt összesen 116. Kormányilag enge-
délyezett 2 magán elemi fiúiskolába járt összesen 63. 
Kormányilag engedélyezett leányiskolába járt összesen 20, 
Debrecen sz. kir. városi Ohat pusztai 2 községi iskolába 
járt, nevezetesen a) telekháziba 90, b) belső ohatiba 42. 
összesen 131.* 

A rendeltetésének 8 év óta fennálló s Dóczy Ge-
deon ildomos és erélyes igazgatása, továbbá tanítóinak 
és tanárainak lelkiismeretes és sikeres működése folytán 
immár virágzóvá lett városi ipariskola a mult I884 /5 . 
tanévben is mind a három osztályban és annak 11 cso-
portjában általában véve jó szellemi előmenetelt tanúsí-
tott ; ezenkívül növendékeinek erkölcsi magaviselete is 
a régibb elmúlt évekhez képest sokat szelídült és töké-
letesedett. Ezen alsóbb fokú intézet értelmi képzettsége 
által eléggé értékesiti magát ugy a helybeli, mint a ha-
zai iparosztályra nézve, miáltal haszonnal kamatoztatja a 
mult 1884/ . . iskolai évben reáforditott 4372 frt kiadást, 
mely összegből közoktatási m. kir. miniszter 800 frtot 
fedezett adományozása által, melyet méltán megérdemelt 
ezen Debrecen sz. kir. városnak nem sokára egyik leg-
jelentékenyebb szakiskolájává leendő intézet, mit be ís 
igazolt a növendékek által készített folyó évi junius hó 
28—29-éig a főiskola 5 termében kiállított és berende-
zett 54 iparág körébe tartozó munkáinak kiállításával, 
mely az azt látogató közönségnek és a munkák elbírá-
lását teljesített ipartanodai bizottságnak elismerését mél-
tán megérdemelte. 

U g y a reformátusoknál, mint a róm. katliolikusok-
nál, különösen pedig az előbbieknél a népiskolai okta-
tás, rendtartás és fegyelem előbbre vitelére nézve öröm-
mel említem fel a ref. tanító-egyletnek 2 hetenként, 
ezenkívül minden hónapban rendesen megtartot t tanitó-
egyleti gyűlését, melyben az említetteken kivül tanitási 
módszer fejlesztésére és tökéletesítésére vonatkozó ta-
nulságos értekezések és eszmecserék történtek. 

A női kézimunka a háziipar több ágával, neveze-
tesen szalmafonással, finomra gyalult forgácsból készített 
különféle munkákkal : — kisebb házi eszközökkel és per-
met munkákkal (az utóbbiak különösen a róm. kathol. 
leányiskolákban) együtt az előbbeni évekhez viszonyítva 
folytonosan és fokozatosan több sikerrel és szebb ered-
ménynyel taníttattak. 

Városunkban levő leánynevelő-intézetek közül a 
VIII osztályú ref. felső leány-népiskola, a benne évek óta 
folytonosan meglevő kitűnő rend, tisztaság, pontosság, 
értelmesség, alaposság és kitűnő taneredmény következ-
tében az e nemű tanintézetek közölt Magyarország leg-
népesebb felső leány-népiskolájává lett, melynek mult 
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I88 4 / 3 . tanévben 211 növendéke volt, az ezt kiegészítő 
varró osztálynak pedig 17 növendéke, vagyis a kettőnek 
együtt 228 növendéke volt. 

* * 
* 

A másik füzetből pedig közöljük a Hajdúmegyében 
levő tan- és nevelő-intézetekre tett alapítványok s ado-
mányok főbbjei t : 

1. Néhai nemes Tarr András és még jelenleg is élő 
özvegye Harangi Juliánná asszony a balmazújvárosi magyar 
ref. egyházhoz tartozó, mindkét nemen levő vagyontalan 
árva és szegény sorsú gyermekek iskolai neveltetésére, 
ruházatára és tankönyvekkel, tanszerekkel ellátására s 
azoknak egy külön iskolában taníttatására, nagyszerű ala-
pítványt tettek. 

Az alapítvány áll egy a város központján fekvő tágas 
udvarból, illetőleg belső telekből a rajta levő épületekkel ; 
ezenkívül 5 és 3/s telek szántó földből és 36 legelő illető-
ségből, mely 72 hold legelő területnek felel meg. E fekvő-
ségek becsértéke a helyi viszonyokhoz képest 47—50,000 
frtban vétetett fel. 

2. H.-Böszörményben az ottani takarékpénztárnál 
jótékony célokra évek hosszú során át gyűj töt t pénzalap 
megosztása alkalmával, a takarékpénztári igazgatóság a 
ref. egyháznak népiskolai célokra 9000 frtot, a gör. kath. 
egyháznak 1000 frtot, az ipariskolai rendszeres oktatás 
előmozdítására 200, korábban 50 és igy összesen 250 frtot 
adományozott . 

3. Tőzsér Simon kabai lakos és ref. egyháztag 3500 
frtot adományozott egy ref. uj főiskola építésére. 

4 A kabai ref. egyház 2 iskola részére két telekhelyi-
séget vásárolt 1700 frtért , ezenkívül: 

7 uj termet, továbbá 3 rendes és 2 segédtanítói 
lakást 18,550 frtért építtetett . 

5. Nádudvaron a ref. egyház egy uj tanterem és 
rendes tanitói lakás építtetését kezdette meg. 

T Á R C A . 

XXXVII. Zsoltár.*) 
— Dallam nélkül. — 

1. Bosszúra te óh ne gyúlj a rosznak miatta, 
Ne irigyeld, ki magát álnokságra adta. 

Ok hirtelen, mint a széna, lesznek lekaszálva, 
Midőn zsenge életök már hervadásra vála. 

2. Bizzál te csak az Úrban, tégy jót s bizonyára 
Tied leszen s fiadé a földnek határa; 

Szívednek is életét ha igazság táplálja ; 
Előtte nem lesz hiába ajakad imája. 

* 

3. Hagyd az Úrra útad és bizzál tehát benne, 
Tenni fog ő mielőtt a tett késő lenne, 

Igazságod kideríti fényes ragyogóra, 
S világosan áll jogod majd mint a déli óra. 

4. Bizzál tehát s várj reá békességes csendben, 
Ne irigyeld a kinek dolga van jó rendben 

Itt a gonosz bármi jól is viszi dolgát véghez, 
Vess féket a haragodnak, nehogy te is vétkezz. 

*) Nem tekintve e szép Zsoltár bibliaszerűségét; csak kül alak-
jára akarok némely megjegyzéseket tenni: 

Azt tapasztaltuk már, hogy kedves Zsoltárosunk a kül alak meg-
választásánál, mindig kitűnő szerencsével jár el, (mely mindenesetre 
finom költői érzékre mutat) ennek bizonysága e zsoltár is ! Hosszú húsz 
verset egyenlő alakzaton irni ép oly Ízléstelenség lett volna, mint e ko-

5. Mert a gonosz ki leszen vágva mind örökre, 
Míg a földet a hivő vészi majd örökbe; 

A gonosznak hire sem lesz kevés idő múlva, 
És te állasz azon helyen a hol ő kimúla. 

6. Igen, a jók a földnek örökösi lesznek, 
Örömében bőséges égi élvezetnek. 

Bár a gonosz a jó ellen fogát vicsorgatja, 
Mosolyg az Úr, látván hogy kél az igazak napja. 

7. A gonosznak ime már ki van vonva kardja, 
És ivét a jók ellen kifeszítve tartja. 

De a hűre kivont kardja ön szivébe tör be, 
S a jó ellen ajzott íve össze leszen törve. 

8. Jobb a sovány gazdaság, ah jobb az igaznak, 
Mint a gonosz ha-kincsek bőségivei gazdag, 

Mert csak hamar el fog törni a gonoszok karja, 
Míg nem igaz hivét az Úr mind végig kitartja. 

9. Tudja az Úr a hivek élte minden napját, 
Örökségök Tőle ők mindörökre kapják : 

És nem éri őket szégyen napjain a vésznek, 
Sőt az éhség idején is bőven tartva lésznek. 

10. De a gonosz elveszend — az Úr ellensége 
Mint áldozat báránya, jutand olyan végre; 

Füstté lesznek, semmivé — mint a bárány kövére 
Semmisülve hull az égő áldozat tüzére. 

11. Mig a gonosz kölcsönét soha meg nem adja, 
Osztogat a jó, mert van szívének szánatja; 

Ok az Úrnak áldottai — a föld birtokába 
Jutnak ők majd, a gonoszok ha ki lesznek vágva. 

12. Az Úrtól van vezetve az áldottnak lépte, 
S vándorol egy gyönyörről más gyönyörre lépve. 

Ha elesik, sem leszen ő elbuktatva végleg ; 
Mert minden jót szent kezével maga az Úr véd meg. 

moly tartalmú zsoltárt rövid sorokon írni meg 1 (mely hibába számos 
zsoltár-irók gyakran is bele estek már!) O tehát a hosszú és komoly 
tartalmú szöveget, neki megfelelő — és pedig kétféle — alakzaton 
irta, nehogy olvasóját kifáraszsza e hosszú zsoltáron keresztül. 

Az alakzat pedig a XVI. században teremve, mind e mai napig 
él, ugy mű-költészetünk-, mint népdalainkban! Lássuk: 

A két első sor 13-as, e beosztással 4. —3 —4 —|—2 péld. 

Mért távozál | Úristen | | ily messze mi | tőlünk . . . 
(Ének a XVI. szból.) 

Azt mondják hogy | nem illik | | a tánc a ma- | gyarnak . . . 
(Népdal.) 

Hej be szépen | világít | [ az esteli | csillag. . . 
(Népdal.) 

A két utolsó sor 14-es, beosztása: Ez alakzaton 
Szkárosi Horváth András tállyai ref. pap énekelt, Atok című 1547-ki 
költeményében, mind végig erős és tiszta metszettel, péld. 

Rettenetes | ez világnak | [ mostan minden | dolga 
használta a jó Amadé is : 

Ki beborult | az fölyhőben | | megtért napom | fénye. . . 
ezen irta Arany is a Rozgonyinét: 

Széles úton j poros úton | | fölleget ver | a ló. . . 
de népdalainkban is virágzik: 

Én istenem | mit csináljak | | mikor semmim | sincsen. . . 

Nincs valami türhetlenebb és szenvedhetlenebb, mint mikor a 
poéta oly érzék- és Ízléstelenséget követ el, hogy pl. a Babyloni 
zsoltárt mind végig anapaesticus méreten irja, halott annak vontatott, 
vánszorgó méretűnek kellene lenni! 

E tekintetben már a mi Elviránk tagadhatlanul egyikévé nőtte 
ki magát legfinomabb érzékű, s legmíveltebb izlésű költőinknek. 

Kálmán Farkas. 
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13. Futkározó gyerekből lettem ime aggá, 
De nem láttam az igazt az Úr hogy elhagyná, 

Sőt annak még maradéki is áldásban élnek, 
Ki mindennap gyakorolja részvétét szivének. 

14. Távozzál el a rosztól s cselekedjél jót hát, 
S örök lakod lesz, mert O az igaznak jót ád; 

Szentjét az Úr, a kit kedvel, soha el nem hagyja, 
De ki leszen vágva a rosz és a rosznak magva. 

15. Örökre az igazé e föld birtoklása, 
Kinek ajka nyílik csak igaz s bölcs szólásra ; 

Ki szivében meg van irva törvénye Istennek, 
S léptei az igaz útról el nem tévelyednek. 

16. A gonosz az igazat gyilkos szemmel mérve, 
Bár halálra keresi, vadúl tör vesztére : 

Őt a gonosz kezeiből kiragadja menten, 
S kárhozatra sem itéli az itélő Isten. 

17. Várd az Urat és vigyázz az O igéjére, 
Felmagasztal tégedet úgy is O végtére. 

Hogy örökül bírd a földet, O mind azt akarja, 
'S meglátandod ki lesz vágva a gonoszok sarja. 

18. Láttam rettentő gonoszt — mint a zöld borostyán 
Terjedett az szerte szét, ágat ágra hozván; 

De elmúlt, hogy rátekinték — mintegy tova fújva ; 
Kerestem de nem találtam soha többé újra. 

19. Vigyázd meg a fedtelent és a jót becsüld meg, 
Mert joliétben végtére azok részesülnek, 

S megrontatik egyetemben, ki tisztét feledte, 
'S kivágatik a gonosznak sarja végezetre. 

20. Mentsége az igaznak az Úrtól jövend meg, 
Ki a vészben ereje minden erőtlennek; 

Gonosztól 0 szabadit, O segit diadalra, 
Ki megváltja azt, a kinek Benne volt bizalma ! 

Kolosy Elvira. 

B E L F Ö L D . 
Lehet-e evangelikus lelkészeknek böjtben háza-

sulandókat hirdetni? 
— Ajánlva nt. Sárkány Sámuel ur figyelmébe. — 

Azon nagy tisztelet, a melylyel nagytiszteletűsé-
ged irányában viseltetem, birt arra, hogy egy köztem és 
Róth Károly ó-verbászi lelkész és alesperes ur között 
mostanában előfordult, •— de nem valami mérges — vi-
szály ügyében nagytiszt, urat, mintegy itélőbirönak fel-
kérjem ; miután nagytiszteletűségedet, mint az igazság-
nak hajlithatlan bajnokát van szerencsém ismerni, a ki 
legjobb barátjának is, ha nincs igaza, bátran szemébe 
meri mondani : barátom neked nincs igazad. Viszály ki-
fejlődhetik nem csak róm. kath. és protest. papok kö-
zött, hanem némely esetekben két protest. lelkész között 
is ; s ha ily viszály előfordul, nem árt azt a nyilvános-
ság elé terjeszteni, azon oknál fogva, hogy győzzön az 
igazság, s ha az igazság kiderül, az ily viszályok, a meny-
nyire lehetséges, kerültessenek. A viszály a mely köz-
tem és R. K. kollegám között van, e következő : Egy-
házamban néha megesik, hogy böjtben jelentkeznek há-
zasulandók ; én fel is szoktam az ily házasulandókat 
venni, meg is esketem, mert nézetem szerint a protes-
tánsoknak nincs bőjtjök, s igy a protestánsoknak nincs 

tiltva böjtben a házasság. Azonban az ily böjtben tör-
ténő házasságok esetében mindig figyelmeztetni szoktam 
a házaspárt, hogy csak csendben, zene nélkül történjék 
a lakodalom, főkép azért, hogy más felekezetű lakosok 
a böjti vigalom miatt meg ne botránkozzanak, s ha ez-
előtt ily böjtben hébe-hóba esketésem volt is, a lakoda-
lom alkalmával zene soha sem fordult elő, a lakodalom 
meglehetős csendben folyt le. S ezelőtt, ha valamelyik 
hivem ágostai hitvallású nőt jegyzett el, a régibb szom-
széd ágost. lelkészek, a melyek közt egy főesperes is 
volt, a kihirdetést és a kihirdetési bizonyítványt soha sem 
tagadták meg, sőt azok is hirdettek és eskettek böjt-
ben is. 

A mostani bojt kezdetén két oly eset adta magát 
elő, hogy református vőlegény ó-verbászi ágostai nőt 
szándékozik elvenni; s miután nálunk régóta az a szo-
kás dívik, hogy rendesen a házasulandó férfi lelkészénél 
történik a kézfogás és az esketés is, ennél fogva mind 
a két házasulandó hozzám folyamodott kézfogás tartása 
véget t ; én az egyik házasulandónak azt mondám, vár-
jon egy két napig, mig én nagytiszt. R. úrral beszélek, 
minthogy akkép értesültem, hogy ő ujabb időben nem 
csak hogy nem esket böjti időben, de nem is hirdet. 
Azért óhajtottam pedig vele beszélni, minthogy nem vol-
tam tisztában azzal, hogy vájjon, ha én tartom a kéz-
fogást, és a házasulandó felek általam óhajtják magokat 
megeskettetni, hogy ez esetben is megtagadja-e a ki-
hirdetést vagy nem ? Az egyik házasulandó azonban 
nem várt addig, mig én R. úrral összejöttem, hanem 
maga ment el mindjárt másnap hozzá, megtudandó tőle, 
hogy ha alólirt a kézfogást megtartja, ez esetben ő a 
házasulandókat ki fogja-e hirdetni? a m e l y tudakozódásra 
azonban ő azt feleié neki, hogy böjtben még kihirdetni 
sem fogja őket. Én csak harmad napra jöhettem össze 
R. K. úrral, s ő az én kérdésemre ugyanazt feleié, a 
mit a házasulandó ifjúnak mondot t ; s ez alkalomkor 
történt köztünk egy böjti vita. S miután tudtommal Ma-
gyarországban R. uron kivül sok oly prot. lelkész van, 
a ki böjtben a házasulandóktól nem csak az esketést, 
de a hirdetést is megtagadja, jónak találtam a böjtben 
történő esketési s hirdetési kérdést vita alá bocsátani; 
s e tekintetből szeretném mindenek felett nagytiszteletű 
ur nézeteit ismerni, miután én nagytiszteletűségedet az 
egyházi téren auctoritásnak tekintem. 

Tudtommal az utasítások az esketést illetőleg ekkép 
szólnak: A lelkészek a mennyire lehetséges, akadályozzák 
a vasárnap délutáni esketést; de egyébb esketési vagy 
hirdetési akadaly-nyilvánitás azokban nem fordul elő, s 
igy egy szóval sincs megtiltva, hogy böjti időben esketés, 
annyival inkább hirdetés ne történjék. S nem különös e 
az, hogy R. úr azt, a mit az utasítások akadályozni taná-
csolnak, nem akadályozza, ellenben a mit megengednek, 
azt akadályozza. Igy például ő vasárnap délutánokon 
esket. Ily előforduló eseteknél fogva azért is bátor vagyok 
nagytiszt, urat ezen ügynek felvilágosítása és az igazságnak 
kiderítése tekintetéből felkérni; lenne szives felvilágosítani: 
váljon van e joga egy magyarországi ágostai lelkésznek, 
ha az egyházi törvények a böjtben az esketést meg nem 
tiltják, az esketést akadályozni, de nem csak az esketést 
hanem a kihirdetést is megtagadni ; s ha csak ugyan 
van joga, mily egyházi törvénynél fogva lehetséges az 
neld ? Ez alkalommal előhozom többek közt azon okokat, 
a melyeknél fogva némely prot. lelkészek és az én szom-
széd R. kollegám is megtagadandónak véli a böjtben 
történő házasságot, sőt még a kihirdetést is. Szerintök 
ugyan is ily böjti időben történő esketés által előmoz-
dittatik az erkölcstelenség; továbbá, hogy egy kis disci-
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plina nem á r t ; végül, hogy egy pap egyházában azt 
teheti a mit akar. 

Nézzünk ezen három állitás szemébe: Szerintük 
tehát a böjtben történő esketés és hirdetés által az er-
kölcstelenség eiőmozdíttatik. De váljon előmozdittatik-e 
az erkölcstelenség a házasulni akaróknak böjtben történő 
esketése, sőt pláne kihirdetése által ?! százszorta taga-
dom ; sőt nézetem és tapasztalatom szerint az ily aka-
dályozás által inkább az erkölcstelenség mozdíttatik elő. 
Tapasztalatból tudjuk ugyanis, hogy mily sokféle akadályt 
gördit a politikai és katonai hatóság a házasulandók 
elébe, s ily akadályok miatt mennyire szaporodott már 
mindenfelé a vadházasságok száma; s ha aztán mi pa-
pok is, a hol nem is kell, még is akadályozzuk a háza-
sulni akarók esketését és kihirdetését, nem szaporitjuk-e 
még inkább a vadházasságok számát? de igen, s e mel-
let még hozzá azt nyerjük, hogy szidják a papokat. Ren-
desen akkor is kárhoztatásban részesülünk, ha politikai 
vagy katonai akadály miatt nem esketünk, mert a nép 
nagy tömege nem akarja hinni, hogy az esketés nem 
lehetséges; mennyire méltán kárhoztatják az esetben a 
papot, ha az esketés és kihirdetés lehetséges, s némely 
lelkész mind a mellett is azt megakadalyozza. A mostani 
szabadságos világban, nem csak hogy a papnak a há-
zasulni akarók elébe akadályokat nem kellene tenni, ha-
nem inkább a mennyire lehetséges a házasságokat és 
esketéseket könnyíteni és előmozdítani. 

Tudva van előttünk, hogy Európa majd minden 
civilisált országában már be van véve a polgári házasság; 
s váljon böjti időben nem történik-e Angliában, Francia-
országban, Németországban, Svájcban stb. polgári házas-
ság ? s váljon azok a vallásos angolok és németek nem 
tiltották volna-e meg a böjti időben a polgári házassá-
got, ha meggyőződtek volna, hogy a böjtben kötött há-
zasság az erkölcstelenséget mozdítja elő ? s váljon az 
angolok, németek, svájciak stb. erkölcstelenebbek-e, mint 
azon legtöbb magyarországi lakos, a kik között a böjtben 
nem engedtetik meg a házasságkötés? Én Magyaror-
szágban ismerek két nagy községet egymáshoz közel ; 
az egyikben, mint tiszta róm. kath. községben böjti idő-
ben soha esketés nem történik, a másikban, mint pro-
testánsban tudtommal esketések böjtben is fordulnak elő. 
S az elsőbb mind a mellett is egy kis Zsodoma, mig a 
másik község erkölcsiség tekintetében elegendő jó hírnek 
örvend. 

Az első keresztyéneknél 300 évnél tovább a bojt is-
meretlen vol t ; a bojt tudtommal elsőben a 4-dik század 
közepe táján Telesphorus római pápa által lőn elrendelve 
és csak későbbi időben lőn az esketés a böjti időben 
megtiltva. De váljon az első keresztyének nem voltak-e 
százszorta erkölcsösebbek, mint a közép korbeli keresztyé-
nek, kik között az esketés a böjti időben tiltatott ? 
Vagy nem sokkal jobbak voltak az első keresztyének a 
mostaniaknál? Ha tehát a legrégibb példányszerű keresz-
tyéneknél az esketés meg volt engedve, s a róm. kath. 
egyháztól különvált ágost. és ref. vallás megengedi a 
böjtben való esketést ; s ha mind e mellett találkoznak 
oly protest. lelkészek, kik a böjtben sem esketni sem 
hirdetni nem akarnak, nem ugy látszik-e, mintha ezek 
inkább szítanának Telephorus pápa s utódainak rendele-
téhez, mint az első keresztyénség és protestáns egyház 

Szelleméhez ? 
De nézzünk a disciplina-féle állitásnak is a szeme 

közé : Váljon mily disciplinát akarnak lelkésztársaim be-
hozni a böjtben való esketés és megakadályozás által ? 
valószínűleg azt, hogy ezáltal a lakosoktól elvétessék 
az alkalom a vigalmi tivornyákhoz, a melyek az erköl-

csiségre nézve károsok! Igaz, a vigalmi tivornyák káro-
sak az erkölcsiségre nézve, azonban nemcsak a böjtben, 
hanem minden más időben is. Azonban én azt tapasz-
taltam, hogy ha böjti időben történnek is néha esketé-
sek, ilyenkor a lakodalmak rendesen csendesebbek. Mig, 
ha a böjt utáni időre maradnak a lakodalmak, azokban 
sokkal nagyobb a tivornya a dinum-dánum is ; s a hosz-
szabb és nagyobb tivornyás lakodalmazás által minden-
esetre sokkal nagyobb mérvben terjed az erkölcstelen-
ség, mint az egyszerűbb és csendesebb böjti lakodalmak 
által. Ennélfogva az úgynevezett böjti dísciplina legke-
vésbé sem mozdítja elő az erkölcsiséget, hanem inkább 
az erkölcstelenséget. S az is mindennapi tapasztalat, hogy 
ha az embernek valami élvezet vagy vigalom bizonyos 
időre eltilfatik, a tilalmi idő eltelte után annál nagyobb 
erővel szokott az élvezet és vigalmi hajhászás kitörni. S 
igy a böjti tilalom is inkább káros, mint hasznos az em-
beriségre nézve. Hát nem a múltkor történt-e Kiszácson 
ezen vallásosnak tartott ágostai községben az az eset, 
hogy egy házaspár minden esketés nélkül, muzsika szó 
mellett hosszasb s nagyszerű lakodalmat tartott ? S ha 
ez megeshetett, akkor böjt alatt is igen szépen kijátsz-
hat ják az egyes házasulandók a túlszigoru lelkészeket, 
ha akarják. Megtartják ugyanis a böjtben a lakodalmat 
esketés megtagadas esetében, s azután egész csendben 
húsvét után eskettetik meg magokat. De ily esetek aztán 
nem mozditják elő sem az erkölcsiséget sem a vallásos-
ságot. Valamely községben tehát az erkölcsiség előmoz-
dítása nem attól függ, hogy a böjtben esketés és hirde-
tés történik, hanem sok évi tapasztalatom után mond-
hatom, hogy az leginkább a községbeli intelligentia vi-
seletétői függ. Ha valamely községben az intelligentia 
erkölcstelen s dorbézoló, ez esetben ezen község lakos-
ságának nagy része is olyanná válik; ellenben a hol 
a honoratiorok példás solid életet folytatnak, ott a nép 
között is az erkölcsiség és soliditás terjed. Ezelőtt mint-
egy 20 évvel volt nálam egy most már boldogult lelkész-
társam látogatóban, a ki azon alkalommal a többek közt 
elbeszélte az ő községében lakó intelligentiájának életlefo-
lyását s különösen iszákosságát, s midőn én ezért őt és az 
odatartozó honoratiorokat kárhoztattam, vendégem azzal 
védelmezte magát, de hisz az összes köznép is ugy iszik, mint 
a csap; igen mondám, mert a nép látja a község fejeitől, 
az uraktól a rosz példát, s a rosz példa ragad s terjed 
mint a pestis. E g y szomszéd nagy község ezelőtt tizenöt 
évvel valódi Zsodoma volt, — bar ott böjti időben soha 
nem eskettek — mert az akkori intelligentia szinte az 
erkölcstelenség és dorbézolás által tündökölt ; mig a 
mostani honorátiorok kiválóbb erkölcsisége és solidsága 
mellett a nép között növekvőben van az erkölcsiség. 
Azon állitás tehát, hogy a böjtben való nem esketés, 
mint discíplina, az erkölcsiséget előmozditja, nézetem 
szerint üres beszéd. Ha némely lelkésztársaim oly nagy 
hatalmat tulajdonítanak magoknak, hogy községeikben 
azt tehetik, a mit tetszik, mért nem tiltják meg a böjt-
ben történő korcsmai dinum-dánumokat, a melyekben 
pedig néha némely tisztességes állású ember is részt szo-
kott venni l mért nem tiltják ki községekből a kártyabar-
langokat, a vadházasságokat, mert ezek együttesen moz-
ditják elő egy községben leginkább az erkölcstelenséget; 
nem ped :g a böjtben néha előforduló csendben történő es-
ketések s az ártatlan hirdetések. De itt egyszersmind bátor 
vagyok azon kérdést feltenni: vájjon felállíthat-e a pap 
a maga egyházában bizonyos disciplinát ? kétlem : neki 
csak oly disciplinát szabad egyházában alkalmazni, a 
melyet az egyházi törvények engednek vagy parancsol-
nak. S végül azt szeretném tudni, hol van az megírva, 
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hogy a pap egyházában azt teheti a mit akar? nem 
egy kis hierarchiára mutat ily nézet ? Az oly lelkész, 
a ki oly mindenható hatalmat gyakorol vagy gyako-
rolhat egyházában, az természetesen egy kis pasának 
vagy pápának tekinthető egyházában. 

Gondolják meg protest. paptársaim, hogy hazánk-
ban a vallásszabadságnak keresztülvitele csak rövid idő 
kérdése ; s ha önök azt hiszik, hogy egyházaikban azt 
tehetik, a mit akarnak, akadályokat gördíthetnek ott, a 
hol akarnak; nagyon könnyen megtörténhetik, hogy 
azon tán nem sokára elérkezendő vallásszabadság idejé-
ben az oly hatalmas és akadályoskodó papokat híveik a 
faképnél hagyják. Mind a mellett, hogy Magyarország-
ban a vallásszabadság még nem mondatott ki, még is 
látjuk szaporodni a nazarénusokat és baptistákat. 

Ujolag tehát csak arra kérem Nagytiszteletűsége-
det, lenne szives fennti ügyben, ha bár röviden is, fel-
világosítással és nézetével szolgálni, nem nézvén sem 
barátságra, sem felekezetiségre, hanem csak az igazságra. 

Kármán József. 

A nagyváradi „lelkészválasztás." 
A •»Debreceni Protestáns Lap* márc. hó 13-án meg-

jelent 11-ik számában a »Különfélék* rovatában, »Bihari* 
aláírással, egy ominosus tudósítás látott világot *A nagy-
váradi lelkészválasztás* cím alatt. E tudósítás annak 
konstatálása után, hogy a f. hó 7-ikén történt »lelkész-
választáson* a győztes CsáJc Máté vésztői időközi lelkész 
lett, 200 szavazattal, IBögös Lajos 138 és Sipos Imre 
35 szavazata ellenében, olyan dolgokat mond el a lefolyt 
választás eseményeinek, helyesebben : előzményeinek kap-
csában, a melyeket lehetetlen jogos megbotránkozás nél-
kül olvasnia bárkinek is, a kiben még a jogérzetnek s 
az egyházi »ékes és szép rend« felől táplált fogalmak-
nak csak paránya is található. 

Megdöbbentett, sőt megbotránkoztatott e közlemény 
engem is, és pedig annál inkább, mert a nevezett egy-
házi lapnak általam különben igen tisztelt szerkesztő-
sége, még csak egy árva szóval sem látta szükségesnek 
a közleményben foglaltak felett véleményét nyilvánítani. 
Adta ugy, a mint vette : szórói-szóra, hidegen, gépiesen, 
akárcsak egy réztrombita vagy telefon adja tovább a be-
lefuvott hangot. Sőt az azóta (m. hó 20 és 27-én) meg-
jelent 12—13-ik számokban sincs e dologról emlékezet. 

Es már épen e körülmény az, a mely engem arra 
birt, sőt mintegy kihívott, hogy a Nagyváradon legkö-
zelebb lefolyt lelkészválasztás felől megjelent közlemény-
nyel érdeme szerint foglalkozzam, s egész meztelenségé-
ben feltegyem azt, az ev. ref. egyház közvéleménye 
itélőszékének e lap által is jogosan képviselt boncoló-asz-
talára, hogy valamiképen a mai napság nagy keletnek 
örvendő agyonhallgatási és elsimitási taktika segélyével, 
tisztességes eltakarításban ne találjon részesülni ez is, 
mint már annyi más, igazán kórveszélyes hulla. 

Mert én nagyon veszélyes, vagy legalább ís gya-
nús jelenségnek tartom azt, hogy napjainkban annyi sok 
visszaélést, annyi törvény- és szabályzatsértést, jóformán 
büntetlenül, nemcsak, de a sajtó által is hallgatással fo-
gadtatva, egészen simán, jóképpel követhetnek el egye-
sek és egyesületek, és pedig nemcsak politikai, hanem 
egyházi és iskolai ügyekben is. Mit bizonyít az a jelen-
ség legelsőbben is? Ázt, hogy kezd az emberekben meg-
gyengülni a >szűz« igazság, a tiszta erkölcs és jogérzet 
alapja: a komoly lelkiismeret és öntudat szava, s lassan-
ként egy kölcsönösen szemethunyó érdekszövetkezetté 
alakul a társadalom, a melyben ez az első és főtörvény 

*Jcéz kezet mos!*; a második pedig hasonlatos ehhez: 
»ne azt nézd, hogy init mond, vagy cselekszik valaki, 
hanem azt nyomozd ki, azt tudd meg mindenekelőtt, hogy 
kicsoda az a valaki/« 

Mintha csak a közvélemény veszteni kezdené ked-
vét és bátorságát a nyilt itéletmondás nehéz munkájá-
hoz. Ma legfeljebb a köpeny alatt, magunkban dohogunk, 
ha valamiért méltán megbotránkozunk; de nyíltan sze-
mébe mondani a kárhoztató vagy rosszaló szót a meg-
botránkoztatónak, még ha mindjárt a *papi fejedelmek* 
és »törvénytudók* közül való lenne is az illető: no már 
erre nem vállalkozunk, vagy legalább is nincs bátorsá-
gunk hozzá, ha épen a jó szándék szép csendesen ott 
lappang is szivünk redői között. »Minek tegyem azt?* 
mentegetjük magunkat magunkkal szemben; »hisz még 
azt találnák mondani : goromba, durva, áskálódó, össze-
férheti en, gyanúsító vagyok 1 Aztán csak magamnak sze-
reznék vele bajt, vagy kellemetlenséget; boszút állhatná-
nak rajtam az illető és érdektársai. Szóljon más is, ne 
csak én 1 Hiszen más is látja, tudja a visszaélést. Miért 
kelljen csak épen nekem szólanom ? Ne szólj szám, nem 
fáj fejem!* 

íme, igy vagyunk mai napság a mi igazmondásunk-
és őszinteségünkkel. Hagyjuk a dolgokat menni a vert, 
a megkoptatott uton, ha mindjárt balfelé fordult is a 
szekér rúdja. Majd eszére tér a világ, ha nyakig bele-
kerül a ba jba ! Mundus se expediet! 

Annyi bizonyos, hogy kényelmes, egy modern stoi-
cushoz illő világnézlet az, a mely a mai társadalmat ek-
ként uralma alatt tartja. De ki tehet róla, ha mégis nem 
mindnyájan vagyunk képesek e kényelmes elv szolgálatába 
állani, s felróható-e nekünk, ha már vérmérsékletünk 
tiltakozik az ellen, hogy a visszaélések és jogtalanságok 
láttára némán keresztbe fonjuk karjainkat, s lemondólag 
azzal tartsunk, hogy : minden úgy van jól, a mint van ! 

Nekem legalább, egész életemben meg volt az az 
öröklött szokásom, hogy minden igaztalanság, minden 
ártatlanul taposott és üldözött ügy vagy egyéniség szen-
vedésének látása arcomba kergette a vért, s úgy éreztem, 
hogy szivem elszorult mindannyiszor, va'ahányszor az 
élet Golgothájának kínos keresztjén függeni láttam a jel-
lemet, az elvek szilárd bajnokát, s boldogtalannak tar-
tottam volna magamat, ha az enemű szenvedések számára, 
ha már egyébbel nem, legalább részvétem, osztakozásom 
könyeivel nem adózhattam volna. És bizony, sok keserű-
séget okozott nekem ez a tulajdonságom. Sok félreismerés, 
még több üldözés lett ezért az én osztályrészem, s be 
kell vallanom, hogy a világ szerint való kedvesség, dicső-
ség és vagyonszerzés szempontjából tekintve, aligha el 
nem tévesztettem az utat örökre ! 

De h á t . . . mégis csak jól van ez így! Most veszem 
észre, hová tévedtek gondolataim. Nekem egy vissza-
éléssel, illetőleg egy botrányos »lelkészválasztással * kel-
lene leszámolnom, s ime, majd bele mentem a világfáj-
dalom tengerébe. Ideje, hogy visszatérjünk a kiindu'ási 
ponthoz! 

Nos tehát, nézzük csak azt az ominosus választási 
közleményt közelebbről. 

»A választás előtt egy héttel — igy szól a tudó-
sító — Bőgős Lajos neve hangoztatott az egész gyüle-
kezetben, azonban a vésztői zavargós viszonyok megtu-
dása után s különösen azon tapasztalat folytán, milyet 
a Vésztőn mult hó 28-dikán járt paphallgató küldöttség 
magának szerzett, mely tapasztalat megerősítette ama 
hírt, hogy a vésztői gyülekezet tárt karokkal fogadná az 
uj lelkészt Kun Bélát, ha Váradra Csák Máté lenne meg-
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választva, ennek következtében a Bögös-párt megszaka-
dozott s a Kun B. békéjét és boldogságát óhajtott rész 
azonnal G á k mellé állott s azok maradtak meg Bögös 
mellett, kik bár Kun Bélának is jó akarói voltak, de 
Bogös mellől elpártolni nem akartak, nem tudtak, a hozzá 
kötött régi nagy szeretet mia t t . . . Ezek mellé járult még 
az is, hogy a Vésztőn járt küldöttség dicsérőleg nyilat-
kozott Csák Mátéról s ezen dicséretet a mint értesültünk, 
a Bögös-párt vezetői nem kicsinyelték, bizonyára ők is 
belátták a dolgok ekként leendő jobbrafordulásának szük-
ségét ugy annyira, hogy a választás napján is sokan 
mentek a Csák-párthoz, a vésztői béke megszerzése cél-
jából. Az eredmény felett őszintén örvendünk. Csak azt 
szerettük volna, ha már előzetesen oda hatott volna 
Csák M. ur, hogy a vésztői presbyterium meghívja uj 
lelkészét, a mi még, tudtunk szerint meg nem történt s 
miután teljes meggyőződést szereztünk Váradról arról, 
hogy Kun Béla nem foglalt Csák ellen álláspontot s 
visszavonulva volt a választási mozgalmaktól, sőt az in-
gerült Bögös-pártot lecsendesíteni igyekszik: reméljük, 
hogy azonnal, bár utólagosan, de mégis egészen el nem 
késetten meghívja a vésztői presbyterium uj lelkészét s 
akkor ugy Nagyváradon, mint Vésztőn a teljes békesség 
áll elő. Ugy légyen! Ugy a vésztői, m :nt váradi uj lel-
készeknek sikeres működést kivánunk uj egyházaikban. 
Bihari.« 

Eddig a közlemény. 
Ha a »Debreceni Prot. Lap« t. szerkesztősége azért 

nem fűzött e?en, itt szószerint betűhíven idézett közle-
ményhez semmi commentárt, mert talán a maga részé-
ről is elég bűzhödtnek s a további szellőztetésre valószí-
nűleg még nagyobb biizhödtséggel kinálkozónak találta 
az ügye t : ez esetben még talán tudnám érteni némileg 
a hallgatást ; mert e közleményhez, feltéve természete-
sen, hogy az abban foglaltak teljesen igazak, valóban 
nem is kell sok magyarázat . Beszél, illetőleg szaglik az 
erősen, magában isi De hogy ez esetben legalább oda 
kellett volna tenni e közlemény után hacsak ennyit is : 
»No bizony ehhez sem kell magyarázat !« szerintem minden 
kétségen felül áll. Igy, minden észrevétel nélkül közölve, 
azt a benyomást teszi az olvasóra, mintha a szerkesz-
tőség is helyeselné, vagy elnézni akarná azon üzelmeket, 
melyekről itt szó van. 

Mert igenis, üzelmekrol és pedig — feltéve ismét, 
hogy a közlemény valót mond — nagy vakmerőséggel 
elkövetett üzelmekrol van itten szó, a melyek egyenesen fel-
hívják, sőt kötelezik az illetékes — egyházi hatóságokat, 
hogy azok ellenében a törvény egész szigorával, kérlelhetet-
lenül járjanak el. 

Rég hallatszik már a fama útján erre mifelénk, sőt 
nekem is, a kí pedig a vésztői és váradi vá'asztási ügyek-
ben nem hogy személyesen, de még a legtávolabbi rokon-
ság révén sem voltam érdekelve, — mondom, még nekem 
is ajtómig hatolt már, hogy Kun B. érdekében Csak M. 
Vésztőn, s Cs. M. érdekében K. B. Váradon, mennyire 
ütötték a vasat. Nem hittem, nem akartam hinni. Sajnos, 
hogy > Bihari* közleménye most már nemcsak hinnem, 
de szólanom is kényszerit. 

(Vége köv.) Homolya István. 

R É G I S É G E K . 
Másolat a sárkeresztesi ev. reform, egyház 

anyakönyvéből. 
»Deliberata Synodi Partialis Anno 1707. Dje. 28. Junii Felső Őrsini 

Celebratae.c 

Az elmúlt tavasszal 28 junii Felső-Őrsön Celebral-
tatott egyházi partialis gyülésiinkben ; minémű törvényes 
végezésink lettenek a sz. fraternitásnak egyező akarat-
tyábul s parancsolatyábul, im az egész sz. ecclesia előtt 
elolvasom, minden jó lélek figyelmetessen hallgassa meg, 
magatt a'hoz alkalmaztassa; hogy jövendőben tudatlan-
sággal senki magát ne mentegethesse. 

I. Punctum. Hogy az hatalmas Isten e világi nagy 
méltóságoknak szivekett a sz. békeségnek s egyességnek 
sz. szeretetivei egyben csatolván, megromlott hazánkban 
s édes nemzetünkben a nagy vérontást s régtűlfogva 
való hadakozást megszüntesse, aranynál drágáb s elbom-
lott kivánt békességünket helyre állassa az ő felsége 
fellobbant haragjának megszüntetéséért. Minden újhold 
csötörtökön háromszor sz. gyülekezetünk legyen, me-
lyekben az Istennek haragos orcájátt (a régi szenteknek 
ugy mint Dávidnak Josafatnak Eszter asszonynak Mar-
docheusnak és egyebeknek követésre méltó példájok sze-
rint az Istennek is parancsolatjátul indíttatván Joel 1. 
14.—2. 12. 13. 14. índitatván) engeszteljük. Ugy hogy 
reggeli órán idvességes tanítás délyesti és estvéli órákon 
penig áhítatos Poenitentiához illendő könyörgések legye-
nek és valamely tanitó vagy Schola Mester, akkor Ecclá-
jában nem tapasztaltathatik, hanem hivatalyatt elmulatya, 
tisztitül megfosztatik bizonyos ideig. Clas. 3 Can. 58. A 
mely hallgató penig ezt az egyetlen egy napot ez hol-
napnak napjai közül Istennek számára külső munkáitól 
való megszűnéssel bőjtöléssel Isteni tisztelettel Atyafiúi 
szeretetnek és irgalmasságnak munkáinak gyakorlásával 
Esa 8. 7. 8. 9. 10. meg nem szenteli az Ecclabul az ő 
botránkoztatásáért kitiltassék mindaddig mig Istent s az 
Ecclat meg nem engeszteli. 

II. Punctum. Áz Isteni káromlásokat és utálatos 
szitkokatt, melyekkel az ő felsége félelemmel és rettegés-
sel említendő sz. neve megsértetik, sőtt ugyan által sze-
geztetik, minden birák és esküttek igen keményen meg-
büntessék valakik pedig ezután : azokban tapasztaltatnak, 
akár férfiak akár asszonyi állatok, akár leánzók legyenek 
az Ecclabul kitiltassanak, úgyszintén a kik az urnák 
nyugodalmának napján, ugy mint vasárnapon (hanem 
ha közönséges és elkerülhetetlen dologban) utaznak dol-
gott tesznek és szokott mesterségeket gyakorolják Cass. 
3. Can. 

III. Punctum. A másokat fajtalan élettel, parázna-
ságokkal, kerítésekkel Ifijaknak elhítetésével megbotrán-
koztató szemtelen emberek a Biráktul és esküdtektül, ne 
erszényeknél fogva hanem testeken való sanyarú meg-
vesszőztetéssel büntettessenek meg, és mindenütt az Ecc-
labul kitiltassanak és mindaddig be se vetessenek, mig 
nem próbálható megjobbu'ásoknak tapasztalható jeleit 
mutatják. 

IV. Punctum. Az lakodalmakban s vendégségekben 
való hegedülés musika szó fajtalan tombolás táncolás noha 
mindenkor sok gonosszal volt nagyon egybeköttetve, mint 
ezt a Silo leányinak elragadtatások és a keresztelő Jánosnak 
az Heródesnek és Heródiás leányával lett bújja táncibul 
lött és következett feje vétele és szomorú halála nyilván-
sággal mutatják, mihezképest mint pogány bolondoskodást 
a sz. írás ezt mindenkor tilalmazta, de kivált az ilyen 
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szomorú időkben, a minemüekre mi mind nemzettséges 
mind személy szerint való utálatos vétkeinkért Istennek 
igazságos itéletibül jutottunk, melyekben nem örömre, 
nem vigasságra, hanem sírásra és keserűségre hiv Isten 
bennünket. A kik azért ennekutána ebben tapasztaltat-
nak azoknak is hasonló büntetisek leszen, a kinek házá-
nál musika szó halatik excomunicaltatik. Ha pedig vala-
mely Prédikátor vagy Schola Mester, az ilyetén vendég-
ségekben megjelenik, s elnézi és jelenlétével javallja cse-
lekedetiért tisztibül kivetetik. Class. 3. Can. 24. 

1 . Punctum. Valamely ember egészséges korában, ; 
az Urnák végvacsorájával való élést elmulatja vagy an-
nak megutálásábul vagy felebarátjával való megbékélhe-
tetlen haragtartás, és gyűlölség miatt vagy más akármi 
testi hijában való ok miatt az ilyetén embert a tanitók 
szorgalmatosan megjegyezzék és betegágyában is hozzá 
ne vigyék sőt holt testét is minden temetési pompa nél-
kül és tisztességtétel nélkül temessék Class. 3. Can. 38. 

VI. Punctum. Vasárnapokon ünnepheteiben és az 
előtt utánna való héten leánykérések, kézfogások, esküte-
tések ne legyenek, lakodalmazások sehol meg ne enged-
tessenek. A tanitók is a házasokat egyéb napokon ki ne 
hirdessék hanem csak Vásárnapokon, a midőn a kö-
zönséges gyülekezet jelen vagyon. Class 3. Can 58. Ha 
valamely tanitó ez ellen cselekeszik másoknak megbot-
ránkoztatásával minden maga mentsége haszontalan le-
szen, és tisztitül megfosztatik Cl. 3. C. 59. 

VII. Punctum. Minekelőtte az uj házasoknak egy-
bekeléseknek idején, a leányok vagy özvegy asszonyok 
megkerestetnek a kérő emberek által, tartozzanak az 
Ecclesianak Prédikátorának hirt adni felölök, hogy vé-
gére mehessen ha szabados személy-e és valami atyafi-
ság, avagy akadály, mely házasságokat meggátolhatná 
nincsen-e közöttök, hogy valami módon olyatan szemé-
lyek között ne legyen az összveházasadás a kik nem 
illendők. 

VIII. Punctum. Valamely külföldi ember magának 
más helybül feleséget veszen, tartozik az ő maga Eccla-
béli tanitótul maga mellett tanúbizonyság levelet vinni a 
felől, hogy ő szabadosszemély, ha pedig a legény azt 
elmulasztja, sehol egy tanitó is megesküdtetni ne mere-
szelje sub poena de politionis. Class. 3. Can. 17. 

IX. Punctum. Pénteken szombaton senki az uj há-
zasokat meg ne esküdtesse, mivel gyakorta az ilyenek 
vasárnapi lakadalmazásakkal az Urnák szombatját meg-
fertéztetik, vagy hogy magokat azokon a napokon való 
lakodalmazásakkal, az Urnák napján véghez viendő Is-
tenitiszteletekre alkalmatlanokká teszik, se azon a napon 
melyen az uj házasok kihirdettetnek a tanitó őket össze 
ne esküdtesse, hanem egy-két nap az eskiidtetés és hir-
detés között közben vetessék, hogy igy a ki minemű 
akadályt tud a két fél között, inkább hirré adhassa a 
sok confusioknak rosz consequentiáknak elháritásáért. 

X. Punctum. Minden vasárnapokon a délesti pre-
dikátió helyett chatechismusi tanítások legyenek, minden 
Ecc'ákban ugyanazon egy chatechismus tanittassék pe-
dig mindenütt, hogy a Prédikátorok változásával ne vál-
tozzék sem a tudomány sem annak tanításának módja, 
nyilvánvaló károkkal az hallgatóknak. Class. 3. Can. 16. 
egyéb napokon is a hol lehet a leány gyermekek a cha-
tekhismusra és a soltárokra taníttassanak, melyre szor-
galmatosan feljárjanak hogy a ker. vallásnak ágazataiban 
naponként épülhessenek, a kik mind az által vakmerő-
ségbűi ugyan csak nem akarnak feljárni tudtokra legyen 
elsőben hogy az Urnák asztalához mindaddig nem bo-
csáttatnak, mignem az Urvacsorájárul való tudományt az 
Urnák asztalánál egészben el nem tudják mondani. Ha 

ez sem lesz elég, mikor férjhez mennek mindaddig meg 
nem esküdtetnek mig a hitnek ágazatit meg nem tanulják. 

XI. Punctum. A keresztségnek Sacramentuma is 
ezután az egész gyülekezetnek jelenlétiben szolgáltassék 
ki, mind szintén az Urnák végvacsorája, mivel hogy az 
igének hirdetésivel az Ur Jézus Krisztus egybenkötötte 
Mat. 28. 19. és ennek is azon méltósága vagyon, mely 
a sz. vacsorának, mivel egy Urnák rendelete mindenik 
és azon Isten anyasz. egyházában való beszámoltatásunk-
nak bizonyságára kell azzal élnünk, a melyben való 
lelki tápláltatásunkra élünk a szent vacsorával. Annak 
kiszolgáltatásának penig módja ez leszen; mikor a ta-
nitó a prédikáló székből leszáll a megkeresztelendő gyer-
meket hozzák a komák az asztal eleiben, s minek utánna 
megkereszteltetik, azután legyen az utolsó éneklés és a 
gyülekezetnek eloszlása Class. 3. Can. 17. 

XII. Punctum. A mely tanitók egyszer kezeket az 
ekeszarvára tevén, e világiakra vissza néznek és mago-
kat kereskedésre vagy va'amely külső dolgokkal való 
nyerekedésre adják, és undok nyerekedésnek okáért 
vagy magok vagy feleségek vásári ul vásárra járnak, szor-
galmatosan megjegyeztetvén ; a prédikátori tiszt nélkül 
ellesznek, minthogy lehetetlen két urnák szolgálni; vagy 
legyenek kalmárok vagy hogy kereskedjenek azzal a ta-
lentummal, melyet Istentűi vettenek, hogy azért fogyat-
kozásra ne jussanak, és életeknek keresése miatt, tisz-
teknek gyakorlásátul el ne vonattassanak. Tartozzanak a 
kegyes hallgatók is jó lelkiismeret szerint illendő jöve-
delmekrűl gondot viselni azt az ő idejében hűségesen be 
is szolgaitatni, hogy igy a kik az Evangyeliumnak szol-
gálnak a mellé rendeltetett tisztességes jövedelembűi is 
éljenek. A kiknek mindazáltal Isten valami szőlő örök-
séget adott, vagy annyi gabonát, mely a maga cselédje 
között el nem kél, abbul ha ki mit szakaszthat és holta 
után nagy gyámoltalanságra jutható szegény cselédinek 
jövendő hasznára t'sztességes uton módon házában sze-
rezhet azt senki nem ellenezheti. 

XIII. Punctum. Sokszor tanitójokat a hallgatók vi-
dékre nászban elhívják, de utazásokban aztán nem akarnak 
tőlük függeni, jó intéseknek engedelmeskedni, melyből 
sokszor már szükség kivül való lövöldözések, emberölé-
sek gyilkosságok, prédikátoroknak megnyomoritása és 
halála is következtenek annakokáért egyenlő akaratbul 
végeztetett, hogy aféle helyre soha a tanitók ne menje-
nek hanem ha valamely kegyes és érdemes emberhez, 
oda is penig igen nagy assecuratio alatt, hogy sem lö-
völdöíés, sem nyargalózás, sem hegedűlés, sem táncolás 
és semmi egyéb botránkozás nem leszen, de ha affélét 
venne a tanitó eszében sub poena depositionis el ne 
menjen. 

XIV. Punctum. A kik valamely czégéres latorsá-
gukért az Ecclabul kirekesztettek, ámbár prédikátorok 
lettenek légyen is, senki azokkal ne társalkodjék, hogy 
velek való társalkodásukkal a gonoszt bennek javallani, 
és abban az istentelenek kárját megerősíteni ne láttas-
sanak Class. 3. Can. 36. hanem amazok is magokat meg-
szégyeneljék és jobban észre térjenek. 

XV. Punctum. Valamely prédikátor vagy maga, 
vagy felesége vagy leánya lakodalmakban egyes poha-
rakkal harcol tombol táncol pogány bolondoskodást kö-
vet maga a prédikátor tisztitűi fosztatik meg, mert 
minthogy a maga házában nem tud előljárni és egy ki-
csiny sereget birni méltatlan az istenházának igazgatá-
sára. Class. 3. Can. 24. 

XVI. Punctum. A tanitók mint maguk ugy fele-
ségeik és hivatalukhoz is tisztességes asszonyi állatok-
hoz illendő szemérmetes öltözetet viseljenek, mert ugyanis 
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a tanitók feleségeikhez nem illik fodorított és homlokra 
szemöldökig leenyvezett haj semmiképen, hanem hogy 
a sz. Péter tanácsa szerint az ő ékességek belső legyen, 
ugy mint a szívben elrejtetett ember, a szelid és csen-
des léleknek rothadatlansága, mely az Isten előtt becsü-
letes, melyekkel ama sz. és Istenben bizó asszonyi ál-
latok is, régen ékesítik va'a magokat, engedelmeskedvén 
férjeknek az Úrban, mint Sára is Ábrahámnak, kinek 
ők is ugy lehetnek hitbeli leányi, ha a jó cselekedetek-
ben nyomdokit követik és igy semmi félelem nem is 
rettegteti őket I. Pét. 3. 4. 5. 6. Class. 3. Can. 51. Finis 
pro posteris. — Közli : Demjén Márton h. leik. 

K Ü L F Ö L D . 
A vallás lényege és az egyházi fejlődés alap-

törvényei. 
(Vége.) 

Ha csakugyan az érzéki elv tétetik az egész er-
kölcsi élet kiindulási-, köz- és végpontjává, ha az érzéki 
momentum még az élet-eszmény legfelsőbb fokán is mű-
ködik : akkor az egész morális élet bizony nem lesz 
egyébb, mint önző socialis-eudaemonismus. Igaz ugyan, 
hogy, a mint Pál apostol is mondja, előbb volt az ér-
zéki s azután lett csak a szellemi; de nem szabad figyel-
men kivül hagyni azt, miszerint ahhoz, hogy az érzéki 
valóban legyőzethessék és felemelkedhessék az erkölcsi-
nek magaslatára, okvetlenül szükséges egy, már akár ma-
gában az emberben, akár pedig az őt körülvevő világ-
ban, de mindenesetre valahol meglevő, eszményi tényező. 
Bender ezt eleinte egészen mellőzni akarja. Azonban a 
midőn okoskodásai közben a maga alapgondolatából kö-
vetkezetesen, természetes uton nem tudja megfejteni, 
hogy az érzéki miként lesz erkölcsivé, akkor mégis oda-
fordul az emberben levő amaz ösztönökhöz, »melyek 
erkölcsiekké lehetnek* (151. 1.); valamint kénytelen még 
egy objectiv factort is szerepeltetni e folyamat feltünte-
tésénél, midőn azt mondja a 172. lapon, hogy »a ter-
mészetben levő rend és törvény szemlélete ébresztette fel 
az emberben az emberi dolgok törvényes rendje iránt 
való érzéket.« 

Az érzéki létrehozván az erkölcsit, az erkölcsi már 
most hasonló módon hozza létre a vallásit. Bender tehát 
határozott ellentétben az uralkodó nézetekkel, azt akarja 
bebizonyitni, hogy az erkölcsi processus szülte a vallá-
sit ; ez függ amaztól s nem megfordítva és függ általá-
ban az egész culturalis fejlődéstől. Nevezetesen, a mint 
a természeti ember már tette, a midőn érzéki céljai el-
érésére irányzott törekvéseiben gátló akadályokba ütkö-
zött : ugy felebbez a cultur-ember is, mikor a maga cul-
turalis (nemzeti és egyetemi) törekvéseiben gátoltatik, j 
egy, a világot vezető hatalomra, a mely neki a világ 
ellentállásai között is az élet-eszményt megtartani segiti; 
csakhogy most már épen magasabb erkölcsi álláspontjá-
nak megfelelőleg, e legfőbb világ-okot többé nem nxate-
rialistikusan, hanem aesthetico-pantheistice vagy theistice, 
fogja fel, a szerint, a mint az egyed és a faj közötti 
összhang ösztöne, vagy pedig az egyetemes és örök 
életcél érdeke vezeti. Á hit minden esetben »az illető 
egyén életirányzatának visszfénye* és nem valamely a 
világról és ennek végokáról való határozott felfogás ké-
pezi alapját, hanem az ember lényegének és hivatásának 
sajátos megítéléséből állanak elő a különböző vallásos 
világnézletek. 

Ez állásponton aztán természetesen nem lephet meg, 

ha azt mondja Bender, hogy a vallási folyamat alapja 
nem a kijelentés, hanem minden vallás csak később szen-
tesid utólagosan a maga intézményeit azzal, hogy úgy 
tünteti azokat fel, mintha isteni kijelentések volnának; 
mert hiszen minden vallásban a kijelentés gondolata ki-
mutathatólag csak későn születik meg. Szerinte kijelentés, 
a legtágabb értelemben mindaz, a mi az ember előtt a 
maga életcéljának elérhetésére szolgáló eszközöket felfedi 
és mindaz, a mi őt életeszményének megvalósithatására 
segiti (207. 1.). Ugyanis, minden positiv vallás hisz olyan, 
egészen határozott természeti és történeti jelenségekben, 
a melyekhez kötheti aztán az emberi életeszmény ke-
resztülvitelét (119. 1.). A természeti ember azokat a ter-
mészet-jelenségeket, melyek őt a maga érzéki létéért 
folytatott harcában segítik, tekinti különösebben a kije-
lentés hordozóinak, mig a culturnépek azokat a törté-
neti tényeket, melyek jólétükre hatottak, az egyetemesen 
— erkölcsi népek pedig azokat a személyiségeket, a kik 
egyetemes-erkölcsi (universell-sittlich) jelentőséggel bírnak. 
A történeti kijelentéshitnek ez a formája, a mely a termé-
szetben és történelemben az isteni akaratnak nyilvánulá-
sait látja ama régi világnézlet hatása alatt, mintha a felső 
világ az alsótól el volna választva, átalakul mythikus ki-
jelentési hitté, az az a tökéletes életnek eszményképei, 
mert e földön mindig csak akadályokba ütköznek, kihe-
lyeztetnek a végetlen világtérbe s ugy fogatnak fel, 
mint a kik onnét a felső világból nyúlnak be az alsónak 
eseményeibe. Ez uton állott elő ama hit is, hogy a val-
lásalapítók világelőtti isteni lények incarnatiói. A kije-
lentési hit e második, mythikus alakjában pusztán a kép-
zelet szülötte, mig első, történeti alakjaban egészen jogo-
sult, mert az eszmény-világban vetett hit ama magasabb 
ideális rend szilárd alapjain nyugszik, a mely rend e 
földi világot áthatja. (Tehát dacára minden tiltakozásnak 
van mégis valami, a mi az emberen, ennek alanyiságán 
kivül befoly a vallásos világnézlet előállására!!). Abban 
a természeti rendben, mely az egymással küzdő eleme-
ket kibékíti és abban az erkölcsi életrendben, a mely az 
egyesek és népek érdekeinek harcából győzedelmesen 
tör elő, látja az ember egy egységes, mindenekfelett 
uralkodó erőnek manifestatióját (230. 1.) Igy megvan a 
kijelentéshitnek jogosultsága ; de más értelmezéssel nincs! 
A kijelentéshitnek mythikus formája csak »becsületes 
öncsalás.* 

»A Krisztus-cultus jogosultsága« című fejezetben 
vonja ki aztán Bender amaz ál itásának, hogy az emberi 
képzelet csinálja magának a maga megváltóit, legszoro-
sabb következtetéseit, a melyek szerint > Krisztusnak 
imádásáról ép oly kevéssé lehet szó, mint általában Krisz-
tusnak istenségéről. A keresztyén egyházra nézve is áll 
az a parancsolat : »ne legyenek más Isteneid mellettem!* 
A Krisztus-cultust csak ugy kell tekinteni, mint Isten 
ama kijelentésének cu'tusát, mely a Krisztussal közölte-
tett, ki emberi organuma volt e kijelentésnek.* 

A mit az egyház a feltámadásban és menybeme-
netelben »drámailag* megtestesitve lát és ünnepel, az 
nem egyébb, mint képzelődés Azok a csodálatos tudó-
sítások, melyek Krisztus földfeletti személyiségéről szó-
lanak, ki a menyből jött alá s oda tért vissza — mondja 
szerző — ép ugy az ó-világ természetnézletén nyugsza-
nak, mint a Jézus által eszközölt ördögüzések az evan-
gyéliumokban. »Micsoda jelentőséggel is bírhatna reánk 
nézve, kiknek tekintete a világok véghetetlenségében vész 
el, a poklokra alászállás és a menybemenetel régi felfo-
gása?* Ha az örökéletben és a magasabb szellemi világ-
ban vetett hit Jézus életének, feltámadásának és menybe-
menetelének történeti tényein építtetik fe l : akkor a ke-

2 8 * 
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resztyén vallás ugyanazon circulus vitiosusban mozog, a 
melyben a többi vallások. A vallásos kívánság megal-
kot ja magának az eszményvilágot a mennyei túlvilágban, 
azután pedig leszállítja ide annak imaginalis eszményi 
alakjait, hogy igy kézzelfoghatóvá tegye ama más világ 
valóságát. »A vallás alapítók előbb is teni t tetnek; azután 
ugyanaz a hit, mely őket a mennybe vitte, lehozza ismét 
a földre, hogy legyenek minden kétséget kizáró hiteles 
tudósítói amaz ismeretlen világnak, melyen hivő vágyunk 
csügg.« 

* * * 

Ezekben kívántam a külföldi theologus világban leg-
újabban oly nagy feltűnést keltett munka legsarkalatosabb 
gondolatait ismertetni. A kik némileg is ismerik a böl-
csészet történelmét, azok egyszerre azt mondhat ják, hogy 
hiszen e mű is csak azt igazolja, miszerint »nincs semmi 
új a nap alatt*. Ilyenforma gondolatok, ha nem is a 
darvinismus alaptételéből, a létérti küzdelem gondolatából 
levezetve, már gyakran nyilváníttattak. Elég legyen csak 
például hivatkoznom Xenophanesre, ki annyira pusztán az 
ember alkotásának tar t ja a vallást, hogy egész gúnynyal 
m o n d j a : »Ha, mint nekünk, az ökröknek is volnának 
kezeik és ujjaik, az ökrök ökör, az oroszlánok oroszlán, 
a lovak ló alakjaban képeznék is tenüket ; oly alakú test-
tel ruháznák fel, minő a maguké, olyanoknak csinálnák 
milyenek ők maguk.« V a g y utalhatok a byzanti philo-
sophokra a régebbiek s a Feuerbach és követői néze-
teire az ujabbak közül. Különben a methodusban és a 
különböző vallásalakok jelenségeinek megítélésében szin-
tén voltak előfutárai, kik több alaposággal és a vallás 
valódi lényege iránt több érzékkel, kegyelettel vizsgálták 
azokat a dolgokat, a melyeket bizony csak »tükör és 
homály által láthatunk« itt, e földön ; de a melyekből 
még sokkal kevesebbet láthatunk, ha vizsgálódásainkból 
minden metaphisikai elemet kizárunk s pusztán csak az 
emberre szorítkozunk. A vallás fogalma ilyetén megál-
lapításának methodusában megelőzte Bendert Kaftan 
Gyula bázeli theologiai tanár »Das Wesen der cliristli-
chen Reliyionc. című 1881-ben megjelent munkájával. De 
a mig Kaftan még ott is, a hol tévesztett uton járni 
látszik, kitűnik a bizonyítás nyugodtsága és élessége ál-
tal : addig Bender a dolgok mélyére sehol le nem hat 
s a szorgalmas vizsgálódás gyümölcseit nem produ-
cál ja ; s a mig Kaftan gyönyörű fejtegetései a keresz-
tyén vallás jelenségei felett még arra is, a ki minden 
tételét nem tudja is elfogadni, azt a benyomást teszik, 
hogy a szerzőnek az evangelium kincsei nagyon becse-
sek : addig Bender ugy tűnik fel, mint a »culturalis elő-
haladás« lelkesült prófétája, azé az előhaladásé, mely a 
socialis-eudaemonismusban s az »a ki bírja, az marja« 
féle elvben látja életeszményét. A culturalis előhaladás 
ezen az utján nem kívánom őt követni 1 Erre nem lehet 
az evangéliumot szent talizmánul elvinni 1 

Kaftan, Bitschl, Herrmann (»Die Religion im Ver-
háltniss zum Welterkennen und zur Sittlichkeit«), szintén 
elismerik ugyan az ember önfenntartási ösztönét, mint 
tényt és mint tényezőt a vallásos életben; de nem teszik 
azt a vallás organisáló alapelvévé, hanem ilyenül meg-
hagy ták a kijelentést; természetesen nem a mechanikus 
kijelentést 1 Ők is elismerték, hogy a vallás minden nyi-
latkozásának célja a boldogság megnyerhetése s igy 
általa az ember önfenntartási ösztönének kielégítése, meg-
nyugtatása ; azonban egyikőjüknek sem jutot t eszébe, 
hogy az emberi lényeg törvényét épen ez ösztönben 
keressék s hogy ez ilyen módon elégíttessék ki. Az 
ezen felépült vallás csak a megszorult ember illusiója 
lesz 1 Semmi több 1 Vékony szalmaszál a viharzó ten-

geren hánykódó sülyedőnek és nem révpartra segitő 
»hármas ércü« naszádja! S hogy ma annyian merülnek 
el a zajgó hullámok között kifáradva a létérti küzdelem-
ben, annak legfőbb oka, mert ilyen Bender-féle próféták 
felületes tanainak szalmaszálához kapaszkodnak vagy ta-
lán még ahoz sem! 

Kenessey Béla. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Közgyűlés meghirdetése . A dunamelléki ref. 

egyházkerület rendes közgyűlése, mely legtöbbször a 
Pünköst után következő szombaton szokott kezdődni, az 
idén a Pünkösti ünnepekre és a közép s felső tanintézetek 
vizsgálataira való tekintetből május 26 s következő nap-
jaira hirdettetet t meg. A z uj lelkészek felavatása május 
30-ikán leend, a papi vizsgálatok pedig május 24. és 
2 5-ik napjain tar tatnak. Az első vizsgálat elé állók szá-
mara az ó szövetségi irásmagyarázatból Jób könyvének 
I—XIV. fejezetei, az uj szövetségiből a zsidókhoz írt le-
vél jelöltetett ki. A második vizsgálatot teendők szá-
mára kitüzetett az egyházi beszéd textusául Eféz. IV., 
15. 16 ; a katechisatio alapjául a XLV-ik űrnapja vagyis 
a 116—118 kérdések ; homilía tárgyául Máté XX., 
1 — 1 6 . ; egyházjogi dolgozathoz maguk választanak tár-
gyat . A vizsgálati t an tá rgyak az eddigiek lesznek, csak 
hogy az első vizsgán a symbolica a dogmatikával össze-
foglaltan kérdeztetik, a szent történelem a biblica theo-
logiával felcserélhető s a Theolog. Encyc 'opaedia a tan-
tárgyak közül elhagyatik 

* A tiszántúli ev. reform, egyházkerület közgyű-
lése — mint már emiitettük — f. évi május 3-án veendi 
kezdetét . Ezt megelőzőleg május i-én : másod lelkészké-
pességi vizsga, május 2-án : bizottsági ülés fog tartatni. 
A másod lelkészképességi vizsgát tevők által készítendő 
egyházi beszédre a lapigéül : 1. Timót I V : 16. verse, 
ká témagyaráza t ra : a Xll- ik űrnapja 31. és 32-ik kérdései 
tűzettek ki. A vizsgát tenni akarók főtiszt. Révész Bá-
lint püspök urnái való jelentkezése s bizonyítványaik be-
terjesztése ápril 30-án d. u. 4 órakor lesz. — Ugyan-
ekkor tanitóképességi vizsgák is tar tatnak. És pedig az 
írásbeliek ápril 12-én, a szóbeliek a következő napokon. 
A vizsgázandók a képezdei igazgatóságnál okmányaik be-
terjesztése végett ápril 11 én jelentkezhetnek. 

* Adomány. Tek . Hegymegi Szendy Antal úr, a 
nagybányai ág. h. ev. egyház érdemes felügyelője, kinek 
jótékonyságáról lapunkban ez évben már egyszer meg-
emlékeztünk, ujolag bizonyságát adta annak, hogy a nyáj, 
melynek vezetése ő reá bízatott, benne hű gondozóra is 
talált. F . hó 21-én ugyanis 200 frtot adományozott egy-
házának építkezési célokra. A kegyelemnek E tene erő-
sítse nemes buzgalmát továbbra is s engedje, hogy a szép 
példa sok követőre találjon ! 

* Párhuzamos osztály. A vallás- és közoktatási 
mini-zter közelebb felhívta a törvény értelmében a buda-
pesti reform, egyházat , hogy miután gymnasiuma I. s II. 
osztályában a növendékek száma évek óta fölözi a 60-at, 
gondoskodjék párhuzamos osztályok felállításáról. Az egy-
háztanács maga is érzi már ennek szükségét évek óta, 
tervbe is vette ilyenek fe^lli tását, de a mostani helyi-
ségben ez lehetetlen. Ezért folyamodott a fővároshoz, 
gymnasiumi alkalmas telekért s némi segélyért, és mi-
helyt ezt — mint reménylhető — megnyerendi , azon-
nal hozzá kezd egy oly épület emeléséhez, melyben 
4 párhuzamos osztály számára leend hely. 
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* Aratás a más vetésén. E g y r e szaporodnak a 
katholikus lelkészek részéről ellenünkben elkövetett tör-
vénytelen tet tek. A fenntebbi cím alatt közelebb a »Hód-
mező-vásárhelyi közlöny«-ben o'vassuk a következőket : 
március hó 15-én a róm. kath. plébániai hivatal egy Oze 
Erzsébet nevü cibakházi születésü reform, illetőségű nőt 
temet te te t t el s még hozzá — mint hallatszik — meg 
is gyóntat ta . A nevezett nő előbb róm. kath. vallású volt 
ugyan, de a ref. egyházba forma szerint á t tér t és Nagy Fe-
renc volt városházi előfogatosnak volt felesége. Hogyan 
történhetet t ez meg s vajon tud-e ez esetről a ref. lel-
készi hivatal ? 

* Harang-avatás. Mező-Túron a mult hó 21-ikén 
avatták és helyezték fel a reform, nagy egyház két újon-
nan öntetet t harangjá t . Az egyik 60, a másik 5 — 6 
mázsa súlyú. Készítőjük Thúry János és fia budapest i 
nagyszergyáros. Az ünnepély d. u. fél 3-kor nagyszámú 
közönség jelenlétében Turgonyi lelkész szónoklatával 
vette kezdetét, utána a polgármester helyett a városi 
főjegyző szólt lelkesen ; majd ismét Turgonyi La jos lel-
kész fejezte ki a harang készítője iránt az elismerést. A 
díszes tribune-ről elhangzott — s nagy figyelemre mél-
tatott, ezen beszéd után, 20 fehérbe öltözött leányka 
megkoszorúzta a két harangot , minek utána kezdetét 
vette azok ünnepélyes felvonása, még pedig a dalárda ál-
tal énekelt »Hymnus« zengése mellett. Azután a gyer-
mekek kara zengé a Szózatot. A harangok felérkeztek, 
elhelyeztettek, minek jeléül a magasból vagy 100 darab 
kisebb csengő dobáltatot t lefelé, melyek után nagy volt 
a tusakodás, h o g y a jelenvoltaknak emléke legyen az 
ünnepélyből. 

* Téli Újság. (VII. évfolyam.) Az t tapasztaljuk közön-
ségesen, hogy földmiveléssel foglalkozó népünk a tél be-
álltával a munkáról levevén kezét kezd inkabb-inkább a 
szellemiek felé fordulni. Az anyagi dolgok megbeszélé-
sével nem elégszik meg; óhaj t valamit, a mi szellemének, 
kedélyének s képzeletének táplálékot nyúj t . A túlságba 
menő realistikus műveltségi áramlat, mely mai napság 
oly erős hullámokat ver, melylyel népünk gondolat-világa 
is oly éles ellentétben áll, némileg leendő megakadályo-
zására alapította a békés bánáti »vallásos iratokat ter-
jesztő egyesület« a »Téli Újság *-ot, mely a maga szá-
mára évenként kezd tér t hódítani. 

A nép szeret szép vallás-erkölcsös elbeszéléseket 
olvasni, de azért ez irányú lapért egyet 'en forintot ál-
dozni nem akar. A nép ez anyagias gondolkozását nagyon 
jól ismerték a »Téli Újság* alapitói s igen helyesen csele-
kedtek akkor, midőn egy pár krajcárra szabták az egyes 
számok árát. 

A »Téli Újság« VII-ik évfolyama mult év decem-
ber 1 5-én kezdte pályafutását s azt a hetenként egyszer 
kiadott 13 számban e hó 15-én be is végezte. Közölt a 
szent könyvből egyes tör téneteket képekkel megvilágo-
sítva, jelesebb protestáns férfiak életrajzát. Vallásos köl-
teményeket . Zsoltár fordításokat. Tárcát és vegyes köz-
leményt minden számban. 

Nevezetesebb közlemények: id. báró V a y Miklós 
(arcképpel.) A ref. egyház célja. Újévi gondolatok. Jobb 
levegőt és jobb társaságot. A meggazdagodás utja. Lu-
ther ot thon. Válponton. Módra Imrétől. Isten nélkül. A 
nagybecskereki ref. egyház. Szalay Józseftől. Költemé-
n y e k : Karácsonykor . Sántha Károlytól. X C V . és XCVI. 
Zsoltár Kolosy Elvirától. E g y sziv s egy lélek (Gerock 
után.) E g y ifjú halálára Szalay Józseftől. Erős vár a mi 
Istenünk (Luther után). A koldus leány. Itt és ott Bachát 
Dánieltől. Rövid az élet. Esti harang. Ma nyolcvan éves 
jó anyám. Szász Károlytól. A Tárca rovatban legkiválóbb 

közlemény: Kardos Péter és neje (népies beszély). V . 
Gaál Karolin szép tehetségű írónőnktől. A bibliai képeket 
magyarázó szöveg igen jó népies nyelven van írva, min-
denike egy-egy szép erkölcsi tanúságot nyúj t az olvasónak. 

A »Téli Újság* összeállítását Szalay József nagy-
becskereki lelkész teljesítette ; finom papiron szép képek-
kel Budapesten Hornyánszky Viktor nyomdája állította 
ki. E kedves kis néplap hogy minél nagyobb elterjedést 
nyer jen a »vallásos iratokat terjesztő' egyesület« nagyobb 
egyházakban 20—20 példány számonkénti elárusitásával 
megbízhatná a taní tókat vagy lelkészeket, kik a begyült 
összeget rendeltetési helyükre szívesen elküldenék a fá-
radságokér t őket megillető t iszteletpéldányért . Igy a je-
lenleg 2300 példányban megjelenő »Téli Újság* 1500— 
2000-el több olvasót számlálhatna s a vallás-erkölcsiséget 
nagyobb mérvben szolgálhatná. — Király Gyula. 

* Bod Péter müvére közelebb a következő előfize-
téseket ve t tük : Báró Prónay Dezső testvére, báró Prónay 
Gábor részéről Tápió-Ságh-Szecsőről ; Molnár János Bihar-
Diószeg-i ref. lelkész ; főt. Révész Bálint tiszántúli ev. 
ref. püspök utján : a hódmező-vásárhelyi ref. egyház ; a 
felső szabolcsi ref. lelkész egyesület könyvtára ; Kun Ber-
talan tiszáninneni ev. ref. püspök a saját s a tiszáninneni 
ref. egyházkerület részére. — Varga Lajos theol. tanár 
Sárospatakon 

Lege lőbb kellett volna említenünk, ha az enemű 
fényes tet teknek cégérre volna szükségük azon elisme-
résreméltó pártfogást , melyben hazai egyházunk nagy-
szerű oszlop-embere, a nagyfontosságú irodalmi vállala-
to t részeltette. Ha nem mondanók is nevét, tudná min-
denki, hogy idősb báró V a y Miklós koronaőr ő excel-
lentiájáról van szó, ki mindenütt , hol a lelkesedés szavai 
mellett tel tekkel is ki kell mutatni, hogy a protestáns 
egyház a haladás és felvilágosodás szolgálatában áll, 
zászlóvivőkint tűnik fel rendesen. Jelenleg is, alig voltak 
szétküldve az előfizetési felhívások, a nemes lelkű, egy-
háza íigyeért oly hőn lelkesülő főúr 100 frtot ajánlott 
fel a Bod-féle mű kiadási költségeinek fedezése végett , 
mely összeget át is adott szerkesztőségünknek. Fogad j a 
az oly sokak által szeretve s tisztelt oszlop-férfiú az 
ügy érdekében tett áldozatkészségeért legőszintébb kö-
szönetünket. 

* Gyászhír. Kálmán János a jászberényi reform, 
egyház agg lelkésze, hosszas betegeskedés után március 
hó 30-án meghalt, egy órával később neje is elhunyt. Te-
metésük nagy közönség részvétele mellett 31-ikén ment 
végbe. Béke poraikkal! 

* Reform-kísér le tek az angol egyházban. Az an-
gol magas egyház kebelében élénk irodalmi mozgalom 
folyik az egyház szervezetének javítása érdekében. A 
mozgalom célja az, hogy a világi elemnek szélesebb ha-
táskör és befolyás adassék az egyház kormányzásában. 
A vezetők arra törekesznek, hogy az episcopalismus 
megcsontosodot t gépezetét egy kis presbyter ianus olaj-
jal kenjék meg. Az eszmék ter jesztésére külön folyóirat 
is indult ez évben, a »Christian Reformer* címmel, mely 
theologiai i rányban a szabadelvű gondolkozás közlönye 
akar lenni. 

* Egy missz ionárius püspök kivégeztetése . A n -
gol lapok nagy fölindulással közlik az angol misszió-tár-
sulat egyik főmisszionariusának, Hannington püspöknek 
kivégezletését az afrikai Uganda ta r tomány királya által. 
Ugandá t Livingstone és Stanley fedezték fel s ismertet-
ték meg az európaiakkal a hetvenes években ; az angol 
misszió-társaság mindjár t akkor igen tevékeny missziót 
szervezett Ugandában , melynek akkori értelmes ki rá lya 
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a nem rég meghalt Mtésa nagy örömmel fogadta, sőt 
hathatósan pártfogolta a ker. vallást és civilizátiót. Ha-
lála után Mwanga örökölte trónját, egy korlátolt elméjű 
s a fehéreket gyűlölő fejedelem, ki e mellett erős mo-
hamedán befolyás alatt áll. Hannington püspök, a dél-
afrikai angol misszió erélyes és buzgó főnöke £pen Ugan-
dába utazott püspöki vizitációra, s midőn két napi já-
róra volt a fővárostól, a király zsoldosai által 50 főnyi 
kíséretével elfogatott s néhány nap múlva a király egye-
nes parancsára, egész kíséretével együtt lefejeztetett. An-
gol és német források azt állítják, hogy e kegyetlenség 
oka az ugandai király azon indokolt félelme, hogy a né-
metek és angolok egész Közép-Afrikát meg akarják 
hódítani. 

N E C R O L O G . 
Tillisch János emlékezete. 

E becses lapok mult számában közöltük azon mé-
lyen leverő hirt, hogy Tillisch János, az eperjesi theol. 
akadémia dékánja í. hó 26-ára virradólag örökre kiszen-
vedett s visszaadta lelkét a Teremtőnek. Oh, e kedves 
vezérünknek elvesztésével mély ür támadt az eperjesi 
theologián, s helyét csaknem pótolhatatlannak tartjuk. 
Élete a boldogultnak valóban méltó arra, hogy e lapok 
hasábjain is terjedelmesebben meg legyen örökitve. Mert 
ő még azon régiek közzé tartozott, kik eszményekért, 
nevezetesen az evangyéliomi protestántismusnak eszmé-
nyeiért tudtak lelkesülni, kik a gyakorlatot össze tudták 
kötni az elmélettel ugy, hogy egyik a másikat kölcsö-
nösen kiegészíti és áthatja, miáltal épen Tillisch is ma-
radandó nyomokat hagyott hátra ezerre meg ezerre 
menő tanítványaiban! 

A boldogultat utóbbi időben nagy csapás érte. 
Még csak február 7 én vesztette el szerető nejét, mely 
leverő veszteség elvette tőle azon örök if jú kedvet, mely 
nemes életének egyik legfőbb vonása volt. Ezen nagy 
megpróbáltatása óta föltűnően elkomolyodott, gyengél-
kedni kezdett, s csakis szerető tanártársai körében lelt 
vigaszt és balzsamot szenvedésektől sajgó szívére, mig 
nem mult hó 26-án örökre búcsút vett tőlünk. 

A halála alkalmából kiadott gyászjelentés igy hang-
zik : »Az á. h. e. Tisza-kerület és az eperjesi ev. ker. 
collegium pártfogósága és tanári kara mélyen megszo-
morodott szívvel jelenti theologiai dékánjának, jogakad. 
tanárának, illetőleg szeretve tisztelt kartársának nagyt. 
Tillisch János urnák tanári működése 35-ik, élete 64 ik 
évében tüdőhüdés folytán mai nap beállott hirtelen ha-
lálát. A boldogultnak hűlt tetemei folyó évi március 
hó 28-ikán d. u. 4 órakor fognak ág. hitv. evang. szer-
tartás szerint az örök nyugalom helyére szállíttatni stb. 

S végtisztessége valóban hozzá méltó volt. Hült 
tetemei a collég, épület főkapuja előtt letétetvén, a szép 
számmal egybegyűlt díszes gyászközönség előtt Hörk 
József igazgatótanár, a boldogultnak volt jeles tanítvá-
nya, ecsetelte a theologia nesztorának az egyháztörté-
net, ó-szövetségi írásmagyarázat és bölcsészettörténet 
terén kifejtett áldásos munkásságát s ezzel kapcsolatban 
azon pótolhatlan veszteséget, mely a 4 évi tanfolyam-
mal még csak legközelebb berendezett eperjesi theolog. 
akadémiát Tillisch János dékántanár elvesztésével súj-
totta. Utána Schulze Ottó IV. éves theologus a colle-
giumi, s közelebbről a theol. ifjúság nevében búcsúzott 
el a derék tanártól, s a hálás tanítványnak szivéből 
eredő tartalmas beszéde az összes jelenlevőket, főleg 

azonban az akad. ifjúságot mélyen meghatotta. S most 
megindult a gyászmenet arra felé, honnan nincs többé 
visszatérés ! A theol. testület fáklyákkal vette körül azon 
halottas kocsit, mely pótolhatlan mesteröknek porladozó 
testét vitte az örök nyugalom felé, s a főtanodai ifjú-
ság kettős sorozata között vonult a menet a temetőbe, 
hol a boldogultnak sírjánál Sztehló János főesperes-lel-
kész mondott szívből fakadó imát s Materny Imre Ill-ad 
éves theologus megható búcsúbeszédet. A főesperes se-
gédlete Noválc Mihály, dr. Szlávik M. eperjesi s Ujjág 
Károly mertinyi lelkészekből állott. 

Tillisch János szül. Szepes-Remetén 1822. május 
24-én. Középiskolai tanulmányait 1840/1-ben Eperjesen 
végezte s ugyancsak ott hallgatta a jogtudományokat s 
végezte az akkor kötelezett 2 évi theologiai folyamot. 
Hiljelölti vizsgát 1844. aug. havában tett Tiszolcon Jo-
z e f f y superintendens elnöklete alatt, még pedig »cum 
praeclaro« eredménynyel. 1848-ig mint nevelő működött 
Schönberg Adolf, akkori alezredes, későbben táborszernagy 
házánál, kinek gazdagon fölszerelt könyvtárából — mint 
maga mondja — sok jó történet-birálati olvasmányokat 
és ismereteket merített. 1849—185 I. aug. végéig a jénai 
és halle-witt embergi egyetemen folytatta theol. és bölcsé-
szeti tanulmányait. A superint. egyházlátogatási jegyző-
könyvben megtalálható életrajzi adatokból megtudjuk, 
hogy Hase Károlynál hallgatott hittant, egybekötve 
dogmatörténettel és egyháztörténetet, Rückertnél erkölcs-
tant és bibliai theologiát, Grimm tanárnál uj szövetségi 
írásmagyarázatot. Hilgenfeldnél apologétikát és Reinhold-
nál metaphysikát. Ezen főtárgyak mellett a jénai egye-
temen még német irodalommal, költészettannal és an-
thropologiával is foglalkozott. A halle-wittembergi egyete-
men hallgatta Müllernél János evangéliomát, Schwartz-
nál a symbolikát s az ujabb theologia történetét, Ródi-
pernél az ó-szövetségi bevezetést és Írásmagyarázatot, 
Schallemél a vallás-bölcsészetet, Erdmann Edénél a böl-
csészettörténetet s végül Dunkernél az ujabbkori egye-
temes történetet. Ugy a jénai mint a halle-wittenbergi 
egyetemen a nyilvános előadások hallgatásán kívül nagy 
kedvvel foglalkozott Hegel bölcsészeti rendszerével, főleg 
azonban a tübingai kritikai iskolával, nevezetesen Baur, 
Zeller, Schwegler, Hilgenfeld és Strauss munkáival. S 
maga emlití föl, hogy nagy örömet érzett, midőn a 
hallei Müllert és Tholuckot egybehasonlitotta a tübingai 
kritika theologusaival. 1851. okt. havában, tehát a le-
hető legroszabb viszonyok között lett az eperjesi hittan-
intézet ny. rk. tanára, a midőn Eperjesre jővén, kö-
rültekintett, hogy mennyiben lesz lehetséges összeegyez-
tetni a protestántismus szellemi szabadságát s egyházunk-
nak autonómiáját az absolutismussal. Majd rendes tanára, 
végül Hlavacsek nyugalomba lépése után dékánja lett 
azon intézetnek, melyhez egész életén keresztül oly hű 
maradt. Ujabban az egyház- és bölcsészettörténetet adta 
elő a jogászokkal combinált első folyamban, s ezenfelül 
az ó-szövetségi tudományokat. A különféle időszakok-
ban tanított ezenfelül encyclopádiát, uj szövetségi Írás-
magyarázatot , egyházjogot, homiletikát, katechétikát, 
egy-egy éven át a 7. és 8-dik osztályban görög nyelvet 
és vallástant. Gazdag könyvtárát a theol. akadémiának 
hagyományozta. 

Mint tanárt, ugy tanártársai, mint tanítványai egy-
aránt szerették és tisztelték őt. A közbecsülést a legna-
gyobb mértékben meg is érdemiette, ugy kiváló tehet-
ségeinél, mint igazságszereteténél, alaposságánál és sze-
retetreméltó modoránál fogva, ugy hogy ő, mint Hórk 
helyesen emelte ki emlékbeszédében, életében soha senkit 

\ sem sértett meg. 
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Lelke a szép, jó és igaz iránt való nemes érdek-
lődését élte végéig fiatal élénkséggel megőrizte, s a 
theologiai tudományok iránt való hűségéről, nemes ügy-
szeretetéről, meleg érdeklődéséről és odaadó lankadatlan 
buzgóságárol oly fényesen tett bizonyságot, hogy bárki-
nek is fénylő példányképül szolgálhat. 

A kifáradt munkás a Jól megérdemlett nyugalomba 
vonult s nyugodtan szállhatott alá, élte hatvannegyedik 
évében, sírja csendes ölébe. Áldott nevére mi hálás ta-
nítványai mondunk áldást-, kik őt méltán tiszteltük, s 
kik néki annyit, oly sokat köszönhetünk 1 

Legyen áldott emlékezete ! 
Dr. Szlávik Mátyás. 

Mm, HIRDETESEK. IMI 
Az eperjesi ev. ker. collegium által Eperjesen ta-

nult és tanulmányaikat valamely külföldi egyetemen foly-
tató hitjelölteknek osztatni szokott ösztöndíjakra ezennel 
pályázat hirdettetik. 

Ezen ösztöndíjak közül a Jozeffy Pál-félénél elsőbb-
séggel bírnak azok, a kik a Jozeffy, Vaall vagy Tessedik-
családból származnak s így az alapitónak rokonai; mely 
tény okmányilag igazolandó. — A pályázók szabálysze-
r ű i g felszerelt kérvényeiket (Anmeldungs-Buch stb.) f. é. 
május hó 15-ikéig az alulirt igazgatósághoz küldjék be. 

Kelt Eperjesen, 1886. ápril 2-án. 
1 - 2 Az eperjesi ev. ker. collegium igazgatósága. 

Briinnl kelmét , egy elegáns tavaszi vagy -nyári uri öltönyre 3*10 darabok-
ban, mely tehát elegendő egy kabát , nadrág és mellényre 4 80 kr. finom 7 frt leg-
finomabb 10 50 kr. legeslegfinomabb valódi gyapjukelmékböl, valamint kamgarn és 
felöltő kelmét az összeg utánvétele mellett szétküld. Tuchfabrlks-Medcrlage Siegel 
Imhof Brünnben, tisztességes és lelkiismeretes cég. Megjegyzés: Megrendeléseknél 
elegendő a kelme szine és árának megjelölése. Föntebbi cég tisztességes volta kezes-
kedik, hogy csak a legjobb minőségű áru a legújabb és legizlésesebb desszinben kül-
detik el. Esetleg meg nem felelő darabok készséggel kicseréltetnek, vagy a pénz 
küldetik vissza. 3—10 

H o r n y á n s z k y Viktor könyvkiadó-hivata-
lában megjelent s ugyanott (Budapesten, az aka-
démiai könyvkereskedésben), valamint általa a 

vidéki könyvkereskedésekben is kaphatók : 

PÁLMAÁGAK 
Egyházi s alkalmi énekek férfikarra. c * » 

Szerkesztette: 

K a p i G y u l a , 
a soproni ev. taní tóképző intézet igazga tó ja . 

A húsvéti ünnepekre különösen alkalmas 
ajándék-kötet, díszes színezett borítékkal, 
finom velin papíron. Kis 8-adrét, 62 oldal. 

W Ára 60 krajcár. 
Postautalványnyal beküldött 70 krért 

bórmentesen küldetik meg. 2—3 

£ » 

PÁLYÁZAT. 
A pelbdrthidai evang. reform, lelkészi állomásra 

melynek jövedelme gabnakészlet, földbirtok, legeltetésijog, 
szolgálmányváltság, tűzifa és palástdijakból 622 forint ; 
és igy 3-ad os'tályu. 

A pályázati kérvények f. évi ápril 22-dikéig a bi-
hari esperesi hivatalhoz Csökmőre (utolsó posta ugyanott) 
küldendők. 

Debrecen, 1886. március 27. 
R é v é s z B á l i n t , püspök. 

Árverés utján hallatlan jutányos árért 

5 0 0 0 drb 

ábrákkal ellátott 
és a rajz szerint o rosz lánokkal , vi rágokkal nagyon fino-
man ékesítve, selyempliisszerüen, köröskörül sz ines bordü-

rekkel, rendkívül elegáns 

E£f 

i t s l szereztem meg, melyek immár most eladásra kerülnek. 
| j y | I Qo %i hosszú j á r j a - - — frt 3.— 

120 » > » » 3.40 
§§>§ Továbbá 2000 szófaszőnyeggel is rendelkezem különféle 
ifgl perzsa és keleti minták szerint, vörös bordűrrel és gazdag 

rojtokkal, tartósak és valóban elpusztithatlanok, á ra : 
az I. min. 200 bosszú, 160 ^ szél. frt 6.50 

f | 5 | a II. » 260 » » 170 » » » 7.85 
| t f a III. » 300 » » 200 > » » 9.20 f ^ 
! # ! még 3000 futó szőnyeg maradékával is 10—12 méter hosszú, 
I s i nagyon tartós, 65 széles, nagyon finom, csíkokkal és [ | ; 
! C i különféle bordürekkel ellátva, rendkívül elegáns, akár a leg- £ 

előkelőbb szalonnak is díszére válik, csak frt 4.75* f ^ 

| | | JUTE-FÜGGÖNYÖK 
a legfinomabb és legjobb gyártmány, tartós minőségű, sötét §£ 

iMl vagy világos, a legkiválóbb perzsa, török és ind minták 
| v}§ szerint 3% méter hosszú drapériával és gazdag rojtokkal: § Jje 
l g ! I. minőségű frt 5.—. II. minőségű fit 4.25. 
l | | Megrendelések a pénz előre beküldése vagy postautánvét !«> 
l ^ f mellett | s 

| | I J. H. Rabinowicz Teppich-Manufactur ) | 
| i | W I E 3 S T , j | 

III., Hintere Zo l l amtss t r a s se 9. | | 
|5s§ 1—3 intézendők. 

ii,iiMiiinii»iiiiriiiiiiTiiitiiiiniiiiiiiniitTMiiiTiiiMiiiiiiiMiTtiiiitiiitiiiniiiiMitiiitniiii»iii«ttiiii<*iimifnii»iiuiili«inniitiiiMiii(iiiii niitiipilumiui. n i ^ s 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs : Farkas József. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: I D r . B a . l l a . g r i DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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Egy titkos jóltevő, 
Hiába panaszkodunk a vallásos érzés, jóté-

konyság, keresztyéni szeretet hanyatlásáról, van-
nak még jó lelkek, kik a jót magáért a jótéte-
ményért gyakorolják, utógondolat és hirrétételre 
való számítás nélkül, tiszta emberszeretetből, krisz-
tusi lélekkel, s megtartják az Úr szavát >ne tudja 
a te balkezed.. 

Mióta pesti lelkészi s dunamelléki püspöki 
hivatalomba léptem, tehát 1884. ősze óta, csak-
nem minden hónapban kapok, névtelen levélben, 
az alföld egy nagy (katholikus) városából hol 1, 
hol 2, hol 3 frtot, ennyi utasitással >a szegények* 
— ^az árvák számára/ En abban a városban 
életemben egyszer-kétszer megfordultam ugyan, 
de alig vagyok ismerős és sejtelmem sincs arról, 
ki az a jótét-lélek, a ki nekem ezeket az alamizsna-
pénzes leveleket küldi. Néha magyarul, néha fran-
ciául, néha angolul vannak irva. Hova fordítom 
a küldött pénzt: küldőjüknek nem számolhatok 
be róla, mert nem tudom ki az. Csak a jó Isten 
tudja, hogy azoknak adom, a kiknek szánta; s 
ha megköszönik, azt mindig megmondom, hogy 
a csekély adomány nem tőlem ered — hanem 
egy névtelen kegyes lélektől. 

Márciusban az történt, hogy a 2 frt mellett, 
melyet a névtelen jóltevő már Isten tudja hánya-
dik izben küldött — az a kérés is volt k ö n y ö -
rögnék családjáért s különösen egy súlyos beteg 
fiáért.* A legközelebbi vasárnap, mikor prédikál-
tam, buzgón könyörögtem egy vallásos család 
beteg fiáért, a távolban, s kértem Istentől a szen-
vedő gyógyulását. Imám oda, a hol a szenvedő 
feküdt, nem hatott el, mert nem tudathattam az 
előttem ismeretlen apával; de talán felhatott az 
égbe, az Istenhez. Mert egy hét múlva, angol 
levél kíséretében négy forintot kaptam, azzal a 
kéréssel, mondjak Istennek hálaadó imát s kérjem 
az egek Urát, hogy a megtartott gyermek Isten-

nek és a megváltó Jézus Krisztusnak szolgáljon 
egész életében. 

Ama betegért tett könyörgés után sokan 
kérdezték tőlem, kiért volt az a meghatott han-
gon mondott ima; azt hitték, talán saját csalá-
dom valamely távol levő tagjáért imádkoztam oly 
teljes szívből. A kérdezőknek csak a ^titkos jól-
tevő * felemlitésével tudtam felelni. S most szeret-
ném tudatni mindenkivel, hogy hallgattatik meg 
a szívből eredt imádság. 

Egyszerű, de szívreható történet. Isten után 
annak a titkos jóltevőnek vagyok hálás érette, 
a ki bennem (valószínűleg ismeretlenben) meg-
bízott, tőlem adományairól számot nem kér; s 
nekem e boldogító tapasztalatra alkalmakat nyújt. 

Nem tudom: szemei elé kerülnek-e véletle-
nül e sorok? De ha ő nem olvassa is, az Isten 
tudja s megáldja őt és az ő házát! 

Szász Károly. 

Egyházi élet és erkölcsiség. 
Mióta a nagy mindenség titkai, a természet 

és emberi élet egymáshoz való viszonya felett a 
nyugtalan szellemű ember gondolkozni kezdett; 
mióta Plátó amaz ismert szavakat kibocsátá aj-
kain hogy: ^az igaz istenitisztelet csak tiszta érzü-
letben és erényes életben állhat, nem pedig imák-
ban és áldozatokban, melyek által a tudatlanság 
Istent tisztelni, a gonoszság rászedni reméli* : min-
denkor találkoztak egyesek épugy, mint nagyobb 
tömegek, kik a vallás és erkölcsiség között felál-
lított szoros kapcsolat félreismerésével, sőt egye-
nes tagadásával, gyakran a vallás, illetőleg annak 
a történet folyamán felszínre jutott külső nyilat-
kozataival szemben, a megvetés gúnyszavaival 
ostromolták azon több évezredes, s általuk u. n. 
csalódást, mely szerint az erkölcsi élet, vagy 
mondjuk egymás jogainak tiszteletben tartása s 
a magasabb eszményi célok után való törekvés, 

2 9 
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kizárólag bizonyos lelki tüneményeken s ezekből 
levont törvényeken épülhetne fel s szilárdulhatna 
meg. Már Kallikles, Tisias, Kritias s több más 
sophisták az emberi természettől idegennek s 
egyszerűen politikai találmánynak nyilvániták a 
vallást, az erkölcstant az önérdek találmányá-
nak tekintették, a jogot és az állami torvényeket 
a történetességből, az erősebb önkényéből, a gyen-
gébb ravaszságából származtatván le. A materia-
listák meg szinte dicsekedve emlegették, s emlege-
tik máig, hogy az ismeretes igazság utáni törek-
vés, a társadalmi és az erkölcsi rend külső szük-
ségességérői való meggyőződés könnyen pótolja 
nálok azt, mit az uralkodó fogalmak vallásnak, 
jövőnek neveznek. S igazán elmondhatni, hogy 
míg egyfelől a vallásos fogalmak s hitéletek igen 
sokszor merő elvont eszmék, s törekvések rab-
szolgaságába igyekvének kényszeríteni az embe-
riség egy részét, a földi élet mellőzésével, egy 
földöntúli világ boldogságával kecsegtetve azt; 
addig az élet külső szükségei, az ön fenn tartási leg-
erősebbnek nevezhető ösztön bizonyos u. n. reális 
világnézetet honosított meg, mely utóbbi tagad-
hatlanul leghatalmasabb mozgató elemévé vált 
korunk összes törekvéseinek, elannyira. Hogy ma 
már bizonyos szánakozásra mutató lenézéssel ta-
lálkozik minden olyan szellemi munkásság, mely 
a gyakorlati élet körén kivül menő eszményi cé-
lok megvalósítására törekszik. A napi sajtó épen 
ugy, mint a legfelvilágosodottabbaknak nevezhető 
vezérférfiak nem győzik eléggé hangsúlyozni, hogy 
csakis kellően biztosított anyagi körülmények kö-
zött várható korunk újjászületése, erkölcsi nemes-
blilése, tökéletesedése. S míg csak a nem rég 
múltban is majdnem kizárólag a vallásos, egyházi 
élet tekintetett az erkölcsiség legelső őrének, fő 
képviselőjének: addig valljuk meg, mai napság a 
munka s az ez által teremtett kedvező társa-
dalmi rend s anyagi állapotok tartatnak a sze-
mély- és vagyonbiztonság s az ezekből levonható 
jogok legbiztosabb előföltételeinek. S ez anyagias-
nak nevezhető világnézet, mely alig ismer más 
korlátot, mint a minő a helyzet sajátságáé, mely 
leginkább az eszmék küzdelmében kifejlett rokon-
és ellenszenv hullámzásából veszi táplálékát, a mily 
mértékben jogtalan mint irányelv: ép oly mérv-
ben igazolt, mint a szilárd alapokon nyugvó er-
kölcsiség feltétele. Nem nagyon régen is azt 
tnondá egyik jeles journalistánk, hogy : ^minden 
ember azon ismeretes kerék, mely a saját központ-
jának (t. i. gyomrának) tengelye körül f o r o g / 
mert kenyér nélkül, sem ember, sem eszme; s 
ezen állítását ugy tüntette fel, mint évezredek 
korával dicsekvő életbölcsességét az emberiségnek. 

Ne nevessünk e komoly figyelmet érdemlő sza-
vak hallatára. A ki tudja, hogy mily nehéz fel-

adat ma napság korunk vallásos jellemét megal-
kotni ; a ki tudja, hogy a mily határozott korunk 
törekvéseinek iránya, ép oly átlátszhatlannak tűnik 
fel korunknak a valláshoz való viszonya : érteni 
fogja a fennti szavak jelentőségteljes voltát. Ko-
rábbi századokban, p. o. a középkorban, a val-
lásos élet physiognomiája az első tekintetre fel-
ismerhető volt, de minő ez ma? Későbbi irónak 
korunk jellemképe talán ép oly élesen s karacte-
resen szemébe fog ötleni, mivel azok egy na-
gyobbszeiű fejlődési folyamatba oszthatják be ; 
de nekünk nagyon nehéz egy egységes képpé 
összeállítani azon különbféle szellemi áradatokat, 
melyek egyfelől a materialismus, természettudo-
mányok, atheismus, socialdemocratia, másfelől az 
orthodoxia s a világvakitó római katholicismusban 
állanak előttünk ; s még nehezebb az ezekkel 
részint ellentétben álló, részint velők egygyéforrt 
erkölcsiség szolgálatában a helyes irányt megvá-
lasztani, s a naponkint ismétlődő idevágó kísér-
letek alig tekinthetők egyebeknek átmeneti intéz-
kedéseknél, melyeket ha örömmel üdvözölünk is, 
be kell vallanunk róluk, hogy tartós élettel nem 
bírhatnak, mivel alapjuk nem egy megtisztult, 
megállapodott, hanem egy forrongásban levő s 
számtalan átalakulások elé néző világnézlet. Ezzel 
azonban nem azt mondom, hogy : tehát hagyjuk 
abba a munkát s engedjük a dolgokat szabad 
fejlődésökre az ismert ^minden ügy van jól, a 
hogy van^ szólásmód szerint; csupán jelezni óhaj-
tom azon álláspontot, melyet egyházi életünk ke-
retén belől, a merő eszmei s morális elvek han-
goztatása mellett a gyakorlati életet illető ta-
nainkban is el kell foglalnunk. Korunk vallásos 
jellemét csak korunk általános jellemével kapcso-
latban lehet megérteni, mivel általában ez utóbbi 
élet fejlődéséből magyarázható ki; igy ugyszólva: 
az egyházon kivül kell állatiunk, midőn a morá-
lis kérdések megoldásán törekszünk, mert épen 
az a legfontosabb kérdés, hogy az egyház által 
befolyásolt élet úgyszólva minő világi ingók ál-
tal mozgattatik, s hogy ez élet hogyan viszonylik 
azon kérdéshez, mely az emberiség gondolkozá-
sának, törekvéseinek mindenkor központja volt, s 
hogy az általános korszellemnek mi része van a 
vallásban s e vallás minő állást foglal el a Jcor 
öntudatában. 

Ezekkel kell legelőször is tisztában lennünk 
korunk üdvös erkölcsnemesitő mozgalmaínak szem-
lélésekor s a munkafelosztás elveinek anyagi és 
szellemi utakon való helyes keresztülvitele mellett 
amaz erkölcsi eszmék győzelmében is nyugodt 
lélekkel bizhatunk. Látjuk lépten-nyomon, miszerint 
térbeli határokat nem ismer mai napság sem a 
tudomány, sem a testi munka ; a szellem utat tör 
mindenfelé, a munkásnak nem egy hazája van, 
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hanem egy egész világ áll nyitva szorgalma előtt, 
mely által kiérdemelheti rá nézve az életet kelle-
messé tevő mindennemű óhajtásainak teljesülését. 
Ennek útjába nem állhat semmiféle hatalom, az 
erről való lemondásra mig az e jogok kölcsönös 
tiszteletben tartása mellett történik, senkit nem 
lehet, sőt nem is méltányos kényszeriteni. A mai 
kor a máról-holnapra számított életnek él s nem 
minden ok nélkül. A ^ne gyűjtsetek magatoknak 
földi kincset, hanem folyvást a mennyeiekre fiig-
geszszétek szemeiteket^ bibliai elv századunk fel-
világosodottsága által sokat veszített varázsából, 
s az emberiség nem hajlandó egy reménybeli 
jövő kedvéért eladni a jelen kínálkozó örömeit, 
kivált ha azokhoz önerején becsülettel juthat el. A 
mai reálisticus felfogás mellett, mely mit sem akar 
tudni a vallás-erkölcsi transcendentalis elvekről, az 
ember azt tekinti feladatainak, hogy minél több 
emberöltőn keresztül minél többeknsk biztosithas-
son élvezetet ; s azon nézetmód, melyet a letűnt 
századok alatt most világiasnak, majd gazdasági-
nak s socialisticusnak neveztek, eme fennti cél el-
érésére egyedül a vagyont tartja alkalmas esz-
köznek. A keresztyénség universalisinusának val-
lásos s humánus gondolatát egykor egy emberies 
világuralom teremté meg, mig korunk e gondo-
latot az anyagi munkára való vonatkozásában 
igyekszik megvalósítani. E tényt nem lehet egy-
szerűen ignorálnunk, s az egyháznak sem szabad 
előtte szemet hunyni, hanem erkölcsi törekvéseit 
e törekvésekkel egyeztetnie kell, hogy a két cél 
egymást mintegy kiegészítse, s ha kell támo-
gassa is. 

De a midőn ezt elismerjük azt is meg kell 
vallanunk, hogy mig a jog alapját a merő hasz-
nossági elv s ennek fenntartására szolgáló kar-
hatalom képezi : addig a létért való küzdelemben 
nagyon nehéz leend bárminő magasabb eszményi 
célok megvalósulásában reménykednünk, mivel 
azon világnézet, a mely a legellentétesebb áram-
latok között mind nagyobb tért foglal a kor ön-
tudatában : minden pillanatban változó, ki lévén 
téve az okok és okozatok egymásra hatásában 
nyilvánuló szükségképeniség szigorú törvényének. 

Azt ma tudja mindenikünk, hogy korunk 
alaphangulata pessimisticus, mely rendesen akkor 
szokott bekövetkezni, ha az anyagi élet felül kezdi 
múlni, s legyőzi az ideális életet. A mai kor em-
bere az egész életet mindinkább a csalódások 
örökös láncolatának kezdi tekinteni s anyagi vá-
gyait kielégítve is üresnek érzi szivét. A keresz-
tyénség szilárd világnézete, különösen mig ifjú és 
tiszta volt, egy mennyei Atyába vetett hit s a 
Krisztus általi kiengesztelődés volt azon erős vár, 
mely a keresztyénnek oly erős támaszául szolgált 
az élet viszontagságai között, oly erős vigaszta-

lása volt az élet és halállal szemben. E régi hit 
ma megtört, az isteneszme, az örökélet hite gya-
korlati jelentőség nélkülivé lett, s az ember csu-
pán gyenge erejére levén utalva, küzd, de kivénül 
a harcból, egy géppé lesz, mely munkál, mig el 
nem használtatik s el nem vettetik. Egy ily élet-
nek nincs célja, s ha felette el kezd gondolkozni 
az értelem, azon következtetésre jut, hogy az élet 
csupán egy megfejthetetlen ellentmondás, egy 
célnélküli önsanyargatás ^hiúságok hiúsága, hiába-
va lóság / S e nézet ott terjed leginkább, hol a 
létért való harc a legkeményebb, hol a munka s 
élvezet, a legélesebb aránytalanságban állanak 
egymással. Itt áll elő legelőször a világi nyomor 
érzete, hacsak a kiegyenlítés szellemi javak, a 
vallás balzsama által meg nem történik. E han-
gulattal karöltve jár a socialis gondolkozás, mely-
nél azok szivében, kinek rosz sors jutott osztály-
részül, bizonyos pessimisticus gyűlölet üt tanyát 
a legtisztességesebben szerzett kedvezőbb anyagi 
állásúak ellen. Példa reá a forrongó Belgium is 
s ezt jelzik a vaskancellár ujabban tervbe vett 
céljai is. 

Ily viszonyok között tisztán állhat előttünk 
az egyház missziója, csak egy uj Columbus hiány-
zik, ki a hit országát ismét felfedezné, s az em-
beriség egyetemes, nagy fejlődését oda vezetné 
— habár tévedések után is, — hova a szellem 
és sziv törvényei utalnak. A ki korunk cultur-
életét csak felületesen ismeri is, beláthatja, hogy 
az a bölcsészet, irodalom s természettudományok 
utjain nyert ideáit nem fogja ismét feladni a by-
zanti kor dogmáiért, vagy az orthodox cálvinis-
musért; hanem inkább az egyháznak kell utat 
nyitni azon tanok előtt, lassankint egybeolvasztva 
azokat a vallás-erkölcsi keresztyén elvekkel. 

Tanítsátok meg az embereket okosan mun-
kálkodni s tisztelni és becsülni tudni az önerőn 
szerzett szellemi és anyagi javakat s megvetetté-
tek egyik legerősebb alapját az erkölcsi alapon 
felépülendő világbékének is! Ne csupán dogmati-
cus tanokat papoljatok, kezdve az eredendő bűnön 
s végezve az utolsó Ítéleten s testünk feltámadá-
sán ; hanem ismertessétek meg a benső élet tit-
kait is, az emberi sziv erkölcsi munkakörét, me-
lyet az ember már most önmaga is észrevesz sa-
ját szivében, tüntessétek fel a vallás-erkölcsi el-
veket mint olyanokat, melyeket a merő természeti 
helyzet is méltán megkövetelhet részünkről: s meg-
látjátok, hogy újra fog ébredni a világ, s a val-
lásnak sem leend szüksége fogadott prókátorokra, 
mert becses leend az önmagáért is. 

S jézus maga nem bölcselkedett, a való és 
eszmény, az Isten és világ, a bűn és kegyelem vi-
szonyát bölcselmileg nem feszegette s o h a / Vajha 
mi is eltalálnók már valahára a helyes utat, nem 
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feledve egy hires angol bölcsész [Chubb] ama 
szavait: ^Krisztus evangéliuma a természetes er-
kölcsi törvény helyreállítása, minek alapja az ész, 
kívánalma a szeretet / 

Excellsior! Szalag Károly. 

Mikép értelmezendő a 192-ik §? 
Eme jelentéktelennek látszó kérdés igen nagyhord-

erejű. Annak helyes vagy helytelen értelmezésétől függ 
ugyanis, hogy azon elv, melyet zsinatunk, a korábbi 
rendszerek helyett az ezentúli lelkészválasztások dogmá-
jául tőn a 186-ik §-ban, sarkalatos hitcikk e, melyet föl-
tétlenül követnünk kell; vagy csak adiaforon, lényegte-
len valami, mint az orgona, melynek bevitele vagy mel-
lőzése nem határoz ? 

A tapasztalat bizonyítja, hogy e §-nak kétféle ér-
telmezése van s ehhez képest töltetnek be a megürült 
lelkészí állomások. 

Mihelyt valamely szöveg felett vitatkozni kell, rend-
szerint azt tanúsítja, hogy az író vagy szóló nem tudta 
magát eléggé szabatosan s világosan kifejezni. S ez nem 
kevés curiosum s kellemetlenség szülőanyja a magán-
életben ; de sokkal jelentékenyebb bajok nemzője a köz-
s nyilvános téren. Ugyanazért nagy horderejű kérdés az, 
hogy valamely testület, melynek köztörvényt alkotni 
vált feladatává, a törvények szövegezését kire, vagy 
kikre bizta ? Mert egyetlen nem eléggé szabatos §, ezer 
és ezer bonyodalmokat szül, a szerint, a mint egyik 
e, másik amaz érteményt okoskodja ki belőle. 

Azonban megesik nem egyszer, s épen itt, az 
egyházi téren a legtöbbször, hogy az eléggé világos és 
egyszerű szöveg is többféle értelmezést nyer. Nem em-
lítve a mult századok betűkbe kapaszkodó dogmatikus 
vitáit, csak egyházi életünket legújabban szabályozó tör-
vényeinkre utalok. Ezeknek szakaszai közt számos van 
olyan, a melyet a hány kerület , sőt egyházmegye, 
annyifélekép értelmez. Pedig ezek a törvények, ha nem 
ékeskednek is valami mintaszerű szabatosság- és világos-
sággal, annyi érdemük mégis van, hogy minden nehe-
zebb fejtörés nélkül meg lehet érteni, mit akarnak ? 

Feltűnő ennélfogva, hogy ismételten fordulnak elő 
esetek, melyek arról tanúskodnak, hogy törvényeink 
egyik-másik szakaszát másként értelmezik itt és másként 
amott. 

Igy, hogy egyebeket ezúttal mellőzzünk, a 192-ik 
§-t. E szakasz első kikezdése a lelkészjelölő bizottságok-
ról szól. >A lelkészjelölő bizottság, — mond a szöveg — 
minden az érdekelt egyháztól vagy egyházmegyétől eredő 
utasítás nélkül, sőt ennek kizárásával végzi teendőit, 
s minden egyes ajánlottat egymásután, nyilvános szava-
zatainak általános többségével jelöl ki.« 

Ebből némely s a legtöbb egyházmegye — az 
alább adandó exegesis szerint — azt következteti, hogy 
a j.-bizottság egyáltalán nem felelős. 

Más — szerényebb — értelmezés szerint ama § 
a felelősség alul nem menti föl a j.-bizottságot, csupán 
önállóságot, függetlenséget biztosit neki a megürült egy-
ház, vagy egyházmegye netáni utasításai s óhajaival 
szemben. 

Váljon melyik e két értelmezés közül a helyesebb ? 
Azt hiszem, nem cselekszik a t. szerkesztőség 

helytelenül, midőn e közérdekű tárgy több oldalú meg-
vitatására lapjában tért enged; annyival is inkább, mert 
meg lehetünk győződve, hogy mindazok a bajok s pa-

naszok, melyek lelkészválasztásainkra vonatkozólag nyíl-
tan vagy magán körökben köztudomásra jutottak, leg-
többnyire e § értelmezésével állnak szoros kapcsolatban. 

Lássuk tehát mind a két értelmezést logikai s jogi 
szempontból. 

A 192-ik § első értelmezése tehát a jelölőbizottság 
nem felelős. Ez érteményt — mint látnivaló — e §§-ból 
csakis okoskodással lehet kikövetkeztetni; mert a szö-
vegben nincs nyilván benne a »nem felelős« két szó. 
Tehát legelső ellenzésül felhozhatjuk ez értelmezéssel 
szemben, hogy mivel az értelmezés legfőbb szabálya 
szerint minden tételhez csakis azon fogalmak köthetők, 
melyeket a szöveg szavai nyújtanak, itt pedig nincs a 
»nem felelős« : nem is lehet tehát a 192 ik §§-hoz a 
nem felelősség fogalmát kötni, s e szerint a jelölő bi-
zottság nem tartható felelősség nélkülinek. Mert ha 
valamely szöveget, nem a leirt szavak s fogalmak után, 
hanem csupán következtető okoskodás által értelmezni 
helyes exegesis: akkor ezen egyszerű tétel t : »sol lucet« 
ekként értelmezhetem: »a nap perzsel, éget« ; mivel bi-
zonyos az, hogy a nap nemcsak világit, hanem melegit 
is, még pedig : minél függőlegesebben esnek valamely 
tárgyra sugarai, annál jobban; elannyira, hogy szinte 
perzsel s összegyűjtve a sugarakat, éget s gyújt. Tehát 
»sol lucet« azt is teszi, hogy a nap perzsel, éget. 

Hát, persze, hogy ége t ; de azért a »sol lucet« 
valódi érteménye még sem az, hogy éget. 

Igy van a 192-ik §-al is. A szöveg nem mondja a 
»nem felelőst;« de következtetéssel kiokoskodjuk belőle. 
Még pedig ilyenformán : A jelölőbizottság — szöveg sze-
rint — »az érdekelt egyháztól vagy egyházmegyétől 
eredő utasítás nélkül, sőt annak kizárásával végzi 
teendőjét;® tehát nem köteles sem az egyháztól, sem az 
egyházmegyétől utasítást elfogadni arra nézve, hogy 
kiket jelöljön ki; ez kizárólag egyedül saját belátása-és 
tetszésére van bizva. Eszerint, ha a megürült egyház 
vagy egyházmegye óhajai s érdekei ellenére jelölné is 
ki a személyeket, ezért őt sem az egyház, sem az egy-
házmegye, legkevésbbé a pályázók kérdőre nem vonhat-
ják. A kérdőre vonhatás pedig = felelősség. A jelölőbi-
zottság kérdőre nem vonható lévén: tehát nem is felelős. 
Quod erat demonstrandum 1 

Látnivaló, hogy a »sol lucet« s a 192. § idézett 
szövegének ezen értelmezésénél a logikai következtetés 
láncolatában egy-egy oda nem illő hamis szem van; 
még pedig ez utóbbinál az »utasítás« anyagából ková-
csolva. Mert midőn a szöveg ezt mondja : »az egyház-
tól, vagy egyházmegyétől eredő utasítás nélkül, sőt an-
nak kizárásával* ebből a természetes s helyes következ-
tetés nem a fenntebb jelzett snem felelős ;« hanem ím ez: 
»a jelölő bizottság nem köteles sem az egyháztól, sem 
az egyházmegyétől eredő utasításokat elfogadni. A kit 
pedig működésében utasítások nem kötnek, az szabadon, 
önállólag, függetlenül működik. A jelölő bizottságot uta-
sítások nem köthetik, tehát a jelölő bizottság független.« 

Ez — hitem szerint — s 192. § helyes értelmezése 
logikai szempontból, (s nem lehet más — mint látni 
fogjuk — jogi szempontból sem.) S ha már most meg-
engednők is, hogy helyes exegesis valamely szövegnek 
nem a szószerinti; hanem a következtető okoskodás után 
levont érteményt adni: látnivaló, hogy akkor is nem a 
felelősségtelenség, hanem a függetlenség magyarázható 
ki a szövegből. 

Igen; de függetlenség és nem felelősség más-más 
fogalmak. Ez utóbbi isteni tulajdonság. Az emberi világ-
ban lehet önállóság s függetlenség, de felelősség nélküli 

| állapot nincs. Ily képtelenséget alkotni a zsinat nem 
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akart. A szövegbe odaszurhatta volna a codifikáláskor 
a »végzi teendőjét« elibe, magyarázatul a »függetlenül« 
szőt; de tán épen ezért hagyatott ez ki, mert attól le-
hetett tartani, hogy a szőrszálhasogatásra s ferde ma-
gyarázatokra hajlandó elemek, ürügyül használják, a 
rokon hangzásnál fogva, a »felelősség nélküli«-vel össze-
zavarásra. 

Denique: akár benne volna, akár nincs a magya-
rázó »függetlenül:« tény, hogy a legtöbb egyházmegye 
jelölő bizottsága felelősség nélkülinek tart ja magát s 
működésében is mint ilyen jár el. És épen ezzel nehéz 
sérelmeket, vagy jogtalanságot okoz épen azoknak, akik-
nek érdekében alkotvák lelkészválasztási törvényeink. 

Homolya ur e lapok hasábjain élénken felszólalt a 
lelkész minősítési szabályrendeletek egyöntetűsége mel-
lett ; sok baj forrását látván a valahány ház, annyi szo-
kású minősitési hatványokban. Kétségkívül ez is baj ; 
mert megeshetik, hogy a ki képesítve van saját egy-
házmegyéje vagy kerülete szabályrendeletei szerint, a 
másik kerület szabványai szerint már nem képesített. 
De ebben vigasztaló az, hogy otthon mégis képesített. 
Hanem a jelölő bizottság isteni hatalma még saját ott-
honában, minden képesítés mellett is sarokba dobhatja 
a huzamos szolgálatú rendes lelkészt, szemben egy cse-
kély szolgálatú s képességű segédlelkészszel. Ez már 
sokkal nagyobb b a j ; mert jogtalanság, visszaélés. 

És pedig igy történik többnyire. Tizennégy lelkész-
választást kísértem figyelemmel különböző vidéken. Ti-
zenkét esetben segédlelkész jutott be s csak egyetlenegy 
eset volt, hogy igen jeles képességű ifjú segéd vette el 
a jutalmat szinte jeles »huzamos időn át hiven szolgált* 
rendes lelkész (esperes) elől. A többiben mindig közön-
séges tehetségű ifjak arattak diadalt, hasonló, de huzamos 
szolgálatú rendes lelkészek felett. Ha már a pályatéren 
hasonló erők mérkőzvén, bukik az egyik, vagy a köze-
pes tehetség elesik a sokkal jelesebb előt t : azon megtu-
dunk nyugodni; de valami elkeserítő és megalázó van 
abban, ha nyilván a kisebb érdemnek játszatik kezébe a 
jutalom. Tény pedig, hogy a nem felelősség köpenye 
alatt bejátszatnak a káplánok. Én nyilván állítani merem, 
hogy az a köpeny nem jogos tulajdona a jelölő bizott-
ságnak. Azon anyag, melyből a lelkészválasztási törvé-
nyek szabvák, meg sem tűrhet olyan színű és szabású 
köpeny t ; mert merő ellentéte a 186-dik §-nak, mint a 
nemleges és tevőleges delej egymásnak. A zsinati lel-
készválasztás főtörvénye szerint a rendes lelkészek elő-
mozdítása a főcél. Ez a cél a 192-dik §-nalc ferde értel-
mezésével többnyire elbukik. 

Ugyanazért, hogy a rendes lelkészek jogai ferde 
magyarázatok által az eddigiekhez hasonló nagy csor-
bákat ne szenvedjenek, oda kell hatnunk, hogy a 192-ik 
§ igaz érteményéhez képest, a lelkészjelölő bizottságok, 
önállóságuk s függetlenségük meghagyása mellett, fele-
lősségre köteleztessenek. 

Ennek legegyenesebb utja, ha a lelkészértekezletek 
megbeszélik e tárgyat s az egyházmegyére, innen a ke-
rületre s végül a konventre fellebbezik a kérdést. Igy 
jutunk biztosan s mielőbb a hiteles és apokrifus exegé-
sisek elkülönítéséhez. 

Bajaink orvoslására e módot sokkal jobbnak s cél-
szerűbnek tartom, mint a Homolya ur által a jánlo t ta t ; 
mert mig — mint a tapasztalat mutatja — az általa ja-
vasolt mód semmi eredményre sem vezetett, ez nem le-
het a pusztában elhangzó szó, miután a lelkészértekezle-
ten vagy egyházmegyei gyűlésen kiki terjeszthet be ja-
vaslatot vagy indítványt, mely ha még kisebbségben 
maradna is, föllebezhető oda, hol az irás helyes értel-

mezésének lelke bővebb, az elfogultság és helyi érdek 
ellenben szűkebb mértékben adatik. 

E tárgy épen időszerű, küszöbön állván az egyház-
megyei s kerületi gyiilésezés. 

Szentkati Károly. 

T A R C A . 

Luther wormsi végszavai. 
Midőn Rákosi György e lapok jelen évfolyamának 

2-ik számában egy érdekes, önálló történelmi kutatás 
után dolgozott egyháztörténelmi értekezés közlését kezdte 
meg »Luther Wormsban* címmel: azon biztos remény-
ben voltam, hogy immár a magyar irodalom terén is 
meg lesz birálatilag vitatva Luther általánosan ismert 
wormsi végszavainak: >Itt állok, máskép nem tehetek, 
Isten engem ugy segéljen. Amen* hitelessége s meg lesz 
állapítva valódi alakja. 

Várakozásomban azonban fájdalmasan csalódtam. 
A terjedelmes értekezés véget ért anélkül, hogy Rákosi 
a kérdés ezen legérdekesebb pontjára különösebb súlyt 
fektetett, vagy legalább a német irodalom idevonatkozó 
kutatásainak eredményét röviden reproducálta volna. 
Ellenkezőleg megelégedett azzal, hogy (a 8-ik számban) 
az 1. alatti jegyzetben kilenc különféle forrásnak egy-
mástól ugyancsak eltérő előadását, minden legkisebb bí-
rálat nélkül s annak bizonyságául sorolja elő, »hogy 
mily nehéz legtöbbször egyes történelmi nevezetességű 
nyilatkozatoknak szószerinti hangzását, ugy amint mondva 
voltak, megállapítani.* 

Az önallóan kutató, a bíráló történész azonban, 
nemhogy ily fontos kérdésnél, de a legcsekélyebb jelen-
tőségű ténynél is, ennyivel meg nem elégedhetik. Meg-
bírálja, egybeveti a különböző források hitelességét és 
értékét s végeredményben megállapitja a valódi tényál-
lást vagy egy nyilatkozat valódi alakját, a »szószerinti 
hangzását.« 

S ha valamely történelmi értékű nyilatkozat meg-
érdemli, hogy valódi alakjában ismerjük meg, ugy bizo-
nyára a legelső helyen áll ezek közt Luther idéztem 
wormsi nyilatkozata, melyet a falusi egyszerű elemi is-
kolás gyermektől elkezdve, fel a világ legnagyobb tudó-
sai-ig úgyszólván mindenki ismer, s igen sokszor idéz. 

De még nem ís olyan nehéz e világhírű nyilatko-
zat valódi alakját megállapítani. A német tudósok már 
jó ideje megpróbálkoztak vele, és pedig mondhatom : 
teljesen elfogadható eredménynyel. Dr. Burkhardt a 
»Theol. Studien und Kritiken* 1869. évi III. füzetében 
(517—531) vizsgálat alá vévén a különböző forrásokat, 
azon eredményre jött, hogy Luther wormsi beszéde vé-
gén csak ennyit mondott »Gott helff mir, Amen /« 
míg a hagyományos szöveg többi része: »Hie steh' ich, 
ich kann nicht anders* hitelt nem érdemlő, későbbi 
hozzátétel!*) Waltz Briegernek »Zeitschrift für Kirchen-
geschichte« (II. 228—9) című folyóiratban szintén ezen 
eredményre jut. Ellenben Köstlin több helyen (Oster-
programm der Univ. Halle-Wittenberg. — Éuther élet-
rajza 2. kiadás. I. kötet. 452. lap. — Annelen der Biog-
raphie XIX. le. »Luther« cikk) határozottan ragaszkodik 
a hagyományos szöveghez s annak mind három monda-
tát teljesen híresnek tartja. 

Végre a jelen év januárjában, a aForschungen zur 

*) Én Büchmann jeles műve lapozgatásakor (>Gefliigelte Worte,« 
Berlin 1874) lettem először figyelmessé e kérdésre, még I880-ban. 
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Deutschen Geschichte« ez évi első füzetében Gruner kö-
zölt e kérdésről egy igen alapos történelmi kritikával 
irott rövid cikket. Nemcsak a tárgyalt kérdés fontossága 
s reánk nézve is nagy érdekű volta, hanem a tárgyalás 
módja miatt is nagyon érdemesnek Játom, hogy ez ér-
tekezést e becses lapok olvasóival megismertessem. 

Gruner először is Burkbardt, Waltz s Köstlin néze-
téről emlékezik meg, amint én is tettem, s utóbbinak 
nézetét onnan magyarázza, hogy Köstlin csekély értéket 
tulajdonít a helvét tudósítóknak s Cochlaeusnak, ellenben 
igen nagy fontosságot az egykorú röpiratoknak s különösen 
Luther művei azon kötetének, melyben a wormsi esemé-
nyekről van szó. Azonban ne feledjük el, hogy a szem-
tanuk egykorú tudósításai előbb s hűbben visszaadták a 
mondottakat, mint magának Luthernek emlékezetből me-
rített későbbi előadásai. Luther, midőn a birodalmi gyű-
lés színe előtt állott, erősen fel volt izgatva s ily álla-
potban talán mást mondott, mint a mire később emlé-
kezett. Emellett barátai — kik beszélgetéseit feljegyez-
ték — különféle változásokat, csiszolásokat tehettek 
Luther előadásán ; amint ezt sok példa eléggé igazolja. 

De lássuk egyenként az idevonatkozó forrásokat. 
Eck János tudósításában (Balan. Monumenta 183. 1.) ez 
áll: »Gott helff mir ; Amen.« 

Briegernél az Aleander-féle sürgönyök idevonat-
kozó részében (149—155) Luther végszavai nem említ-
tetnek. 

Strassburg vJrosának politikai levelezése (kiadta 
Virck I. 44.) ccak az e'ső napi kihallgatásról emlékezik; 
a küldöttek egy vagy több levele valószínűleg elveszett. 

Kolde (Analecta Lutherana 28—31) Peutinger tu-
dósítását adja. Ebben ez áll: lm beschlusz sprach er 
die W o r t e : »Gott kumm mir zu hilf!« Lényegileg ugyanaz 
mit Ecknél látunk, az eltérés Peutingernél csak provin-
cialismus. 

Keszler Sabattájában (kiadta Götzinger) Luther 
zárszavai igy vannak: »Gott helf mir Amen.« 

A luzerni történetíró, Salat, a reformátorok kor-
társa, szintén irt egy »Chronik der schweizerischen Re-
formationsgeschichte« című munkát, melyben a 30—33-ik 
lapokon a wormsi bír. gyűlésről van szó s a kérdésünkre 
vonatkozó hely igy van: Antwort lutrer. Die concilia 
irren mögen und geirrt han, wár clar, und so es not 
wár, well er das erzeigen mit den bewárten Zűgenussen 
der geschrift. Desz sot (így) im Gott helfen, und erbo'.t 
sich nun dazu. 

Egy harmadik schweitzi kortárs, Valerius Anselm, 
berni krónikája VI. kötetének 7 ik lapján adja Luther 
feleletét, mely igy végződik: »Gott helf mir, Amen.« 

Burghardt (idézett hely 138, 1.) mondja, hogy őt 
legelőször Spalatin sajátkezű feljegyzése (kiadva: Wei-
mar Gesammtarchiv d. Reichtagsakten von 1521, to-
vábbá: Eörstemann: Urkundenbuch 28 sz. 68—71 -ik 1) 
»indította a vizsgálódásra, amennyiben Sp. szerint Luther 
egyszerűen annyit mondo t t : »Gott helfe mir, Amen.« 
Ugyancsak Spalatin évkönyveinek lipcsei kiadásában 
(Cyprian 1718. I. 44) ez áll: »Darauf hat Doctor Marti-
nus geantwortet : So helf mir Gott denn keyn wider-pruch 
kann ich nicht thun « 

Cochláus kommentárjaiban a 34-ik lapon: »Gott 
helfe mir, Amen.« 

Bullinger a reformátió történetében e kérdést nem 
tárgyalja. 

Krel Jakab Wormsból április 30-kán levelet ir 
»Schweikárten Freyherren zu Gundenfingen« a Reichstag 
felől, de nem emliti e szavakat. (Forschungen z. D. G. 

XI.) Azt azonban megjegyzi, hogy Luther »mit uner-
schrokken gemut und lauter Stimm« felelt. 

Fürstenberg tudós'tásai a m. frankfurti tanácshoz, 
valamint Lettsch badeni krónikája nem emiitik e sza-
vakat. 

De menjünk tovább. Burghardt az előtte ismeretes 
idevonatkozó egykorú röpiratokat a nagy ABC A-tól 
P-ig való betűivel jelezvén, róluk a következőket mondja : 

A-t már 1521-ben gyanúsították, hogy sok tényt 
hamisan ad elő (Niedner Zeitschr. I. 83—84.), tehát nem 
használható. Különben is oly alakban adja Luther sza-
vait, mint senki más : »Gott helf mir Armen, Amen.« 

B D. és K. nem szólanak a kérdésről. De G. L. 
J. és P. szerint azt mondá Lu the r : »Gott helf mir, 
Amen . í Tehát épen mint Eck, Spalatin, a schweitziak 
stb. H. és N. szerint igy végzé Lu the r : »das helff mir 
Gott.« 

Ellenben a »C. E.« M. O. jegyű röpiratokban már 
pótlék van : »Gott kum mir zu hulff (hülfif) Amen, da 

I hin ich.<í 
Csak F-ben van ez : »Ich kann nicht anderst, hier 

steh ich, Gott helf mir, Amen«. Azóta fedezett fel 
Waltz egy latin nyelvű röpiratot (Brieger Zeitschrift II. 
628 — 629.) melyben szinte igy van a kérdéses pont. 
Tehát összesen csak két röpirat van, melyben mindazon 
szavak megvannak, melyekből a ma általánosan ismert 
alak áll; de e két röpiratban sem oly rendben, mint 
ahogy mi tudtuk és idéztük Luther szavait. 

Lássuk tehát a végeredményt. Hat egykorú tudó-
sítás nem közli Luther nyilatkozatát, hét másik csak egy 
részét, (»Gott helfe mir, Amen«) bizonyítja hitelesnek. 
Három egykorú röpirat nem emliti a mondatot, négyben 
pedig épen csak azon szavak vannak, melyek az egy-
korú tudósításokban is állanak. 

Hogy tehát Luther ezt : »Gott helfe mir, Amen« 
valóban mondotta, minden kétségen felül áll. 

De hogy vagyunk a további részlettel: »da bin 
ich,« mely négy nyomtatványban található ? Az ellen-
tanuk közül a három sweitzi iró, kik YVormsban nem 
voltak jelen, kizárandók. De Eck, Spalatin, Peutinger, 
Cochláus, kik mindannyian jelen voltak Wormsban s 
mint szem- és fültanuk a legnagyobb hitelt érdemlik, a 
»da bin ich«-ről megegyezőleg mit sem tudnak. Ennél-
fogva meg kell elégednünk azzal, mit e négy forrás 
nyújt s a »da bin ich« et el kell vetnünk. Azonban so-
kan azt hozhatják fel ellenünk, hogy Luther beszéde 
végén a gyűlésteremben nagy mozgás és zaj volt; *) 
íme Peutinger is ezt hallotta »Gott kum mir zu hilf« s 
nem amit a többiek: »Gott helfe mir, Amen«. De em-
lítettük már, hogy a két idézet közti lényegtelen különb-
séget P. provincialismusának róhatjuk fel, nem pedig an-
nak, mintha P. a nagy zajban nem hallott volna jól, 
hiszen rögtön a következő sorban maga mondja, hogy 
»Das erst mai als er zu Kayss. Mt. hinein gieng, war 
ich auch fast fornen.« Ebből következik, hogy P. nem-
csak az első, hanem a második nap is elől állott s jól 
hallotta a beszédeket. De meg : ha csakugyan kikerülte 
volna P. figyelmét Luthernek egypár fontos szava : 
ugyan meghallotta s feljegyezte volna Eck János. De ez 
sem hallott, mert nem is hallhatott többet, mint Peutin-
ger. A négy Wormsban volt tanú: Eck, Peutinger, Spa-
latin s Cochláus előadását tehát hitelesnek s teljesnek 
kell tartanunk. 

Az F nyomtatvány (»Die gantz Handlung«), mely 

*) Quo responso per Lutlierum dato, memoratus nótárius, om-
níbus jam pre túrba et calore lassatis discedere parantibus . . . in-
clamavit. (Eck.) 
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egy másik latin nyelvűvel (»ad caesar. Mai. D. M. L. 
responsum«) együtt nagy egyedüliségben a hagyományos 
három mondatból álló szöveget a d j a : már csak azért 
sem érdemel semmi hitelt, mert a benne hemzsegő te-
mérdek sajtó- és tárgyi hibáiból nyilván látszik, hogy 
szerzője szem és fültanu egyáltalában nem vo't. 

Azoknak végül, kik Luther asztalbeszédei alapján 
ragaszkodnának a hagyományos szöveghez, csak azt 
a két körülményt említjük meg hogy Waltz meggyőző-
leg kimutatta (Forschungen VIII.), miszerint Luther saját 
előadásai sem mindig birnak teljes hitelességgel; továbbá 
hogy a Tischredenek kétféle (Aurifaber és Lauterbach) ki-
adása között igen sok ponton lényeges különbség van. 
(Brieger Zeitschrift II.) 

Határozottan és teljes bizonyossággal allithatjuk 
tehát, hogy Luther csak annyit mondott világhírű wormsi 
beszéde végén, amennyit a jelenvoltak egyezőleg meg-
említenek, t. i. »Gott helfe mir, Amen.« 

Révész Kálmán. 

A római és protestáns külmisszió történetéből. 
Jelige: »Was an uns böse ist, das nutzen 

sie auf, des andern guten schweigen 
sie.« 

Luther, Tischreden IV. 154. 

A protestántismus s a római katholicismus közti 
ellentét napjainkban rendkivül nagyobbodott , még pedig 
nem talán antikatholikus érzelmeinknek élesítése, hanem 
inkább a katholicismusnak szövetkezetes evangyéliom 
elleni fejlődése által. A restaurált pápaság felcserélte az 
egyház régi püspöki szervezetét az állandó hierarchiával, 
s szentesítette a pápakirályságról, csalhatatlanságról s 
egyetemes püspökségről szóló jezsuita dogmákat . Az egy-
házi életben a keresztyén bensőség helyére a mágikus 
ceremonialismus lépett, s a világuralmi egyház semmit 
sem követ el annak megszüntetésére. Helyesen emeli ki 
egyik jeles tanárom, hogy a mi protestáns egyházi kö-
reink nem ismerik a modern katholicismus lényegét, s 
figyelmeztet arra, hogy ha nem sikerül a reformátiónak 
eszményi örökségét életünkben a testvéri közösség tekinte-
tében megvalósítani, az evangéliomí hitvallást újból a 
személyes lelkiismeret dolgává tenni, mint a 16. század-
ban, az egyetemes papság elvét az önálló és öntevékeny 
gyülekezetben megvalósítani, az evangéliomí hitet az 
igazi culturával öszhangzásba hozni, s felismerni azon 
közös veszélyt, mely mindkettőt, a romanismus részéről 
fenyegeti, akkor evangéliomí hitvallásunknak nagysze-
rűsége mellett is erős és szomorú küzdelmeknek nézünk 
elébe! Janssen, az ismeretes objektív történész legújabb 
történelme, melynek több rendbeli kiadásait némely 
evangéliomí egyházi körök is csudálkozással olvassák, 
emiitett művében az ujabbkori misszióra is kiterjeszti 
figyelmét, s az atheistikus irányú sajtóval karöltve, nem 
győzi eléggé kiemelni, hogy az evangéliomí egyház 
egész működése a pogány világban nem egyébb, mint 
a tapintatlanságnak és félszegségnek vegyüléke, mely 
nem érdemli meg a reá fordított nagy költséget. Ilyen 
tudatos és ellenséges indulatról tanúskodó el ferdítésekkel 
szemben kétszeres nyereségnek mondható a protestáns 
missziói irodalomra nézve Warneck legújabb műve, mely 
az igazságnak teljes fegyverzetével felszerelve, élesen 
megvilágítja Janssen állításait, s a melyről hiszszük, hogy 
valamivel több szerénységet, elővigyázatot és igazság-
szeretetet eszközlend a római táborban, és reméljük, hogy 
a római egyház meggyőződést szerez abból arra nézve, 

hogy a 9-ik parancsolat*) tekintetbe vétele az evangé-
liomí egyházzal szemben is szükséges. 

Dr. Beyschlag »Deutsch-Evang. Blátter« című lapja 
legközelebb Förster hallei superintendens tollából alapo-
san tárgyalja Warneck művét,1) mely érdemes aira, 
hogy magyar protest. közönségünk is ismerje, mivel 
tisztán beenged pillantanunk az ujabb római és protest. 
külmisszió történetébe. »Adná Isten, hogy békében élhet-
nénk innen és túlnan, s elhagyhatnók a kölcsönös táma-
dást. Azonban Róma nem szűnik meg provokálni. Meg-
tért-e Róma? Ugy látszik, mi a protestáns táborban ele-
get, sőt többet hallgattunk, mint a mennyit a békesze-
retet érdeke megkíván. S mi lett az eredmény ? Tán a 
békének előmozdítása a két felekezet közöt t , vagy 
legalább a mi türelmünknek elismerése ? Korántsem. 
A római túlkapások, visszaélések, elferditesek, lelki-
ismereti kényszer s támadások napról-napra szapo-
rodnak. Ez ellen irányul a mi küzdelmünk, s ebben a 
konservativ érdekeknek semmiféle állítólagos solidaritása 
nem ingathatja meg álláspontunkat.« Ezen tételek mu-
tatják azon szellemi irányt, melyben a mű íratott, s a 
melyből a »Deutsch-Evang. Blátter« után a fontosabb 
szakaszokat kiemeljük, annak behatóbb tanulmányozására 
való serkentés céljából. Az ismertetés megkönnyítése cél-
jából mindenekelőtt azon szándékos ferdítésekre utalunk, 
melyeknek az evangéliomí misszió a kathol. Íróknál ki van 
téve, továbbá a tudatlansággal vegyes azon takargata-
sokra, melyekkel elleneink a római missziót elfedik,s végül 
azon történeti igazításokra, melyek e lelkiismeretes tör-
ténészre nézve Vyen feldolgozás mellett szükségessé vál-
nak. Maga a pápa rosz példával járt elő s szentesitette 
ama támadásokat, a midőn 1880. december 3-iki encycli-
kájában a kath. külmisszió támogatását sürgetvén, a té-
vedéseknek terjesztőiről s oly férfiakról, kik ugy lépnek 
föl, mintha Krisztus apostolai volnának, kik emberi se-
gédeszközökkel gazdagon felszerelve, számos akadályokat 
gördítenek a kath. papok kiilmissziói működésének útjába, 
ekképen nyilatkozik : »bizton reméljük, hogy azok, a kik 
dicsekedhetnek a katholikus névvel, nem fogják engedni 
a római misszionáriusok törekvéseit és fáradozásait azok 
altal meghiusittatni, kik a sötétség fejedelmének uralmát 
terjeszteni igyekeznek.« Tehát mi evangéliomí misszio-
náriusok a Mammon szolgái vagyunk ! jegyzi meg helye-
sen Förster. De különösen telve van ellenséges érzelmű 
adatokkal Marchall az angol konvertita »A keresztyén 
missziók« című s egészen a Janssen-féle történetírás min-
tájára készült műve, melyet ez okból Janssen is, mint 
»klasszikus<l művet idéz. A kath. és római misszionáriu-
sok közt párhuzamot vonva, Marchall következőket mond : 
»Egyik része mintaképe a szentségnek, értelmességnek 
és hősiességnek, másik része az erkölcstelenségnek, ugy 
hogy még a pogányokban is kétség támadt az iránt, 
van-e egyáltalában vallásuk. Dacára a közös természet-
nek és származásnak, némelyek apostolokká és vértanukká 
lettek, mások semmi egyebek, mint touristák és keres-
kedők. Ha ezen férfiaknak művét szemmel akarnók tar-
tani, el kellene hagynunk a szent gondo'atok és tiszta 
kivánatok paradicsomát és leszállanunk a hiúságnak, kap-
zsiságnak és szeszélynek nyomorult regióiba. A protes-
tántismus a pogányságnak utolsó os tora; a protestáns 
misszionáriusok a pogányokat csak atheistákká tehetik, 
a mint azt ők magok is bevalják. 

*) Mi 9-ikre igazítottuk ki a kézirat 8-ik parancsolatát, miután 
olvasóinknak egy nagy része nem a 8, de a 9-ik parancsolat címe alatt 
ismeri ezen isteni tilalmat: »Ne tégy hamis tanúbizonyságot.t 

x) Prot. Beleuchtung der rüm. Angriffe auf die evang. Heiden-
mission. 1884—85. 
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Hasonlítsuk csak össze ezen undok hazugságokkal 
a prot. íróknak méltányos és hű előadását a kath. misz-
sziókról, kik a valóban jót szívesen elismerik túlnan is, 
sőt nagyon is objektív előadásukban annyira mennek, 
hogy egy kath. irónak vádját '2) vonták magukra, misze-
rint a jezsuita misszió elismerésében a kelleténél tovább 
mennek 1 

A római történészre nézve a priori kétségtelen ered-
ményként áll az, miszerint a történetnek ki kell mu-
tatnia, hogy a protestáns misszió terméketlen és ártal-
mas. »A protestántismus,* mondja a »klasszikus* Marshall 
»csupán földi vallás, ép azért nem adatott néki az igazi 
térités adománya, s csak halált hozhat.* 

Mig Marshall szerint a prot. misszió roppant nagy 
költséggel jár, 3) úgy hogy p. o. Indiában a prot. ágens 
40-szer többe kerül, mint a katholikus, és az egyedül 
Ceylonra fordított költség e'égséges volna az egész föld-
kerekség kath. misszióinak eltartására egy negyed év-
századon keresztül, addig az eredmény csak nem semmi. 
Természetes, mert a prot. missziói eljárás főleg a biblia 
s a vallásos irodalom terjesztésében áll, s Marshall ki is 
jelenti, hogy a prot. misszionárius vkolporteur,« a kath. 
ellenben vértanú s mély rezignátíóval hirdeti, hogy »a 
bibliának a keresztyénség győzelmében semmi része sincs, 
sem az őskorban, sem az ujabb időben.« 4) Kicsinylőleg itél 
Marshall a német s főleg az angol missziókról, mert 
„ebben áll Anglia missziója, hogy a pogányok megtérését 
lehetetlenné tegye.« Ha a kath. hittéritők, a mit néha 
Marshall sem tagad, eredménytelenül működnek, akkor 
»nem voltak igazán apostolok s egy ideig hasztalanul 
prédikálni látszanak;® mig ellenben, ha a prot. hittéritők 
egy ideig hasztalanul prédikálnak, akkor az világos bizony-
sága a protestántismus ismeretes terméketlenségének és 
halálának. 

Legyen elég e néhány próba Marshall tudományi-
lag és erkölcsileg beszámitás alá nem eső művéből, melyet 
Janssen főforrásul használt fel. Warneck a legkézzelfog-
hatóbban bizonyítja, hogy Janssen csaknem összes idé-
zeteit nem az általa megnevezett forrásokból merítette, ha-
nem más szerzőkből, nevezetesen Marshall művéből irta 
ki, hogy tehát összes angol idézetei plágiumok 1 Marshall 
és Janssen ! par nobile, lelki rokonságukat még az idézés 
mesterségében is mutatják. Ha arra kerül a sor, hogy a 
prot. vallást eltorzítsák, úgy nyugodt lelkismerettel idézik 
a keresztyénség nyílt ellenségeit, mint ^intelligens és 
részrehajlatlan tekintélyeket«, p. o. Kotzebue és Gerstác-
kert; amit azonban ezek a kath. misszióról irtak, azt 
Janssenék természetesen elhallgatják. Ha a »Glóbus« olyas 
valamit állit, a mit az evangéliomi misszió gyanúsítására 
föl lehet használni, akkor részrehajlatlan bizonyítéknak 
vétetik; ha ellenben a kath. misszió elhomályositására 
nézve állit valamit, úgy annak ismeretes vallási gyűlöle-
ténél fogva semmi értéke nincs. A Marshall J anssenjéle 
consortium attól sem riad vissza, hogy elavult előítéleten 
tudatlanságon és ker. gyűlöleten alapuló bizonyságokat 
mint forrásszerű anyagot értékesit, a nélkül, hogy meg-
gondolná, miszerint könnyű dolog volna kath. Íróknak 
bizonyságait gyűjteni össze a kathol. misszió ellen. 5) 
Különösen kedvelt valamely prot. Anonymus-nak gyakran 
idézett alakja, ki mint teljesen megbizható bizonyiték 

") Huber Warneck ellen. 
3) Akarata ellenére is bizonyságot tesz M. a prot. misszió fárad-

hatatlan áldozatkészségéről. 
4) E fanatikus jezsuitának állítás a a keresztyénellenes irányok meg-

szokott nyilatkozataival. 
5) Janssen az ismeretes Iíalin-Hahn Ida grófnőt is, mint prot. 

Írónőt idézi. 

említtetik föl, s nem győzik eléggé kiemelni, mint »in-
telligens férfiút 1. »hírneves írót« s »igazi protestánst, * 
holott alkalmasint a Gerstácker-féle táborhoz tartozik. 
Ha prot. szerzők állítanak valamit a prot. misszió rová-
sára, akkor teljesen megbizható tekintélyek : »kitűnő lel-
készek,« »lelkiismeretes irók« s tb . ; ha ellenben annak 
javára céloznak, akkor » állásuknak szokásos phraseoló-
giájával élnek s a legkisebb hite're sem érdemesek,* 
s ha pláne a katholikus missziói dicsőséget mernék 
kétségbe vonni, akkor »nyelvezetök féktelen szenvedé-
lyüknek vad kitörése * Azon nyelvezet pedig, melylyel 
Marshall és Janssen ír, az összes kath. sajtóban és misz-
sziói irodalomban fellelhető, s állandó szabályai: nálunk 
a jót s önmagánál a kedvezőtlent elhallgatni, mely elhall-
gatás és szépítés egyrészt s a gyanúsítás és elferdités, 
másrészt valóságos rendszerré fejlődött a római egyház-
ban. A »kath. missziók« ekképen irnak : »hol csak ül-
dözés, börtön, nélkülözés, kínzás és végül halál van ju-
talomként kilátásba helyezve, ott csakis kath. hittéritőkre 
akadhatunk, ott prot. »lopók* számára nincsen hely.* 
»Pusztán tagadó tendentiájávai a protestántismus csakis a 
romlást mozdítja elő.i »A kath. egyház a legelső kínál-
kozó férfit nem fogadja be azonnal misszionáriusnak, 
hogy gyarló előképzése alapján nagy jövedelemmel el-
látva a pogányokhoz küldessék ki, ilyen misszionáriuso-
kat s ilyen kiképzést a prot. missziói társulatoknak en-
ged át.« »A protestánsok és pogányok érintkezése min-
dig a keresztyénség megvetésére vezet ; a protestantis-
musnak egyik legvészteljesebb műve az, hogy a pogányok 
megtérését lehetetlenné teszi. * S ezen nyelvben megy 
az tovább. Hogy a prot. misszió eredménytelen, a ró-
mai táborban megdönthetetlen axiómának vétetik; az 
evangéliomi misszió ^terméketlensége* a protestántis-
mus lényegében fekszik, s ha az evangy. hittéritési mun-
kálatoknak eredménye már nem vonható kétségbe, ak-
kor bensőleg értéktelen az s meg nem engedett eszkö-
zök által éretett el. Egészen a »Gartenlaube« nyelveze-
tében a borzasztóságig túlozva találjuk a prot. hittéritők 
rendelkezésére álló összeget, vagy pedig azt találjuk ki-
fejezve, hogy a prot. hittérítés munkája sem művelődési 
sem erkölcsi értékkel nem bir, sőt a pogányok roszab-
bakká lettek, mint előbb. »A muhamedanismus a poly-
gamio megengedése alapján korántsem fejlesztette annyira 
a testi szabadságot, mint a protestántismus. * 

»Nekünk protestánsoknak,* jegyzi meg helyesen 
Warneck, »vérünkben fekszik az önbírálat.« >Jogunkhoz 
tartozik azon körü'mény, hogy nem vagyunk csalhatat-
lanok, hogy tehát megtérhetünk, a mire a római egy-
ház nem képes, s hogy elkövetett hibáinkért a helyre-
igazítást elfogadhatjuk. Ennek a túlsó táborban semmi 
nyoma; ott minden dicsőséges és csalhatatlan, s amint a 
jót a protestántismusnál elhallgatja, ép ugy önmagánál a 
rosszat. A szépítésnek és elhallgatásnak formai rendszere 
fejlődött ott ki, s a római misszionáriusok tudósításai 
kétségtelenül még szigorúbb censurának vannak alávetve, 
mint a hazai klerikusoké. 

Annak képessége, hogy a dolgok ugy adassanak 
elő, a mint azok valóban történnek, teljesen hiányzik a 
jezsuita romanismusnál, s főleg a római missziói iroda-
lom a maga határtalan Önmagasztalásával, üres deklamá-
tióival és regényes jellemzéseivel teljesen képtelen a törté-
netírásra. Itt minden »csudálatraméltó«: a misszió veze-
tése épugy, mint az utazás, munkálkodás és eredmény. 
A következő kivonatok valóban felkiáltó jelekkel látan-
dók el. Azon pogányok, kik a kath. keresztyénséget 
fölvették, az erénynek mintaképei, kik inkább az an-
gyalok, mint az emberek tulajdonságaival birnak, sőt az 
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sem ritkaság, hogy teljesen bűntelenek.") A hol kathol. 
misszionáriusok jelennek meg, róluk az mondatik, hogy 
jöttek, láttak és győztek, utazásaik valódi diadalmene-
tek. S csudálatos azon változás, melyet mindenfelé létre-
hoznak : a kemény szivek meglágyulnak, a tigris vad-
sága helyt enged a bárány szelidségének; lábaik alatt a 
vadon is virágzik, s a honnan távoznak, szomorkodik a 
föld s nap is elrejti tekintetét. S nemcsak egy Xavier, 
Nobili, Ricci s mások, hanem az u. n. »dii minorum gen-
tium« is telvék az angyali vallásossággal, apostoli hősies-
séggel, hősi feláldozással, mintaszerű alázattal s atyai gyön-
gédséggel, ugy hogy keresztyének és pogányok egyaránt 
labat csókolnak ezen ^apostolok* nagy megelégedésére. 
»A római missziói irodalomnak önmagasztalása, * mondja 
helyesen Wameclc, »annyira superlativ módon lett álta-
lánossá, hogy az egész római misszió mintegy tömjén-
füstben jelen meg ; e miatt a vád nem az egyes misz-
szionáriust éri, hanem a római rendszert, mely a törté-
nészt az önmagát dicsőitő egyháznak szónokává teszi. 
Önkénytelenül oly szokás fejlődik ki, a mely aztán az 
egyházi nevelés utján törvényként száll az utódokra: 
hogy mindent el kell hallgatni, a mi árnyékot vethet az 
egyház dicsőségének nimbusara, és mindent túlozni kell, 
a mi ezen dicsőséget nagyobb nimbussal veheti körül.« 
»A római misszió növeli a romantikus nimbust, és egy 
legendaszerű irálynak veti meg az alapját. Mig a prot. 
missziói irodalomban a józan bírálat, a régi és ujabb 
missziói tudósításokat értékükre igyekszik leszállítani s a 
valódi tényállást kimutatni, addig az ultramontán törté-
netírás a régi legendaszerű följegyzéseket a józan ész-
szel ellenkező módon szentesíti s valódi történetként 
hirdeti. Csudákra van szükség, ép azért meg is történnek 
azok, még pedig nem oly bibliai csudák, melyek ma is 
az ima meghallgatásának tulajdonitatnak, hanem regé-
nyes és babonás csudák sin majorem Jesuitarum gló-
r i ámé Ezen Ízléstelen és gyermekies csudabogaraknak 
elősorolásától e helyütt tartózkodunk, de ezek Warneclc 
könyvében utána olvashatók. 

Nem kevésbé föltűnő a római dicsekvés a misszio-
náriusok vértanuságával, mi mellett szívesen ismerjük el, 
hogy a kath. egyháznak igazi vértanúi is vannak, mely 
az elismerést az evang. egyház áldozataival szemben soha 
sem viszonozza. Ha Livingstone, a kin még Marshall sem 
talál kifogásolni valót, azon szép és alázatos vallomást 
teszi: »Az emberek áldozatról beszélnek, melyet én állí-
tólag hozok, a midőn életemnek nagy részét Afrikában 
töl töm; lehet-e azt áldozatnak nevezni, a mi nem egyébb 
némi viszonzásnál az-isten iránti tartozásért, melynek soha 
sem tehetünk eleget ? Soha sem kellene áldozatról beszél-
nünk, tekintve azon nagy áldozatot, melyet az hozott, 
ki Atyjának trónjáról leszállva, önmagát érettünk áldozta 
fel,« úgy hiába keresünk hasonló vallomást a római misz-
sziói irodalomban, hol mindig csak a misszionáriusok túl-
zott »önfeláldozásáról* van szó, még ott is, hol hatal-
mas pártfogás alapján gondtalanul töltik napjaikat, mint 
p. o. a philippineken. Egyszerű utazások »terhes me-
részségekké,* s a hivatásnak természetes nélkülözései 
»csudalatraméltó feláldozássá* válnak Hasonló módon, 
mint Német- és Olaszországban »a vatikáni fogoly« szal-
májáról s a kath. egyház ^diocletiáni* üldözéséről beszél-
nek, költetnek a misszionáriu-ok vértanúi legendái, me-
lyekben azoknak szenvedései hallatlan módon rajzoltat-
nak. Ha pedig nincs mit magasztalni, ha a tények na-
gyon is a római misszionáriusok eredménytelenségéről 
tanúskodnak, ez esetben ilyen beszédmódok segítenek : 

6) Ezt különben már Pelagius is állította. 

»az érdemet nem az eredmény alapján kell mérlegel-
nünk ; az isten szereti szolgáinak türelmét szenvedések 
által próbára tenni, hogy eredményte'en működésük ál-
tal megmutassa nekik, miszerint a győzelem egyedül az 
ő kegye'mének tulajdonítandó.« Azonban mért nem al-
kalmazza a római egyház ezen tételeket az evangélomi 
missziókra is ? 

Végül Warneck érdemdús vizsgálódásaiból még 
egy néhány adatot hozzunk fel, melyek forrásszerű ér-
tékkel birván, a római missziói gyakorlatot élesen meg-
világítják. 

Marshall szerint a protestantismus Ceylonra any-
nyit költött, hogy elégséges volna az egész kath. misz-
szió ellátására egy negyed századra. Nehéz feladat a ró-
mai missziót felülvizsgálni, miután elvénél fogva soha sem 
számol be nyilvánosan, de megbízható adatok alapján a 
kath. misszió eltartása évenként 16 millió, az az 25 év 
alatt 400 millió márkába kerül. A Ceylon szigetén dol-
gozó 5 prot. missziói társulat 1875-ben 550, 523 márkába 
került, a mi 40 év alatt legfeljebb 15 millió márkát 
tenne — és mégis »kath. írók nem túloznak!* Azon 
magasztalások, melyekkel Marshaü Xaviert, Riccit s má-
sokat környezé, hivatott oldalról régen értékükre szálli-
tattak le, s kath. írók is elismerték, hogy Xavier erő-
szakos rendszabályoknak alkalmazása által végezte a hit-
térítés művét. Nobi'i térítéséről Indiában az mondat ik: 
»szeretném azon érzelmeket rajzolni, melyeket ezen 
gyermeki egyház szemlélete s az általa megnyert 
angyaloknak kegyessége bennem ébresztett .« Pedig 
rég bebizonyított tény az, hogy azon »angyalok* po-
gány kasztszokásaikat megtartották, s hogy gyakran 
elestek, a midőn előttük Nobili kétszinűsége nyilván-
valóvá le:t, ki elvetendő alkalmazkodási gyakorlatában 
Brahmannak mondotta magát s homlokán annak je-
gyét is viselte. Jav de Britoról Indiából oly számos té-
rítésről beszélnek, hogy megszámlálása alig lehetséges ; 
Marshall szerint a megkereszteltek száma 200,000-et 
tesz, mig a kath. Henrion e számot 20 ezerre szállítja 
le, s most már kérdjük, kinek van igaza ? És Dubois 
apát, ki 35 évig működött mint misszionárius Indiában, 
egészen másként beszél az indiai kath. eredményekről, 
mint Marshall, midőn kimutatja, hogy az ottani kath. 
keresztyének legnagyobb részt nem egyébb, mint a ke-
resztyénség üres árnyékképe, s az 1784-iki üldözés alatt 
egyetlen egy sem mutatott bátorságot hitének bevallá-
sára és a vértanuságra, a mit ezen valóban részrehajlat-
lan biró mint hallatlant nevez meg az egyháztörténet-
ben. Ha Marshall-nak, ki nem számol az évenkint meg-
keresztelt keresztyének ezreivel, igaza volna, akkor Indiá-
ban, mint Warneck kimutatja — 40 millió keresztyén-
nek kellend lenni és még is ugyanazon Marshall később 
csak 1 millió ind :ai katholikusról szól, sőt 1857-ben csak 
875 ezerről. Ez pedig nem egyébb nagy túlzásnál, vagy 
pedig ama 40 millió keresztyén, kik mint angyalok és 
a hitnek csudálatraméltó mintái magasztaltattak, nagyobb 
részt elestek ! S másutt sem áll másként a dolog. Dél-
amerikában, hol a katholicismus 400 éven keresztül min-
den prot. verseny nélkül működött, kath. bizonyságok 
nyomán is gyenge alapokon nyugszik a keresztyénség, 
s a papoknál és laikusoknál észlelhető vallási és erkölcsi 
hanyatlás nagyon is bizonyítja azt, hogy a romanismus 
ott semmi erkölcsileg megujitó és szellemileg emelő ha-
tást nem gyakorolt. S ugyanazt mondhatni a Congo te-
réről s a philippinekről. Hol mindkét misszió egymás 
mellett működik, ott az erkölcsök komolysága nem a 
római misszió részén keresendő. Tahiti példája sok más-
ról tesz bizonyságot. Ott — Marshall bizonysága sze-
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rint a prot. hittérítők megfosztották a bensziilötteket 
»ártatlan mulatságaiktól,® melyeket aztán a francia kath. 
misszionáriusok újból meghagytak ugy, hogy a leányok 
a feletti örömükben táncoltak, a mi más szóval azt je-
lenti, hogy az erkölcstelen életmód, melyet a prot. misz-
szió megakadályozni igyekezett, újból rendes folyamatba 
jött. A mi a tömeges vértanusági történeteket illeti, ugy 
valóban rendkívül csudálatosnak tűnik fel azt hallani, 
mily gyakran futamodtak meg az igazi »apostolok* a szen-
vedések elől, s mily gyakran vették igénybe a világi kar-
hatalmat, mily gyakran költött vagy mesésen túlhaj-
tott dolgok azon szenvedések, melyeket gyakran maguk 
okoztak. Mily örvendetes itt a protestánsoknak igaz-
ságérzete 1 A madagaskari misszió tudvalevőleg véres 
üldözéseknek volt kitéve, ugy hogy ott szólhatunk 
egy vértanúi egyházról; a mint az ezen időket rajzoló tu-
dósitások túlzásokba csaptak át, azonnal sietve jó-
zanságra intettek s a tudósítások történeti értékükre 
szállitattak le. Ezzel összehasonlitandók a katholikus 
vértanú-legendáknak tömeges túlhajtásai Japán, Clrna 
és Délamerikában. Japánban kathol. történetírás szerint 
I miilió kath. keresztyén léiezett s rövid 50 év alatt 
ugyancsak egy millió vértanúról szól, tehát annyi vér-
tanú, a hány keresztyén ! S ilyen el'entmondásokkal túl 
van halmozva a kath. missziói történetírás. Tanjorban, 
igy tudósít egy páter, 12,000 keresztyén a legkegyetle-
nebb szenvedésnek volt kitéve, mig egy másik tudósitó 
azt irja a pápának, hogy a hitvallás szégyenére egyetlen 
egyben sem volt bátorság hitét vérével megpecsételni. 
Koreában a különböző kathol. tudósítások szerint több 
vértanú volt, mint keresztyén, s mégis igénybe vették az 
üldözések alatt a francia hadi In jók segítségét. A kath. 
keresztyénekről Lagosban azt olvassuk : »az istentisztelet 
iránti buzgalmok csudálatraméltó, az istenanyának tisz-
telete nagyon szívükön fekszik, ugy hogy mindnyájan 
ismernek imákat és hymnusokat a szeplőtelennek dicső-
ségére* — s más alkalommal : »a négerek keveset tud-
nak a keresztyénségről, még a megkeresztelteket sem 
véve ki s majd mindnyájan polygamiában élnek. Nehéz 
dolog őket a tudatlanságból s erkölcstelen életükből ki-
ragadni.* 

Ily viszonyok mailett valóban merész dolog, mily 
igaztalansággal jellemeztetnek a prot. missziói terek. S 
a nagy deklamatiók a kath. missziók érdeméről és kép-
viselőik egyszerűségéről megbizható források alapján kellő 
értékükre vitetnek vissza. Annyi tény, hogv a protest. 
önkénytes missziói adakozások nagyobbak, mint a túlsó 
táborban, s ez az evangéliomi egyháznak dicséretére 
válik, azonban a mi a római egyházban a számos ala-
pítványokból, melyek sajnos soha napfényre nem kerül-
nek, misziói célokra fordittatik, nagy összeget képvisel s 
nagy mértékben felülmúlja részünkön az egyházi esz-
közök alkalmazásának képességét. A papoknak magasz-
talt sanyarusága sem veendő szószerint, ha némely hit-
térítők askétikus életet élnek is, ugy urok mellett pazarló 
bibornokok, püspökök stb. vannak. Az algieri misszio-
náriusok folyton apostoli szegénységükkel dicsekesznek, 
de más oldalról arról vagyunk értesülve, hogy a misz-
sziói társulat Algierra 2!/2 év alatt 1.290,000 frankot 
fordított, míg a sokkal nagyobbszerűbb evangyélmi 
missziói vállalatok Victoria-Nyanzban 5 év alatt 742,660 
márkába kerültek 1 

Eltekintünk Warneck művének tanulságos fejezetei-
től a római tolakodás és lélek vásárlásról, az egyes hit-
téritők sajátszerű eljárásától a pogány gyermekek ke-
resztelésénél ŝ  a pogány szokásokhoz való alkalmazko-
dásoktól. A mi itt eredeti tudósítások a'apján bizonyit-

tatik, sőt a jezsuitáktól, mint »kegyes cél« ajánlta-
tik, valóban gyalázatára válik a keresztyén missziónak 
s nem egyébb, mint visszaesés a pogány babonaságba, 
s fölcserélése a szellem vallásának a külső formák-
kal. Azon ügyesség, melylyel jezsuita módon nevelt 
misszionáriusok a pogány szokásokhoz, nevezetesen a 
képek tiszteletéhez, körmenetek, búcsújárások s fétisek-
hez alkalmazkodnak, a mire szent képeket és érdemje-
leket s más efelét fabrikálnak ; s azon eszélyesség, mely-
lyel bele tudják élni magokat az indiaiak kasztrendsze-
rébe, a hősök tiszteletébe s a chinaiaknál a Confuciusi-
mádásba, némely ember előtt ügyes missziói módszernek 
tűnhetik föl: azonban mi tudják, hogyan ítéljünk felette 
s a történet máris kimondotta szigorú Ítéletét. A je-
zsuiták h'ttéritési művén nem volt áldás s épen a leg-
virágzóbb római misszióban Isten borzasztó ítéletet tar-
tott, igy Délamerika, Congo, Abessinia, India és Japán-
ban hol mindenütt csak romokra akadunk 1 

Túlzó alakban lép fól a stathtika is, mely mindig 
római részen művészi félhomályban marad, s Warneclc-
nek ide vágó helyreigazításai a legjelentékenyebb ered-
ményekre vezetnek. Kath. számítás szerint Afrikában 
2.694 577 keresztyén van. Kérlelhetlenül mutatja ki lé-
pésről lépésre Warneck, s kétségtelenül bizonyítja, hogy 
p. o. a portugáliai misszió által a Congón fölvett 1 mil-
lió keresztyénség legfeljebb ezeret tesz s Afrikára nézve 
268,700 keresztyénnek fö'vételéhez jut el. Ezen földrész-
nek protest. missziója 1881-ben 577,6ooat tett ki. 

Hasonlóan áll a dolog Ázsiaban. A majd nem ki-
lenc millió kath. keresztyén Warneck gondos kimutatá-
sának alapján 2 millióra olvad le, s maguk a jezsuita 
számitások kétségtelenül bizonyítják, hogy a római misz-
szió Indiában meglehetős terméketlen, mig az alig 100 
éves evangyélmi misszió már 700,000 keresztyént szám-
lál. Még föltiinőbb az összehasonlítás a déli szigeteken. 
Ultramontán kimutatások szerint 576,361 keresztyén ta-
lálható, Warneck szerint csak 50—60,000, mig az evan-
gyélmi keresztyének száma 280,000-et tesz ki. Mindent 
összevetve, azon meglepő eredményre jutunk el, hogy a 
kath. misszió erőszakosdásai dacára u nem többet, mint 
1.6ő3,700 keresztyént számlál, az evangyélmi ellenben 
2.245,600-at, a mi kétségtelenül bizonyítja a protest. 
misszió előnyét és nagyobb termékenységét a római fölött 1 

Dr. Warneck lelkész valóban nagy szo'gálatot tett 
e művével a prot. egyháznak. Tárgya'ásait azon béke 
sugallta szavaival zárja be, melyek vajha ne volnának 
elhangzó szavak a pusztában: » Távolítsuk el a polémiá-
ból a személyeskedés terét, utasítsuk vissza a muszió nyilt 
ellenségeivel a szövetséget, idézzünk igazságosan s dolgoz-
zunk békességesen !* Dr. Szlácik Mátyás. 

B E L F Ö L D . 
Nem illetékes lelkészi hivatal által eszközölt 

esketések anyakönyvezése. 
Folyó évi február hóban, e mi b.-diószegi ev. ref. 

egyházközségünkben azon ritka eset fordult elő, hogy a 
diószegi illetőségű, ev. ref. vallású fi, és szintén diószegi 
illetőségű, de róm. kathol. nő jegyesek, tőlünk egyik 
távoli, elsőrendű evang. reform, egyházunk lelkipásztori 
hivatala előtt kívántak egybeköttetni. A mi — a szük-
ségesek megtartása mellett — mult hó 27-ikén meg is 
történt. 

Noha, az egyházunk kebelébe tartozó fijeg/es nem 
legény, hanem előbbi róm. kathol. nejétől elválasztott 
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egyén vala : mindazáltal megtörtént egybekelésről hiva-
talosan, hiteles tudomást venni annyival inkább szüksé-
ges volt rám nézve, mert, mint még ma is sok egyház-
ban, e mi b.-diószegi ev. ref. egyházunkban is, különb-
ség van a még nem, vagy a már házasságra lépett fél 
egyház iránti kötelezettségei között. Vannak egyházaink, 
melyekben a még nem házas ifjú, még ha mindjárt 
szolga legény is, egyházi adóköteles; és vannak egyhá-
zak, melyekben az egyházi adóval megrovás alá, csak 
nősülésök után esnek az illetők. Igy van a do'og a mi 
egyházunkban is, sőt a fennt jelölt házasságnál , az 
egyházi adózásnál, épen egy specialitása jő elő egyhá-
zunk belkörű intézkedéseinek. 

Igy lévén a dolog: a már nevezett esketés meg-
történtéről privát uton szerzett tudomás után, darab időig 
az illető lelkészi hivatal által nem értesittetvén : levelet 
intéztem oda, kérve, hogy már ismeretes jegyesek, illető-
leg házasok, esketési bizonylatát, ha az esketés valóban 
megtörtént, anyakönyvünkbe, »tétel-szám nélküli bejegy-
zés, s igy a jelzett okból nyilvántartás végett,« hozzam, 
»hivatalból megküldeni ne terheltessék,* támaszkodván e 
tekintetben e mi tiszántúli egyházkerületünkben gyakor-
latban lévő azon szabályra is, hogy: 

»Ha a házasság más helyen, mint a hol a meny-
asszony, vagy mindkét jegyes lakik, tehát idegen egy-
házban (a minthogy idézett esetben épen idegen egyház-
kerületben is történt) szándékoltatik megköttetni : az il-
lető lelkész, helyetteséül, más lelkészt is felhatalmazhat 
ugyan : »de ezen esetben a felhatalmazást, a helynek, a 
hol a lelkésznek, a ki előtt köttetik, megnevezésével, 
azonnal anyakönyvbe vezetni tartozik.« 

»Másfelől, a helyettesitett lelkész is, a házasság 
megkötését, az őt meghatalmazó lelkész megnevezésével 
szintén beirja, és azt, az őt feljogosító lelkésznek nyolc nap 
alatt bejelentse.. .« stb. (Lásd : Tóth M. : »Egyházi szer-
tartástan a'apvonalai.c 25. 1.). 

Igaz, hogy ez idézettek közül, csak az utóbbi ki-
kezdést közöltem levelemben. íme, a mai napon márc. 
13-ikán, megérkezik az általam megkeresett egyház egyik 
segédle'késze által aláirott válasz, melyben az mondatik, 
hogy többször emiitettek »a i evang ref. 
egyházban megeskettettek. »E házasság a i ev. 
ref. egyház anyakönyvébe be is jegyeztetett, s róla, a 
felek kívánságára, az esketési bizonyítvány ki is adatott.* 
Ennyi a valóság. De hát én, a félnek privátim kiadott 
bizonylatból, melyet hozzám el sem hoz, hanem magá-
nál letart, hogy győződjem meg valaminek a valóságá-
ról ? A minthogy hivatolt házasok e bizonylatot hozzám 
el sem hoztak, hanem maguknál letartották. Vagy min-
den ilyen esetben, maga a lelkész instálja meg az illető 
felet, a nyert bizonylat kegyes előmutatására, nem pedig 
az eskető lelkészi hivatal tegye azt által hivatalból ? ? 
Hát e nélkül hogy hirdessem ki, a közönség tudomására 
az ilyen egybekelést, mert ezt ezúttal ki kellett hirdet-
nem azért, mivel egybekeltek előbb évekig törvényen 
kivül éltek együtt. S aztán, hát ha a feleknek eszökbe 
sem jut a bizonylat kikérése ? 

Azonban, félre is talált érteni a válaszoló segéd-
lelkész ur, mert egyebek közt igy is ír : »Hogy anya-
könyveztük (t. i. az esketést) : ennek okát abban tessék 
keresni, mert a mi egyházunkban lettek megesketve (sic). 
Hiszen én, ezen való megbotránkozásom ha jól emlé-
kezem, (pedig jól emlékezem) egyáltalában nem fejez-
tem ki, mindössze annyit mondottam, hogy : »a i 
lelkészi hivatal által — állítólag — megeskettettek, és 
anyakönyveztettek is* (t. i. kérdésben lévők). Annyit 
hát tudtam,, hogy ott is, és pedig tétel-szám alatt, de 

azt is tudtam, és most is igy vagyok meggyőződve, 
hogy itt is, egyházam anyakönyvébe is, noha tétel-szám 
nélkül, be kell a mondott esketést vezetni, már azért is, 
mivel összeeskettettek azután is községünk kötelékében 
fognak tartózkodni, lakni. 

A mi pedig a segédlelkész ur levelének ama pas-
susát illeti, h o g y : »Hogy mi a szokás egyes egyház-
megyékben, vagy egyházakban épen e tárgy körül: azt 
bár tiszteljük, de meghajolni előtte nem fogunk* erre 
szabad legyen annyit mondanom, hogy itt nem egysze-
rűen udvariassági kérdésről, hanem kötelességről lévén 
szó : ez a passus el is maradhatott volna. 

V é g r e : én így gondolkozom, nem is tekintve azt, 
hogy hivatalos kötelesség merü't-e fel az ügyben : »ha 
más hasonló esetben, engem hivatalból felszólított volna: 
a helyett, hogy egy hosszú levelet, és pedig tagadó le-
velet írtam volna megkeresésére : leültem volna, és elő-
keresve azt a türelmes nyomtatot t esketési ívet, a kellő 
adatokkal kitöltöttem volna, és szívesen engedtem volna, 
s eleget tettem volna a felhívásnak, csupán udvariasság-
ból is.* Tet tem volna ezt azért is, mert tudom, hiszem, 
az illető segédlelkész ur is jól tudja, hogy más helyen 
eskettettek esketési bizonylatát, a megeskettettek házas-
ságából származott gyermekek megkeresztelésekor, a 
gyermek minő ágyból származásának anyakönyvi hiteles 
bejegyzése végett, ujabb időben már egyetlen szóra ki 
szoktuk a keresztelést teljesítő lelkészeknek szolgáltatni. 

Ezek után már tisztelettel kérem, s kérdem e lap 
tisztelt olvasó közönségét, nyilatkoztassa k i : én jártam-e 
mondott ügyben helyes uton, vagy pedig a i 
ev. ref. egyház segédlelkészének van igaza? 

Molnár János, 
b.-diószegi ev, ref. lelkipásztor 

A nagyváradi „lelkészválasztás." 
(Vége.) 

Mit, vagy miket lehet ugyanis abból egyenesen kö-
vetkeztetnünk ? Legalább is a következőket : 

1-ör azt, hogy Csák Máté vésztői időközi lelkész, 
egészen modern s kétségkívül ügyes taktikával, összeját-
szott Kun Béla váradi lelkészszel, ennek Vésztőre, önma-
gának pedig N.- Váradra leendő megválasztatása céljából. 
Mert hát : manus manum lavat s a rokonlelkek megértik 
egymást ! 

2-or azt, hogy a vésztői, a maga nemében szintén 
nevezetes papválasztás*), mélyen felkavarta a vésztői 
egyház békéjét, s hogy a vésztői hivek és K. B. között 
nemcsak hogy az egyetértés és bizalom nem volt meg, 
hanem a helyett erős ellenszenv és gyűlölet kapott lábra, 
s ezt a gyűlöletet a vésztői időközi lelkész egy jobb 
ügyhöz méltó leleményességgel ki tudta aknázni a maga 
javára, helyesebben: fegyverül tartotta meg K.B. ellenében, 
arra az esetre, ha ez a váradi kathedrára vonatkozólag 
korábban tett igéretét teljesíteni elfelejtené **) 

*) A néhai Csák János halálával megüresedett Vésztőre ugyanis, 
Csák Mátét, a néhai lelkész fiát, a hivek minden igyekezete dacára sem 
jelölvén ki a cand. bizottság, az elkeseredés odáig jutott, hogy az első 
választás alkalmával senki sem ment a 6000 lelket számláló egyház 
tagjai közül szavazni. A második választáskor (még a mult nyáron !) 
aztán sikerült Cs. M.-nak K. B. részére, miután a fama szerint ez neki 
Váradot előre »viszontbiztosította*, épen tizenegy embert toborzania, a 
kik azután, 6000 lélek nevében, a választást K. B. javára formailag 
meg is ejtették. H. J. 

**) Érdekes az is., hogy K. B. rir a Gyulán megjelenő »Békés< 
című hírlapban a vésztői viszonyokra vonatkozólag egy, még a mult év 
nyarán közölt megjegyzést meg akarván cáfolni, olyanformán nyilatkozott, 
hogy neki vésztői híveivel épen nincs semmi baja, s hogy közte és 
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3-or azt, hogy Cs. M. magát a vésztői presbyte-
rium segélyével, akarom mondani : a vésztői presbyte-
rium Cs. M. segélyével (a mi körül-belől egyre megy), 
időközi lelkészét a váradi egyházra ráerőszakolta, és igy 
olyanformán cselekedett, mint az olasz brigantik szoktak, 
a kik elfognak egy angol lordot s addig el nem eresz-
tik, mig a kövér váltságdíj kérges tenyereikbe az utolsó 
liráig le nem olvastatík. 

4-er azt, hogy a vésztői presbyterium a még ta-
valy 11 szavazattal megválasztott K. Bélát, mindeddig azért 
nem hivta meg, mert Cs. M. Váradra leendő megválasz-
tása. (igazi megválasztatás!) felől megakart elébb győződni, 
s ki akarta mintegy, hogy ugy szóljak: gusztálni (már 
t. i. akár a presbyterium, akár Cs. M.), vájjon a váradi 
választásnál K. B. nem feledkezik-e meg Cs. M.-nak 
előbb tett viszontbiztosító Ígéretéről, s különösen, hogy 
a küzdtérre szintén fellépett sógora : Bögös Lajos érde-
kében nem fog-e inkább dolgozni, mint az érdektárssá 
avatott Cs. M. javára ? Látni akarta tehát először magát 
a medvét, nem pedig csak a bőrét. Ez is elég praktikus 
eljárás, kivált ha még azt tekintetbe veszszük, hogy a 
vésztői hívek elég őszinték voltak, K. B. ur »tárt ka-
rokkal fogadásának« a Csák M. Váradra leendő megvá-
lasztásában rejlő igazán méltányos és paptisztelő feltételét, 
érthetően tudtára adni a Vésztőn február 28-dikán járt 
>paphallgató« t. c. deputatiónak. 

5-ör azt, hogy a n.-váradi egyház hívei >a vésztői 
egyház jó békességét,« s az általok annyira szeretett (?), 
de azért őket mégis elhagyni kész, jóllehet mindez ideig 
otthon rekedt kedves lelkészöknek »békéjét és boldogsá-
gát« elannyira szívökre vették, hogy ha már számára 
a vésztői vészmentes bevonulhatást másként biztosítva 
nem látták, páratlan önzetlenséggel készek voltak, a 
szintén »régi, nagy szeretet*-tel körülvett s »a választás 
előtt egy héttel még az egész gyülekezetben hangoztatottá 
Bőgős Lajos mellől, a körülmények (értsd : a vésztői-
vész nyomása alatt!) hatalma miatt szép csendesen elpá-
rologni, annyival inkább, mert az élelmes érdektárs és 
a sógor karói közé szorított K. B., »nem foglalt Csák 
ellen álláspontot s visszavonulva volt a választási moz-
galmaktól, sőt az ingerült Bögöspár to t lecsendesíteni 
igyekezik.« Ekként bebizonyították a váradiak, hogy az 
jokosabb enged*, s hogy N.-Váradon, a hol kétféle 
püspökség, még hozzá jogakadémia is van, csakugyan 
több a »qualificatus« ember, mint a nád és sás örök ha-
zájában, a vészteljes Vésztőn. 

6-or azt, hogy . . . de elég! ne folytassuk tovább ! 
Sunt certi denique fines. Még a jóból is megárt a sok ; 
hát ebből ? 

És most tisztelt olvasó ! elmélkedjél a mondottak 
felett. Lásd, itéld meg magad : mik történtek Vésztőn és 
Váradon? Es ha majd ítéltél higgadtan, komolyan: ak-
kor mondj Ítéletet »Biharit felett is, a ki jó képet csi-
nálva a veszedelmes játékhoz, hogy szebb legyen, oda 
irta utánna még ezt is : r>Az eredmény felett őszintén ör-
vendünk /« Sőt odáig megy reporteri túlbuzgóságában, 
hogy Kun Bélát, a most már, rebus bene gestis, magát 
a váradi választásnál egészen kifogástalanul viselt férfiút, 
bokros érdemeire való tekintetből egyenesen ajánlja az 
illetők figyelmébe s reméli, hogy bár utólagosan, de el 
nem késetten, a vésztői presbyterium (persze, az ismere-
tes ráhatás folytán) meg fogja hivni uj lelkészét, s igy 
az óhajtott »teljes békesség« mind a két nemes egyház-
ban helyre áll! 

azok kötött immár szent a békesség ! A következmény megmutatta, hogy 
nem mondott igazat, s Bihari közleménye szépen lerántotta a leplet a 
nagy hangú védekezésről. H. J. 

A mi minket illet, nyíltan kimondjuk, hogy mi az 
eredmény felett nemcsak hogy őszintén nem örvendhetünk, 
de még abban a szerencsés helyzetben sem lehetünk, 
hogy épen álcázott, vagy épen kárörömmel fogadjuk a 
történteket. Ellenkezőleg: sajnálattal, sőt bizonyos le-
vertség és keserűséggel kell azokról tudomást vennünk, 
kivált ha meggondoljuk, hogy ilyesmik a magyar refor-
mált egyház két tekintélyes gyülekezetében, a consulok 
szemeláttára, a sajtó és a »közvélemény« közönyös hall-
gatása által kísérve folyhattak le, azaz hogy csak akar-
tak lefolyni, az események csatornáján. Mi bátrak va-
gyunk e »csendes* lefolyás processusát ezennel megza-
varni s határozottan kijelentjük, hogy első helyen Cs. M. 
és K. B. urak, másod helyen a vésztői s n.-váradi pres-
byterium eljárását, az egyházi törvény 213. §-ába ütköző-
nek s mint ilyet, megrovandónak tartjuk, s azokra az il-
letékes egyházi hatóságok figyelmét ezennel felhívjuk. 

Nekem sem Cs. M. sem K. B. úrral soha semmi-
féle ügyem nem volt ez életben. Az utóbbit pláne csak 
névből ismerem. Nem állottak utamban soha és sehol ; 
a n -váradi és vésztői concursusban sem vettem részt, s 
tudtommal még csak valami távoli rokonom sem volt 
azokban érdekelve. Azt ne gondolja azért valaki, hogy 
kenyéririgység, gyűlölet, boszú, vagy tudom is én miféle 
érzelem vezetett, mikor ez üzelmek ellenében felszólalni 
bátorkodtam Előttem csupán egyházam és felekezetem 
féltékenyen őrzött érdeke, hitele és becsülete lebegett, 
s a tollat kezembe mindenekfelett az igazságnak ama sze-
retete adta, mely nem alkuszik senkivel és sehol, ha egy-
szer visszaélést lát, s az erkölcsi vagy vallásos élet sérel-
mét, kárát vagy megrontását tapasztalja. 

Én, ha a békés-bánáti és bihari ref. egyházmegye 
lelkészi karának vagyok, nem fogadnám be tractusomba, 
sem az egyik, sem a másik férfiút, míg ügyök teljesen 
tisztázva nem leend, s hiszem is, hogy mindkét egyház-
megye közgyűlésén majd csak akad ember, a ki, ha 
szükség lesz reá, megteendi, ez irányban a felszóla'ást 
és tiltakozást. Én részemről tudni fogom kötelességemet. 

Az egyházi törvényeknek a választási üzelmek meg-
gátlására vonatkozó 213. §-a eléggé világos. Ha az egy-
házi hatóság e § alapján sem látja szükségét a közbe-
lépésnek a fennforgó esetben, a midőn egy igazán bot-
rányos ügyről hírlapi uton nyíltan lerántatott a lepel, 
akkor tisztelettel indítványozom : tessék tűzbe dobni az 
egész törvénykönyvet, mert maholnap ujjal mutatnak 
ránk a nazarénizmus és unitarizmus karjaiba, többek kö-
zött épen az efféle eljárások miatt is, tömegesen rohanó 
h tfeleink. 

A nép és a lelkészi kar között, fájdalom, sok he-
lyen meglazult, a bizalomnak ama gyémánt kapcsa, a 
mely egymás kölcsönös becsülésén, egymás jogainak tisz-
teletben tartásán alapszik. Én nem mondom, hogy ma-
gában a tágabb értelemben vett u. n. »népben* is nin-
csen elég hiba; bizony e sem angyalok vagy szelid bá-
rányokból áll; de hogy a lelkészi kart is terheli, hacsak 
a felelősség az egyháziatlanság és vallási közöny szomorú 
jelenségeiért, ez előttem minden kétségen felül van. Á m 
tessék ezért engem kárhoztatni, a kinek tetszik ; de én, 
a ki jól vélem ismerni az életet, mosolyogni fogok a 
kárhoztatással szemben, s ha kell, nagy számú concrét 
példákkal is kész leszek állításomat igazolni. Tudom, 
hogy az igaz, őszinte szó, ma sokaknál = gorombaság, 
vagy ha nem hát = » g y a n ú s í t á s d e engem az efféle 
aprópénzzel nem lehet kifizetni, s nagy hibának tartom, 
ha az ámítást magunkban és másokban többre nézzük, 
mint az egyenes, nyilt őszinteséget. 

Ne tessék azt hinni, hogy a nép nem látja, nem veszi 
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észre egyházi fegyelmünk lazaságát ; az összeköttetés, 
sógor-komaság, barátság, rokonság stb. révén ügyesen 
elsimított casusoka t ; igenis jól látja, észleli, sőt meg is 
jegyzi magának, s bizalma, szeretete és vonzalma mérő-
serpenyőjén, az illetőkkel szemben m e g a n n j i ellensúly 
gyanánt fogja alkalmazni ott, a hol teheti. Ne szaporít-
suk ok nélkül az ellensúly tömegét , mert félő, hogy a 
mérleg nagyot talál billeni és nem a mi javunkra. 

Ha a só megi'.etlenül, mivel sózatik meg? Azér t 
mindenek fele t t : fiat iustitia, ne pereat . . . . ecclena ! 
Hogy pedig valaki azt ne mondja, hogy ime, én is csak 
a köpeny alatt, névtelenül, magamban dohogok : ezennel 
tisztelettel maradok 

B-Gyulán , 1886. március 30-án 
Homolya István. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* A gömöri evangel ikus egyházmegye főespereséül 

és felügyelőjéül a mult évben elhalt Bartholomaeidesz 
László és Szontágh Bertalan helyébe Terray Gyula süvelei 
lelkész és Szentiványi Árpád urak választattak meg. A 
népes és tekintélyes egyházmegye uj kormányzóinak sok 
örömet kívánunk munkálkodására Isten áldását kérjük. 

* Lelkészválasztás. A nagy-kürtösi (Nógrádmegye) 
evangelikus egyházba rendes lelkészül a mult hó 28-án 
Kovács Kálmán szirki segédlelkész választatott meg. 

* Búcsúbeszéd. Horváth Sándor a budapesti evan-
gelikus egyház közelebb megválasztott lelkésze ma tar t ja 
volt hívei előtt búcsúbeszédét, a jövő héten pedig elfog-
lalandja u j állomását. 

* Az evangél ikusok küldöttsége a királynál. 
O Felsége folyó hó 7-dikén fogadta a lajtántúli mind-
két evangelikus egyház, hódoló Küldöttségét, mely a 
protestáns pátens kibocsátásának 25-dik évfordulója 
alkalmából ő Felségének köszönetet mondot t és átnyúj-
totta az evangelikus egyház köszönő feliratát. Ő Fel-
sége a hozzá intézet üdvözlő beszédre azt válaszolta, 
hogy örömmel fogadja az evangelikus egyház törvényes 
képviselőitől a rendithetlen hűség és ragaszkodás kifeje-
zését s különös megelégedésére szolgál, hogy ezen 
alkalommal elismerőleg emlékezhetik meg azon minden-
kor tanúsított loyális és tapintatos magatartásról , mely 
által mindkét evangelikus egyház hivei teljesen méltónak 
mutat ták magukat a nekik törvényesen biztosított jog-
egyenlőség- és szabadsághoz. Majd a következő szavak-
kal fejezte be beszédé t : »Biztosítsák tehát hitsorsosaikat 
állandó kegyelmem és gondoskodásomról.« Ezután ő Fel-
sége a kü 'döt tség egyes tagjait megszólításokkal tisztelte 
meg. A kihallgatás után a küldöttség Taafife gróf minisz-
terelnökhöz és Gautsch vallásügyi miniszterhez ment 
tisztelegni. 

Trefort Ágoston közoktatásügyi miniszter a tan-
kerületi főigazgatókat ez évben is meghívta értekezletre, 
melyen a középiskolai rendtar tás és az iskolai orvosok 
intézménye fog adminisztrácionális szempontból tárgyalás j 
alá vétetni. Az értekezlet e hó 17-től 20-ig fog megtar-
tatni a közoktatásügyi minisztériumban. 

' A ref. középiskolák állami segélyezése ügyében 
Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnál 
f. hó 10-ikén délután 5 órára értekezletre hívta össze a 
püspököket és a főgondnokokat. Az értekezletben a pénz-
ügyminiszter is jelen volt. A püspökök valamint főgond-
nokok, mielőtt a miniszterrel érdemleges tárgyalásba bo 
csátkoztak volna, értekezletet tartot tak, melynek tá rgyá t 

az előzetes kérdések megvitatása képezte. F . hó 9-ikén 
a képviselőház ülése alatt a dunántúli reform, püspökség 
joghatósága alatt levő két közéipskola, u. m. a pápai és 
csurgói iskolák küldöttsége tisztelgett Tisza Kálmán minisz-
terelnöknél és Trefor t Ágos ton vallás- és közoktatásügyi 
mini-zternél, az iránt kérve, hogy a főisko'ák segélyezési 
ügyét jóakarólag támogassak. A küldöttségnek, melyet 
Papp Gábor dunántuli református püspök vezetett, tagjai 
a következők v o l t a k : a pápai főiskola részéről László 
József főgondnok, Anta l Gábor jogakadémiai tanár, Szi-
lágyi István és Németh István t anárok ; a csurgói főgim-
názium részéről K ö r m e n d y Sándor esperes, dr. Barla 
Sándor, Matolcsy József pénztárnok, Verbay István csur-
gói ref. lelkész és Vida Károly főgymn. igazgató. A 
miniszterek szívesen fogadták a küldöttséget és megígér-
ték, hogy figyelemre méltat ják a segélyezés ügyét . 

* A b, Baldácsy-féle alapítványt kezelő igazgató-
ság elnöke b. K e m é n y Gábor a mai napon (ápril 11.) 
közgyűlésre hivta össze Budapestre az egyházkerületek 
meghatalmazott ja i t . 

* A dunántúli egyházkerület ref. pápai főgymna-
siumában, az érettségi vizsgák e folyó iskolai évben a kö-
vetkező rendben tar ta tnak : május hó 18—22. napján írás-
beli, junius 16—19 napján szóbeli éret tségi vizsgák leen-
denek. 

* Az országgyűlés i szabadelvű párt f. hó 9-én 
Vizsolyi Gusztáv elnöklete alatt rövid értekezletet tar tot t , 
melyen Trefort miniszter előadá ama válasz tartalmát, 
melyet Zsilinsky Mihálynak a reversális követelés kérdé-
sében tet t interpellációra adni szándékozik. Válaszában 
a miniszter ki fogja jelenteni, h o g y emez egyezségek 
tekintettel az 1868. 53. törvénycikk határozmányaira 
semmisek. A miniszter azonban nincs ama helyzetben, 
hogy tovább menjen és repressáliákat alkalmazhasson. 
De ha ily esetek gyakran fordulnának elő, ugy hogy 
ez által a felekezetek nyugalma veszélynek tétetnék ki, 
a törvényhozás kénytelen lesz a reversálisokat formálisan 
betiltani és az ellene vétőket meg fogja büntetni és az 
ellenszegülők megbüntetéséről gondoskodni. 

* Irodalmi hir. Kathol ikus főpapi körökben, mint 
a politikai lapok irják, élénk megbeszélés tárgyát képezi 
egy nagyobb szabású irodalmi revue megindítása, mely-
hez az első pénzalapot két nagy tekintélyű főúr a ján-
lotta föl. A havi folyóirat fel fogja ölelni az összes tu-
dományokat s nagy súlyt fektet a szépirodalmi közle-
ményekre, valamint a kritikai és széptani fejtegetésekre. 
I ránya nemzeti konzervatív, szelleme katholikus lesz s 
határozott állást íog'al a vallástalansággal és materializ-
mussal szemben. 

* A lat innyelv kérdése . Ez alatt a cím a 'at t je-
lent meg Frary-nak, az ismeretes francia tudósnak köze-
lebb egy Európaszerte nagy figyelmet ébresztő dolgo-
zata. F igyelmet ébresztett ez a külföld tudományos 
irodalmát is élénk figyelemmel kísérő közoktatási minisz-
terünknél Trefor tnál is, s a mult napokban ez ügyben 
dr. Ferenczy Józsefhez, az orsz. közoktatási tanács titká-
rához, ki a fenntemlítet t munkát magyarra szándékozik 
fordítani, a következő sorokat intézte : Tisztelt titkár ur! 
Oly időben, midőn a középiskolák tanításáról Európa-
szerte panaszok hangoztat tak, s azok fokozatosan nálunk 
is ismételtettek — magam is gondolkoztam, másokkal is 
t anakodtam ezen bajok orvoslására szolgáló módokról és 
eszközökről. A »Revue des Deux mondes« utján figyel-
messé lettem F r a r y »La question du latin« című mun-
kájára. Nem merném a szerző minden egyes állítását 
aláírni, vagy azok nyomán középiskoláinkat rögtön ujjá 
szervezni; a munkát annak dacára oly alaposnak, oly 
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tanulságosnak, egyes részleteiben oly gyakorlati jelentő-
ségűnek találtam, hogy magyar nyelvre fordíttatását el-
határoztam. Köszönettel fogad!am önnek erre vonatkozó 
ajánlatát, s csak azt óhajtom, hogy fáradozásának sikere 
is legyen. Bizton hiszem azonban, hogy azon siker, a 
melyet a szerző is vár, az t. i., hogy e fontos tá rgy 
komolyan, alaposan meg fog vitattatni, s a vita által 
kiderülni: miként kell a középiskolákat reformálni, nem 
fog elmaradni. Szives üdvözlettel. Budapest, 1886. már-
cius 24-én. Tre fart. 

Ugyancsak a gymnásiális oktatás ügyében érdekes 
nyi 'atkozat tétetet t a közelebb mult napokban Trefor t 
miniszter kollegája Gautsch lajtántúli közoktatási minisz-
ter által is ; kijelentvén a most folyó budget-vita alkal-
mával, hogy ha a kérdést ugy teszik fe l : az u. n. hu-
mánus vagy reális oktatás jobb-e, ő határozottan az 
első mellett nyilatkozik. De egyszersmind hozzátette, 
hogy eszében sincs az érettségi vizsgálatokat könnyeb-
bíteni, s nem fogja megengedni, hogy a gymnasiumi 
oktatás színvonala alább szállíttassák ; abba azonban be-
leegyezik, hogy a gymnás. eddigi osztályai, nehogy a 
növendékek túlságosan terheltessenek, egy kilencedik osz-
tálylyal megtoldassanak. — Hazai reformált egyházunk, 
mindjár t a hatvanas évek e'ején, az az mihelyt nyil-
vánosan tanácskozhatott , 9 osztályuakká szervezte a 
gymnásiumokat s csak az állami s katholikus iskolák 
hatása folytán fogadta el a 8 osztályú gymnásiumot. 
Még megérhet jük, hogy egyházunk ezen intézkedésének 
helyességét mind túl, mind innen a La j thán belátandják. 

* Egyházmegyei közgyűlés . A máramaros-ugocsai 
reformált egyházmegye e hó 8-án ta i to t ta rendes köz-
gyűlését Máramaros-Szigeten Csermák István esperes és 
Várady Gábor egyházmegyei gondnok társelnökletük 
alatt. A megyeház nagyterme zsúfolásig megtelt részt-
vevőkkel és érdeklődőkkel. Add ig is, míg róla bővebb 
tudósítást hozhatnánk, felemlítjük a következőket : A 
kölcsönös tűzkárbiztositás, valamint nyűg- és gyámin-
tézet tárgyában a konvent által javasolt alapszabályok 
elfogadtattak. A tiszántúli szuperintendencián beterjesz-
tett indítvány, mely szerint a konventi képviselők az 
egyházkerületi gyűlésen választandók, hosszas érdekes 
vita után néhány szótöbbséggel elvettetett s k imonda-
tott, hogy a képviselőket a presbyteriumok választják. 
Továbbá a máramaros-ugocsai esperesség több egyházá-
ban a lelkészeknek egyházi közalapból való segélyezése 
magyar nemzetiségi szempontból szükségesnek nyilvánít-
tatott . Végül még a következő határozatok hozattak : A 
gróf Teleki-családnak a dolhai egyház javára hozott ál-
dozatokért köszönet mondatot t , Révész Bálint püspöknek 
70-ik éve betöltése alkalmából hálás üdvözlő irat küldetik. 

* Bod Péter művére közelebb a következő előfize-
téseket vettük : Páli La jos tatai ref. lelkész esperes a tatai 
ref. egyházmegyei lelkészi kör és a saját részére ; Fábián 
Mihály ref. lelkész, a Harkány környéki ref. lelkészi érte-
kezlet könyvtára részére ; Szél Kálmán ref. esperes köz-
vetítésével, a nagy-szalontai ref. egyházmegyei könyvtár 
s a nagy-szalontai ref. egyházmegyei lelkészi egyesület 
részére ; Décsi Bálint ref. lelkész ; főt. Kun Bertalan püs-
pök útján a rimaszombati egyesült prot. főgymn. könyvtár ; 
a gróf Teleki-család gyömrői könyvtára számára ; Révész 
Bálint püspök, Madarász Imre karcagi ref. lelkész részére, 
továbbá a karcagi ref. egyház részére. 

* Válasz Kármán József urnák. A felhívott egyik 
oszlopembere a hazai evang. egyháznak bekiildötte vá-
laszát a lapunk mult számában megjelent cikkre, de 
közlését az idő rövidsége miatt jövő számunkra halasz-
tottuk. 

* Gyászhír. Soós Károly csajághi reform, lelkész s 
a mezőföldí egyházmegye tanácsbirája s azon egyház-
megye lelkészkarának tudományos képzettségénél s szé-
les lcörü ismereteinél fogva egyik kiváló ékessége f. hó 
4-ikén 67 éves korában Csajághon elhunyt. Temetése 
f. hó 6-án nagy közönség részvétele mellett ment végbe. 
Béke poraira! 

* A kaiserswerthi diakonissa intézet jubileuma. 
Ez intézetet tudvalevőleg Faedner lelkész alapította 
1836-ban s ez üdvös intézmény mustármagja már az 
alapító halálá 'g (1864) tekintélyes fává növekedett . Ez 
évben ugyanis már minden művelt ker. országban voltak 
diakonissa anyaintézetek, melyekben eleinte csak beteg-
ápoló nők képeztettek, de később gyermeknevelőnők, 
szegény gondozók, sőt női misszionáriusok is. A 40 es 
években Londonban, Párisban, Utrechtben, Drezdában, 
Amsterdámban, később Baselben, Stockholmban, Berlin-
ben, Danzigban, Hágában sőt még Konstant inápolyban, 
Alexandriában, Smyrnában és Bayruthban is létesültek 
részint diakonisszanevelő-intézetek, részint diakonisszák ál-
tal ellátott kórházak, beteg- és szegény-ápoldák. Elied-
ner halálakor összesen 30 intézet, 1600 diakonissza mű-
ködött mintegy 400 állomáson s csak maga Kaiserswerth 
425 ápolót foglalkoztatott valami 100 állomáson, hol 
30 ezer beteget ápollak. Ma az intézmény még erősebb: 
van 55 anyaintézete, 1700 ál lomási és 6000 működő 
diakonisszája, kik a betegápoláson kivül 104 szegényházat, 
524 hitközségi gyermekmenhelyet , 99 árvaházat, 304 
gyermekkertet , 36 cselédképző intézetet, 14 hiilyeintéze-
tet és 4 tébolydát vezetnek és gondoznak. Az ily üdvös 
intézmény jubileuma valóban szívbeli örömmel és büsz-
keséggel tölti el a prot . keresztyén ember lelkét! 

* A francia prot. egyháztörténelmi társulat a 
mult évben nagyszerű ajándékokat kapot t elnökétől, az 
ügybuzgó Schicklertől, ki Párisban egy szép emeletes házat 
adományozot t e hasznos társulatnak. A társulat 1852-ben 
keletkezett s célul a francia prot. egyház történelmének 
művelését tűzte ki. E hivatásának eddigelé is derekasan 
megfele l t : számos forrásmű, kitűnő monográfiák, okira-
tok kiadása s egy negyedévenként megjelenő (Bulletin) 
tesznek erről tanúságot. Most Schickler háza által kiilön 
helyiséget, még pedig kitűnően berendezett helyiséget 
nyer. Van ebben számos könyvtár-terem, az olvasó-te-
rem, könyvtárnok lakás, tanács-terem stb., melyek mind 
a legkényelmesebben és legcélszerűbben vannak kiállitva. 
Könyvtára már is nagyon gazdag, de hogy egészen tel-
jessé váljék, intézkedés tétetett , hogy jövőre minden francia 
nyelvű könyv, folyóirat, újság füzet, röpirat és bárminő 
nyomtatvány, mely a prot. vallás-erkölcsi életre és tudo-
mányra vonatkozik, egy példányban a társulathoz be-
küldessék ; az irattár teljessé tétele végett mindennemű 
egyházi körlevél, ügyirat, jegyzőköny összegyűjtetik, sőt 
vallásos életre vonatkozó középületek (templomok, gyű-
léstermek stb.) tervei, képei és metszetei is megőriztet-
nek. A házat márc. i-én nyitot tak meg. 

A D A K O Z Á S O K . 
Az erdélyreszi közmíve lődés i egylet javara : 

Décsi Bálint ácsi ref. lelkész az ácsi ref. egyház részé-
ről IOO frt. Szerk. 

Az 1686-ban elpusztított, de 1885-ben feltámadt 
és újra megalakult budapest-budai ev. reform, egyház-
község temploma építésére következő adakozások történ-
tek : Budapesten : Szilasy Gyula 5 frt. Febr. 28. persely-
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pénz 3 frt. Laky Adolf és neje szül. Csukás Teréz 6o frt. 
Schakta József i frt. Éricz Ernőné 3 frt. Brenner Jaros-
lav 3 frt. Kállay Ferenc 1 frt. Pohl Antal 3 frt. Kun 
Márton 3 frt. Kolos Lajos 3 frt. Ruska Bokodi Zsófi 1 frt. 
Kovács Nándor 1 frt. Dragota Csorba Terka 3 írt. Kerezsí 
Nagy Julía 2 frt. Cseke János 2 frt. Blau Oszkár I frt. 
Slakta Lajos 1 frt. Lederer Ferenc 1 frt. Márc. 7. per-
selypénz 2 frt 2 kr. Kégli Mikes Ilona 2 frt. Pap István 
1 frt. Hénes Gyula 1 frt. Márc. 14. perselypénz 4 frt 
70V2 kr. Márc. 21. perselypénz 2 frt 10 kr, Jakab Hen-
riette 1 frt. Márc. 28. perselypénz 3 frt 20 kr. Szelvény 
könyv szerint gyűjtött B-^rosnyai Oszkár 3 frt. Khern 
Ferenc szelvény könyv szerint 138 frt 70 kr. Danó István 
szelvény könyv szerint 2 frt 10 kr. Adamecz Endre szel-
vény könyv szerint 75 frt. Khern Ferenc szelvény könyv 
szerint 129 frt. Mikoházáról/Lipták Bertalan 1. 40 kr. Szik-
szóról: Varga József 1. és hivei 6 frt 21 kr. Rittbergről: 
Zöld Mihály 1. hivei 11 frt 53 kr. B.-Újvárosból: Papp 
Sámuel 1. és h'vei 10 frt 7 kr. Tomor és Kvj)a ref. egyh. 
1. Kövér József és Baksy István tanitó 75 kr. O-fálcáról: 
Benczédi Ján. 1. és hivei Száva Mihály által 2 frt. Babarcról: 
Rácz Márk. 1. által az egyh. tanács 5 frt. Kórós-Ladány : 
Egyh. 5 frt. Körösi János 1. 2 frt. N.-Dobrony: Tóth L^jos 
s. 1. egyh. 1 frt 20 kr. Varsolcz: Kemény István 1. és hivei 
I frt. Szdas-Balkásról: Péc>váradi József 1. és hivei 2 I frt 
10 kr. Tárcaírói: Gecsei Péter 1. és hivei 5 frt, Szamos-
szeg : Szabó Gusztáv 1. 3 frt 96 kr. Kolozsvárról: Szász 
Domokos püspök és hivei 201 frt 8 kr. Er-Endró'di ref. 
egyh. hivei 5 frt. Bées-Nagy- Kapós: Szabó Endre I frt. 
Salamoni ref. egyh. Oremus Dániel 1. 2 frt. Gömörmegyei 
nép és iparbank 5 frt. Mezólakról: Seregély György 1. 
és hivei 2 frt 46 kr. Hegymegi Mariska gyűjtése Buda 
pesten 24 frt 50 kr. IJegyközpályiból: Szalay Pál 1. és 
hivei 3 frt. A nagy-kőrösi tanitó-képző tanárai 12 frt. 
Összesen: 793 frt 38'/2 kr. A huszonhatodik közlésben 
kimutatott összeggel együtt 7380 frt 8 4 k r . (Folytatjuk). 
Budapest, 1886. március 15. Dr. Hamary Dániel, pénztáros. 

HIRDETESEK. 
PÁLYÁZAT. 

A kecskeméti reform, egyházmegyébe kebelezett 
jászberényi reform, egyház lelkészi állomására. Az ezen 
állomással egybekötött fizetés készpénz- termények- s föld 
haszonélvezetéből hivatalos felszámítás szerint 1069 frt 
16 kr. s igy ezen állomás harmad osztályú. 

A kellően felszerelt pályázati kérvények f. évi május 
hó iO-dikéig nt. Ádám Kálmán esperes úrhoz küldendők 
Tisza-Vezsenybe (utolsó pósta : Tisza-Várkony.) 

Budapesten, 1886. április 6 ikán. 
Szász Károly, 

1 — 2 dunamelléki református püspök. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben, az alsó-
borsodi egyh. megyéhez tartozó Kistolcaji egyház lelkészi 
állomására pályázat hirdettetik. 

Ezen lelkészi állomáshoz kötött javadalom készpénz-
ben 65 forint. 50 hold föld, melynek J/3 része rét, 56 köböl 
rozs, 6 öl keményfa, és a stoláris jövedelem. Pénzérték-
ben a jövedelem, 739 forint; 27 forint adót, a lelkész 

tartozik fizetni. Ezen lelkészi állomás a 3-ik osztályba 
tartozik. 

A pályázati kérvények május 10-ik napjáig beadan-
dók nt. Bornemisza József esperes úrhoz Mező-Keresztesen. 

Miskolc, 1886. április 5-én. 
IE2I*u.n 33ertaJLa,n, püspök. 

A pesti reform, egyházmegyébe kebelezett bugyi-i 
lelkészi állomásra. Ezen állomás, melynek évi javadalma 
a köze'ebb tett intézkedések szerint, készpénzben, ter-
ményekben, föld-haszonélvezetben 1200 forint és a pa-
lástdij, második osztályú. A megválasztandó lelkész az 
egyházmegyében fennálló mindkét lelkészi gyámintézet-
nek köteles tagjává lenni. 

A kellően felszerelt pályázati kérvények folyó évi 
május hó 10-ig nagyt. Sipos Fái esperes úrhoz Fóth-ra 
(postaállomás) intézendők. 

Kelt Budapesten, 1886. április 10-én. 
Szász Károly, 

dunamelléki református püspök. 

A fülpös-daróci 4-ed osztályú lelkésztanitói állo-
másra, melynek 300 forintra menő évi jövedelme: részint 
búzából, részint földhaszná'atból, részint a lakosoktól fize-
tendő fa és szénaváltságból és a palástdijakból áll. 

A pályázati kérvények folyó évi ápril hó 25-dik 
napjáig a szatmári ev. ref. esperesi hivatalhoz Porcsalmára 
küldendők. 

Debrecen, 1886. ápril 8. 
B é v é s z B á l i n t , 

püspök. 
Briinni ke lmét , egy elegáns tavaszi vagy nyári un öltönyre 3-10 darabok-

ban, mely tehát elegendő egy k i b á t , nad iág és mellényre 4'8o kr. finom 7 frt leg-
finomabb 1050 kr. legeslegfinomabb valódi gyapjukelmékböl, valamint kamgarn és 
felöltő kelmét az összeg utánvétele mellett szétküld. Tuclifabriks-Xiederlage Siegel 
lillhof Brünnben, tisztesség s és lelkiismeretes cég. Megjegyzés: Megrendeléseknél 
elegendő a kelme szine és árának megjelölése. Föntebbi cég tisztességes volta kezes-
k;dik , hogy csak a legjobb minőségű áru a legújabb és legizlésesebb desszinben kül-
detik el. Esetleg meg nem felelő darabok készséggel kicseréltetnek, vagy a pénz 
küldetik vissza. 4—10 

H o r n y á n s z k y Viktor könyvkiadó-hivata-
lában megjelent s ugyanott (Budapesten, az aka- ^ 
démiai könyvkereskedésben), valamint általa 

vidéki könyvkereskedésekben is kaphatók : 

PÁLMAÁGAK 
í Egyházi s alkalmi énekek férfikarra. 

Szerkesztette: 

K a p i G y u l a , 
a s o p r o n i ev. t a n í t ó k é p z ő in téze t i g a z g a t ó j a . 

A húsvéti ünnepekre különösen alkalmas 
ajándék-kötet, díszes színezett borítékkal, 
finom velin papiron. Kis 8-adrét, 02 oldal. 

Ára 60 krajcár, m 
Postautalványnyal beküldött 70 krért 

bérmentesen küldetik meg. 3—3 
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, K O K A I L A J O S 
k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n 

(Budapest, IV. Károly-utca 1. szám alatt) 
[, 3—3 megjelent 

Ujabb egyházi m ű v e k : 
' Benkő J . Az ur követése. Beköszöntő egyházi beszéd 20 kr. 

Borzsák B. Gyász- és sírbeszédek, 
versek) II. rész 

(Predikátiók, imák, sír-
_ 1 frt 20 kr. 

Czelder M. Evangyéliumi lelkészi tár gyászesetekre. (Predi-
kációk, gyászbeszédek, imák) 11. füzet 1 frt 60 kr. 

Dobos d á n o s . Egyházi beszédek. I. kötet, közönséges vasár-
napi tanítások 1 frt 80 kr. 
— 11. kötet, vasárnapi, ünnepi tanítások 1 frt 80 kr. 

Fábián D. Népszerű egyházi beszédek. Egész évre 3 frt. 

Az eperjesi ev. ker. co'.legium által Eperjesen ta-
nult és tanulmányaikat valamely külföldi egyetemen foly-
tató hitjelölteknek osztatni szokott ösztöndíjakra ezennel 
pályázat hirdettetik. 

Ezen ösztöndíjak közül a Jozeffy Pál-félénél elsőbb-
séggel bírnak azok, a kik a Jozeffy, Vaall vagy Tessedik-
családból származnak s így az alapitónak rokonai ; mely 
tény okmányilag igazolandó. — A pályázók szabálysze-
rűi ig felszerelt kérvényeiket (Anmeldungs-Buch stb.) f. é. 
május hó 15-ikéig az alulirt igazgatósághoz küldjék be. 

Kelt Eperjesen, 1886. ápril 2-án. 
2 - 2 Az eperjesi ev. ker, cöllegium igazgatósága. 

— Népszerű halotti beszédek 2 kötet, i-ső kötet 1 íorint 
2 kötet 1 frt 20 kr. 

Filó L a j o s . Ünnepi és alkalmi egyházi beszédek 1 frt 20 kr. 
Gerok K. Ünnepi egyházi beszédek 1 frt 20 kr. 
Győry Vilmos. Egyházi beszédei. I. kötet 1 frt 80 kr. 
Heiszler dózs . dr. Halotti egyházi beszédek 1 frt 60 kr. 
Hetesy Viktor. Egyházi beszédek. Hírneves francia szónokok 

műveiből 2 kötet I. köt. 1 frt II. köt. 1 frt 20 kr. 
1 frt. 

20 kr. 
p Nagy L a j o s . Egyházi beszédek vasárnapokra 
| Papp Károly. Beiktatási beszédek 
| l ' é t e r f y Sándor . Egyházi beszédek különféle alkalomra I 
I 1 frt 20 kr. | 
| Szász Károly. Egyházi évkör. Ünnepi beszédek 1 frt 50 kr. | 
?[ — Halotti imák. Vászonba kötve 2 frt 40 kr. m 
| Könyves Tóth Kálmán. Hit temploma. Spurgeon nyomán, k 
| 3 kötet. I. köt. 2 frt. II. köt. 2 frt 20 kr. III. köt.' 2 frt. | 
p Zombory Gedő. Egyházi beszédek. Ünnep- és vasárnap dél- ||? 
k utánra. I. kötet 1 frt 20 kr. m 

Árverés utján hallatlan jutányos árért 

5000 drb 

ábrákkal ellátott 
és a rajz szerint o rosz lánokka l , v i rágokkal nagyon fino-
man ékesítve, selyemplüsszerüen, köröskörül sz ines bordü-

rekkel, rendkívül elegáns 

II" 31 

21111111 • 111111 • 1111 • 11111 11 • 11 11 • 111 • 111111 • 11 * 

Rendkivüli árleszállítás. 
Következő elsőrendű egyházi irók j e les műveit , hogy azok 
nagyobb el ter jedést nyer jenek, te temesen leszál l í tom u. m. 

Tompa Mihály. Egyházi beszédek. 2 köt. 3 frt 28 kr. helyett 
1 frt 60 kr. 

Tompa Mihály. Halotti emlékbeszédek. 
helyett 

(Oratiók) 1 frt 60 kr. 
80 kr. 

Gyöngyösi S. Magyar prot. egyházi szónoklatok. Közönséges, 
alkalmi, ünnepi és gyászbeszédek. 4 köt. 7 frt 20 kr. helyett 
csak 3 frt. 

Kun Bert. (superint.) Egyházi szónoklattan. 80 kr. h. 40 kr. 
Nemes Bénj. Népszerű egyh. beszédek. 1 frt 20 kr. h. 60 kr. 
Barakonyi Kristóf. Bibliai magyarázatok a szószéken. 2 köt. 

3 frt 60 kr. helyett 1 frt 80 kr. 
Zombory Gedö. Korszerű egyházi beszédek. 2 köt. 2 frt 40 kr. 

helyett ' 1 frt 20 kr. 
Nikházy L. Huszonkét közönséges egyházi beszéd. 1 frt 30 kr. 

helyett 60 kr. 
Filep Mihály. Buzgóság oltára. Imák és fohászok. Díszkötés-

ben 2 frt helyett 1 frt. 
Í 9 C Az egész 15 kötetből ál ló gyűjteményt , egyszerre 

véve, 23 f r t helyett csak 10 f r t é r t adom. 
Miskolc, március hó. 

szereztem meg, melyek immár most eladásra kerülnek. 
100 hosszú j á r j a - - - frt 3-
120 » » » — — — — — — — — — — — — » 3.40 

Továbbá 2000 szófaszőnyeggel is rendelkezem különféle 
perzsa és keleti minták szerint, vörös bordűrrel és gazdag 
rojtokkal, tartósak és valóban elpusztíthatlanok, á ra : 

az I. min. 200 % hosszú, 160 % szél. frt 6.50 
a II. » 2Ó0 » » 170 » > » 7.85 
a III. » 300 » » 200 » » » 9.20 

még 3000 futó szőnyeg maradékával is 10—12 méter hosszú, 
nagyon tartós, 65 % széles, nagyon finom, csikókkal és 
különféle bordürekkel ellátva, rendkívül elegáns, akár a leg-
előkelőbb szalonnak is díszére válik, csak frt 4.75. 

JUTE-FÜGGÖNYÖK 
a legfinomabb és legjobb gyártmány, tartós minőségű, sötét 
vagy világos, a legkiválóbb perzsa, török és ind minták 
szerint 31/2 méter hosszú drapériával és gazdag rojtokkal: 
I. minőségű frt 5.—. II. minőségű frt 4.25. 

Megrendelések a pénz előre beküldése vagy postautánvét 
mellett 
J. H. Rabinowicz Teppich-Manufactur 

W I E N , 
I I I . , H i n t e r e Z o l l a m t s s t r a s s e 9. 

intézendők. 

3 - 3 
Ferenczi B., 

kiadó-könyvárus. 

2—3 
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Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 

Főmunkatárs: Farkas József. 
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : IDr. Ba.lla.g-i DEUT3CH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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Huszonkilencedik évfolyam, % 16. sz . Budapest, 1886, április 18, 

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, kar. Kínizsy-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 házhozhordással s v i d é k r e postai küldéssel 4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 
félévre 4 frt 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 5 kr., egyszeriért 7 kr, sorja. — Bélyegdij 

kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. külön 30 kr. 

g ^ T T e l j e s s z á a ^ a / U L p é l d - á i i n / y o l ^ l s i s i l m - I n d i g -

Nagy pénteken. 
1. 

boruljatok el, oh ti csillagok: 
: Ama hajnali csillag nem ragyog, 
Az üdvösségnek hajnalcsillaga — 
Oh szörnyű éjszaka! 

Ég boltozatján oh nap, légy setét: 
Hitünknek napja béhunyá szemét, 
Világ világossága elborult — 
Mélységes sírba hullt. 

Kemény kősziklák, oh érezzetek, 
A fájdalomtul repedezzetek! 
Az ember szíve romlott és kemény, 
Nincs benne érzemény. 

Templom kárpitja, kétfelé hasadj, 
Az újszövetség jelzője te vagy: 
Lélekben és igazságban imád, 
Oh Isten, e világ. 

Holtak a sírból mind fölkeljenek: 
Élők nem tudják, mit miveltenek. 
Ki hisz, ha holt is él s ki nem hiszen, 
Élvén is holt leszen. 

Oh nem leszek holt, bár porrá legyek, 
Nem mondom, essetek rám ti hegyek! 
A Golgotának megváltó hegyén 
Életre keltem én. 

Életre kelt mind e széles világ, 
Mert Isten érte adta szent Fiát; 
Még a teremtettség is felsóhajt 
S uj életet óhajt. 

Édes Megváltóm, ne nézd vétkemet, 
Véreddel moss fehérre engemet! 
Ha véled együtt megfeszíttetem, 
Boldog lesz életem. 

Keresztfádnál hűséget fogadok! 
Benned hiszek s minden nap meghalok 
Atyám, oh esdve kérlek Tégedet, 
Add ehhez Lelkedet! 

II. 

Jaj, e világ bűne lelkemet epeszti! 
Jaj, éles fájdalma szívemet repeszti! 
Oh édes Megváltóm, kínos kereszteddel 
Szüntesd a keservet s a bűn terhét vedd el! 

Nem az igazakhoz, — tévelygőkhöz jöttél, 
Szegény bűnösökért, azokért szenvedtél; 
Kiknek zokogás közt hull könnyeik árja, 
Azoknak küldettél vigasztalására. 

Gyermeke Atyánknak még az is, a ki vét, 
Ki bűn nélkül való, az vesse rá kövét! 
Oh ne bizd el magad fényével egednek, 
Sokszor a legjobbak legtöbbet szenvednek. 

Ott, a hol a vétek s bűn megnövekedik, 
A kegyelem sokkal inkább bővelkedik ; 
S kiktől messze tünt el a földi boldogság, 
Azokhoz van közel a teljes mennyország. 

A hit rácskája fog lobogó lángot, 
Bűnt s ereje meggyőz egy világot; 
S hs a felszáll az égi Atyához, 
Irgalr ; béke, mit onnan alához. 

A vigajz egy cseppje, Élet kutfejébül, 
Tengerkönnyet szárít és a szív felépül, 
S öröme oly tiszta, öröme oly édes — 
Oh az Úrban való öröm oly fölséges! 

A kereszt némán esd, az Ige felharsan: 
Bűnösök és sírók, jertek itt a balzsam ! 
Örök Isten adja s Az, a Ki megváltott — 
Legyen az ő nevök mindörökké áldott! 

Sáiitha Károly. 
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Gymnásiumi államsegély.") 
Habent sua fata. Negyedfél évtizede, hogy 

ősi gymnásiumi rendszerünk megbolygattatott, és 
azóta a hajó, a régi horgonyokról elszakíttatva, 
folyvást hányatott a bizonytalanság tengerén. 
Most két éve végre ugy látszott célhoz jutottunk, 
legalább annyiban, hogy megállapittatott oly rend-
szer, melynek, mint hiszszük, ha nem is száza-
dokra, de legalább évtizedekre szóló élete lesz. 

Hogy gymnásiumi oktatásunkon gyökeresen 
javítani kellett, a felől mi protestánsok is meg 
valánk győződve, sőt már a negyvenes évek de-
rekán épen a protestáns egyházak voltak azok, 
melyek e tekintetben élénk mozgalmat indítottak, 
mélyre ható reformokat törekedtek valósítani. 
Másfelől azonban drága kincs, s híven őrzendő 
szent Örökség gyanánt tekintették azon jogokat, 
melyeket iskoláik kormányzására nézve i79°/i-ben 
nyertek. Nehezen, erős belküzdelmek után, e te-
kintetben is megalkudtunk az új viszonyokkal, a 
jelen kor modern szellemével. Nehéz harcot vív-
tunk ; talán minden önálló gondolkodású protes-
táns előbb önmagával, azután testvérével, a haj-
lékonyabb jellemű, az optimista kedélyű protes-
táns az ősi jogokhoz merevebbűl ragaszkodókkal, 
a regnum marianum és az alkotmányos Magyar-
ország között levő különbséget kevésbé méltányló 
aggodalmaskodókkal. 

Végre meghajoltunk egyetemesen a megal-
kotott modern középiskolai törvény előtt, és pe-
dig nem kényszerűségből, a törvény ellen'cszegü-
lést nem ismerő hatalma előtt, hanem őszintén, 
jóakaratulag. Küzdöttünk több kevesebb szívós-
sággal az ősi jogok mellett, a mig a törvény 
születőfélben volt; de miután létrejött, úgy tekin-
tettük azt, mint a mely ha csorbítja is egyházunk 
évszázados önkormányzati jogait, de javára szol-
gálatid nemzetünknek, s erősiti a magyar állam-
eszme fejlődését. A mit vesztettünk a réven, 
megnyerjük a vámon. Drága minekünk egyaránt 
nem csak egyházunk, de hazánk s nemzetünk is. 

Készséggel hódoltunk a törvénynek és siet-
tünk középiskoláinkat annak kívánalmaihoz képest 
szervezni. Ám de a jóakarat s a tőlünk, sokké-
pen megtépett egyháztól telhető áldozat nem elég. 
Minket az államkormány nem kényeztetett el, a 
mink van, önnön erőnkből, apáink áldozatából 
van. Híveink ajtain zörgettünk és zörgetünk igen 
gyakran, ha egyházunk, iskoláink, humanistikus in-
tézeteink erre késztetnek; de az államhoz nem 
szoktunk fordulni, alamizsnát tőle nem szoktunk 
koldulni. Most azonban mégis — a mennyiben 
önnön erőnk nem volt elégséges, az államhoz 

A részletes tudósítást az értekezletről »BelföId« rovatunk hozza. 
Szerk. 

fordultunk, de nem alamizsnáért, nem kolduské-
pen ; hanem kiindulva egyrészt onnan, hogy hazai 
protesf. egyházunk századokon át a maga erején 
fenntartott nagy számú középiskoláival nem csak 
felekezeti és helyi érdekeknek, hanem országos 
közművelődési céloknak is szolgált és szolgál ma 
is; másrészt kiindulva onnan, hogy országos tör-
vény helyezi kilátásba a segélyt az erre'reászorult 
intézeteknek. Nem is voltunk túlzók kérelmünk-
kel. Az államnál három gymnásium évi költsége 
a legszűkebb számitással is felmegy 60,000 frtra, 
mi 14 fő- és algymnásiumunk számára kértünk . 
ekkora évi segélyt, 3 tanintézet költségén mi 14-et 
törekszünk megmenteni és ezen kívül kértünk egy-
szer mindenkorra 360,000 frtot, épitésre, beruházásra. 

Bizalommal vártuk a kedvező választ ; nem 
volt okunk a kormány jóakaratában kételkedni, hit-
tük, hogy ha államunk pénzügyei nincsenek is va-
lami csillogó állapotban, de oly fontos misszió gyá-
molitására, a minőt protestáns felekezeti iskoláink 
teljesítenek, nem fog megtagadtatni a kért segély, 
vagy ha egyszerre nem tétetik is folyóvá, az évi 
segélyen kivül az egyszer mindenkorra kért se-
gély, de annak részletekben való kiutalványozása 
biztosíttatik. Ily reménynyel sereglettek össze ref. 
egyházunk legfőbb kormányzói e hó 10-én. 

Habent sua fata. A miniszteri meghívó szét-
küldése s a meghívottak megjelenése között eső 
időben egy felettébb kellemetlen incidens merült 
fel. Husz millió forint. Nagy összeg. Nagy gon-
dot ad azoknak, kiknek ez a vállaira nehezedik. 
Nem csudáljuk, ha minisztereink szeme előtt ezen 
nagy összeg árnyéka a legtisztábban felismerhető 
nemzeti s culturalis érdekeket is homályba bur-
kolta s a miniszterek vonakodtak számokban 
határozott Ígéretet tenni. Régi dolog hogy . . . 
plectuntur Achivi. De nem csodáljuk azt sem, hogy 
egyházunk kormányzóit keserűen fájdalmas érzés 
fogta el a bár jóakaratról tanúskodó, de mégis 
semmi bizonyosat nem nyújtó miniszteri válasz hal-
latára. Nem csodáljuk, hogy ily válaszszal, a csa-
lódás ily keserű nyilával kebleikben nem akartak 
távozni. 

Harmadnap azután a biztató s biztosító ígé-
retet megkapták. A miniszterelnök biztató szavain 
kivül, biztosította őket, hogy a jövő évi költség-
vetés mielőtt beterjesztetnék a képviselő ház elé, 
közöltetni fog annak reánk vonatkozó pontja egye-
temes konventünkkel. 

Ezzel aztán biztosítattunk a felől, hogy ha 
a minisztérium netán a jövő évi költségvetésben, 
nem a jóakarat hiányából, mert ezt nincs okunk 
feltételezni távolról sem, hanem pénzügyi tekinte-
tekből, törvényeken alapuló s legdrágább nemzeti 
érdekek előmozdítását célzó kérelmünket nem 
venné kellőképen figyelembe: ügyünket vihetjük 
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maga a nemzet elé, annak képviselői és főembe-
rei elé, és ott nem kételkedünk, hogy ügyünk 
méltányos elintézést nyerend. A törvényhozás nem 
fogja megengedni, hogy egy aránylag csekély 
összeg megtagadása miatt 14 fő- és algymnásiu-
munk vagy megszüntettessék, vagy a nyilvános-
sági jogtól — a középiskolai törvény 53. § ér-
telmében — megfosztassák, avagy algymnásiummá 
sülyesztessék. A törvényhozás nem fogja megen-
gedni, hogy az állami iskolákkal önnön erejűkből 
versenyezni nem képes protest. iskolák a verseny-
térről leszoritassanak ; ellenkezőleg intézkedni fog, 
hogy azok versenyképesekké tétessenek s oly 
színvonalra emeltessenek, hogy a mai magasabb 
követelményeknek is megfelelve, oly hasznos szol-
gálatot tehessenek továbbra is a közművelődés 
ügyének, a minőt tettek három száz éven át, hí-
ven és kitartóan a haza és nemzetiség érdekében. 
Belátandja, hogy a reformált egyház, mint feleke-
zet is megérdemli a támogatást az állam részéről, 
a melynek a közművelődés terén határozott nem-
zeti irányban és szellemben hathatós gyámolitója 
s a nélküle az államra visszaháramlandó tehernek 
oly tetemes részét viseli S végül belátandja, hogy 
midőn a tanulmányi alap jellegének a kérdése 
még mindig kisért s időről-időre felütögeti fejét : 
a törvényhozás s a kormány e felette kényes 
kérdés megoldását magára nézve is, de a feleke-
zetek közötti viszonosság, jogegyenlőség érdeké-
ben is legjobban az által készitheti elő, ha a 
nem katholikus felekezetek iskolái számára az ál-
lam költségvetésében teremtetik lassankint egy ta-
nulmányi alap, s ez által aránylagos támogatás-
ban részesíttetnek azok a felekezetek is, melyek 
mindeddig az állami és egyéb közalapok minden 
segélye nélkül viselték az állam köteles terhének 
egy részét. 

Miért is, ha a jelen pillanatban kézzelfogható 
eredmény nélkül mentek is szét egyházunk vezér-
emberei, de az a biztosítás, hogy alkalom fog 
nekik adatni az esetleg rosszul értesülő pápa elől 
a jobban értesülendő pápa elé, a minisztériumtól 
esetleg az ország törvényhozása elé fellebbezhetni 
méltányos és jogos, nem csak, de országos tör-
vényen alapuló kérésüket, megnyugtatta őket. 

Farkas József. 

Várady Károly egyházmegyei gondnok szék-
foglaló beszéde*) 

Nagy tiszteletű egyházmegyei közgyűlés! 
Nehéz feladatot tűzött elém a nagytiszt, egy-

házmegye, midőn nagyrabecsült bizalmának kife-
jezésével, engem arra hivott fel, hogy egyházme-

*) Lásd »Belföld« rovatunkat.. Szerk. 

gyei gondnoki elnöki székét foglaljam el, melyet 
ez előtt, hazánknak egyik legjelesebb államférfia, 
a nagy tehetségéről, széles körű ismereteiről, mi-
ként bámulatos erélyéről és tevékenységéről is-
mert, és országszerte tisztelt gróf Tisza Lajos 
töltött be. 

Ily előd után az elnöki szék elfoglalására, 
csak azon erős meggyőződésem bírhatott, hogy 
a jelen időben, midőn a magyar államnak fejlesz-
tése és belső megerősítése a kitűzött cél, minden 
állampolgárnak, különösen pedig a magyar pro-
testánsnak, működési missziója van, melynél fogva 
kötelessége elfoglalni és erejéhez képest betölteni 
azon helyet, melyre a közbizodalom őt felhívja. 

Miből áll ezen érintett működési misszió, s 
melyek azon kötelességek, melyek az állam fej-
lesztése és megerősítéséből mi reánk, mint evan-
géliumi egyházakra és magyar protestánsokra 
hárulnak ? Engedje meg a nagytiszt, közgyűlés, 
hogy e kérdéseket röviden megvilágítsam. 

A magyarországi protestánsok vallásügye, 
a magyar állammal egybeforrott . Erdekeik szálai, 
századokon át összeszövődtek, s azokat egymás-
tól elválasztani nem lehet. Nekünk tehát már 
vallási érdekeinknél fogva is, az állam érdekeit 
szolgálni, azokat előmozdítani erkölcsi köteles-
ségünk. 

Ezt teljesitjiik az által, ha a más vallásfele-
kezetekkel békés egyetértésben élünk, s ha a más 
ajkú és vallású állampolgártársainkat testvérie-
sen szeretjük, s általában, ha türelmesek vagyunk. 

Nagytiszt, közgyűlés! A hit égi adomány, 
összekötő kapocs ég és föld között. Ez emeli ki 
az embert az állatvilágból. Ez teszi nemesebb 
lénynyé. Ez kiséri és vezeti az embert földi pá-
lyáján, s előkészíti az örök életre. A hit tehát 
szent és sérthetetlen. 

A dogma felekezetekre osztja, de a legfőbb 
lény, az Istenben való hit egyesíti, Krisztusnak 
magasztos erkölcsi tana pedig a felebaráti sze-
retet melegével átöleli az egész emberiséget. 

Hazánk a vallástürelemnek és keresztyéni 
szeretetnek igen szép példáit mutatja fel. Emlé-
kezzünk vissza egy negyedszázaddal azon szomorú 
időkre, midőn vallásszabadságunk veszélyben volt 
és szorongattatásaink között nem láttunk egy fe-
lénk csillámló reménysugárt. Akkor a katholikus 
egyháznak kitűnő egyházi és világi férfiai, minket 
kitartásra buzdítottak, s erkölcsi támogatásaikkal 
ügyünknek diadalra jutását elősegítették. Vagy 
azt említsem, midőn a református lelkész, emelke-
dett szellemű beszédet tart a zsidó halott felett ? 
Vagy azon szép tettről emlékezzem meg, midőn 
a vagyonos felekezet, a szegényebb felekezetet 
segiti, hogy templomát és iskoláját felépitse. Vagy 
azt hozzam fel, a mi legközelebb a ^kálvinista 
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Rómának* nevezett Debrecenben történt, a hol a 
nagyérdemű ref. püspök vezeti testületileg a reí. 
lelkészi kart, és az egész egyháztanácsot, egy köz-
tiszteletben állott katholikus lelkész ravatalához ? 
Vagy megemlítsem még azt is, hogy szeretett 
püspökünket az al-Duna vidékein tett egyházlá-
togatása alkalmával, a görög-katholikus és görög-
keleti egyházak világi és egyházi jeles íérfiai a 
legszivélyesebben fogadták, és őt, nehéz feladatá-
nak teljesítésében gyámolitották ? 

A vallástürelemnek ezen szép példái azt 
bizonyítják, hogy e hazában a vallásfelekezetek 
közötti békés egyetértés, a türelmesség közérzü-
letén alapszik, a mi a hazánkbeli összes feleke-
zetek érdeme, a hazának pedig dicsősége. 

A magyar állam érdekeit mozdítjuk elő az 
által is, ha gyermekeinket jő magyar állampolgá-
rokká neveljük. 

Elszomorító jelenség az sok családnál, hogy 
a gyermeknevelés alapjában van elhibázva. Nem 
veszik figyelembe a szülők azon természeti igaz-
ságot, hogy a gyermekben még több az állati 
ösztön, mint az emberi értelem, s a mig termé-
szetesnek tartják a dacos állatot megfenyíteni, a 
makacs és engedetlen gyermeket, ennek kíván-
ságai és szeszélyei kielégítésével csillapítják le. Igy 
fejlődik ki azután a gyermekben azon fékezhetlen 
akarat, hogy neki minden vágyai és kívánságai, 
sőt szeszélyei is teljesítessenek. És mivel e vá-
gyak és igények, a testi fejlődéssel együtt évről-
évre növekednek, a felnőtt ifjúban pedig már oly 
magas fokot érnek el, hogy azokat többé a szü-
lék nem képesek kielégíteni, a gyakorlati élet pe-
dig ily jogosulatlan vágyakat és igényeket rend-
szerint visszautasít; e miatt be lesz fejezve az ily 
nevelés, s legtöbbnyire az öngyilkossággal. 

Méltó tárgyát képezné az alapos tanulmá-
nyozásnak, azon kérdés is, vájjon a jelenlegi is-
kolai nevelés, mely a gyermeknek és ifjúnak minél 
több ismeretekkel való túltömésére irányul, a testi 
fejlődésre való tekintetek nélkül, valóban cél-
szerű-e? s nem lenne-e jobb, a hajdani iskolai 
nevelésből átvenni a kevesebb tanitást, tekintettel 
a későbbi önképzésre és a testi fejlődésre; át-
venni továbbá a túlságos engedékenység és jó-
ságos elnézés helyett, az igazságos szigort, s in-
kább a jellem kiképezésére és az önálló gondol-
kozás gyakorlására fektetni a súlyt ? Ezeket én, 
az eredmények után Ítélve, nagyon meggondolan-
dónak tartom. 

Szerintem, gyermekeinkből csak ugy nevel-
hetünk jó magyar állampolgárokat, ha őket zsenge 
koruktól kezdve Isten félelmére, szülék iránti 
tiszteletre, a törvény és felebbvalók iránti enge-
delmességre oktatjuk, továbbá, ha megtanítjuk 
őket a nélkülözni tudásra, indulataiknak és vá-

gyaiknak mérséklésére, munkásságra, hazaszere-
tetre és a takarékosságra. Hogy eként képesek 
legyenek megküzdeni az élet nehéz gondjaival és 
terheivel, a roszra való csábitásnak pedig ellent-
állhassanak. 

Nagytiszteletű közgyűlés! Nekünk mint evan-
géliomí egyházaknak feladatunk a valláserkölcsnek 
javítása és emelése, feladatunk a vallásnak, mí-
veltségnek, hazaszeretetnek a nép legalsóbb fo-
káig való terjesztése, feladatunk a felebaráti sze-
retetnek gyakorlása, a felekezetek közötti békés 
egyetértésnek előmozditása. És ha ezen működé-
sünket a kormánynak és a társadalomnak hason-
célú törekvésével összhangzásba is hozzuk: akkor 
evangéliomi kötelességeink teljesítésével a magyar 
állam fejlesztéséhez és megerősítéséhez is hozzá-
járultunk, és belsőleg megerősítettük az államot, 
hogy az képes legyen e haza határai közt lakó, 
minden ajkú és vallású állampolgárait ellenségeink 
ellen megvédelmezni. 

És most fogadja a nagytiszteletű közgyűlés 
legmelegebb hálámat és köszönetemet nagybecsű 
bizalmáért. Fogadja kegyesen a stoláris gyám-
pénztár számára tett és itt átadott i ooo forint 
alapítványomat, és támogasson engemet további 
bizalmával és bölcsességével hivatalos működé-
seimben ! 

Az országos nyugdíjintézet. 
— Válaszul Nagy Ignác urnák, — 

Nagy Ignác kölkedi lelkész ur, e becses lapok i-ső 
számában, az országos nyugdíjintézet tárgyában egy 
»túlerős« cikket eresztett meg, kiszínezvén azt a káp-
lánokra vonatkozó csúfondáros megjegyzéssel, a nagy-
tiszteletű szerkesztő ur pedig e cikket azon észrevétellel 
zárta be, miszerint »célunk az, hogy ezen nagyfontosságú 
javaslatok lehetőleg jól megvitassanak és minden oldalról 
megvilágíttassanak.« 

Szándékom volt az említett cikkre megjelenése után 
azonnal válaszolni; azonban gondoltam, hogy talán majd 
egy illetékesebb és ügyeseob tollú ember szót fog emelni, 
különösen ezeknek a > vígkedvű* káplánoknak érdekében ; 
de hát azt hiában vártam ; s miután látom, hogy ezeknek 
érdekében senki sem mozog — ne hogy az időből 
kimaradjak — azért elmondom én is a magam véle-
ményét. 

De mielőtt tulajdonképeni tárgyamról elmélkedném 
előbb Nagy Ignác urnák a káplánokat érintő nem épen 
hízelgő cikkére nagyt. szerk. ur szives engedelmével egy 
pár megjegyzést óhajtok tenni. 

Hát én megvallom, hogy nem látom olyan derült 
színben a káplánok sorsát, mint a minőnek azt N. I. ur 
lefestette; sem azt nem értem, hogy miért örvendezzünk 
oly szerfelett a célbavett országos nyugdíjintézet felállí-
tása alkalmából, holott az mi rólunk jókedvű káplánokról 
sem nem gondoskodik, de még emlitést sem tesz ? Mert 
hiszen a mi sorsunk, a mi helyzetünk ezután is csak 
olyan lesz, a minő eddig volt, t. i. tűrünk, reménylünk 
és várunk míg »nyílás * lesz, a mint N. I. ur is várt an-
nak idején, ezelőtt 10—15 évvel. 
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Hogy az a 60—100 forintos kápláni fizetés, a mai 
társadalmi viszonyok és körülmények közt valami bril-
liáns állapot volna, azt kereken tagadom ; mert ha lát-
juk azt, hogy egy, ugy a hogy érettségi vizsgát tett fia-
tal ember a vasútnál alig egy év alatt 600 forint fizetés-
ben és lakásban részesül, a mely bizonyos évek multá-
val mindig emelkedik; ha figyelembe veszsziik, hogy az 
illető azonnal vagy legalább néhány év múlva nyugdíj-
képes lesz, míg mi, kik életünk javát — vagy annak 
egy jó részét 80—100 frt évi fizetés mellett — káplán-
ságban töltjük el, a nélkül hogy a jövőre biztosan szá-
mithatnánk, vagy ha elnyomorodunk, vagy bármi bal-
eset ér bennünket, hát a segély és gyámolitás reménye 
sem kecsegtet: akkor mondom nincs miért örvendezni 
sem annak a 100 frt kápláni fizetésnek, mely nagyobb 
városokban még tisztességes ruhára sem elég, sem pe-
dig a nyugdíjintézet felállításának', mert hát rólunk csak 
az esetben gondoskodik, ha választott papokká leszünk. 

Sok káplánnal találkoztam már, de olyannal még 
eddig nem, a ki oly nem tisztességes emberhez illőleg 
nyilatkozott volna állapota fölött, a mint azt N. I. állítja, 
és legyen meggyőződve, hogy sem én, sem a kikkel 
találkoztam, soha sem hánytuk fel, hogy mi keressük a 
papi család panaszos kenyerét. Szolgáltam én szélütött 
öreg ember mellett, eladó leányai is voltak, de a pap-
nak halálát nem vártam, mint azt képzelni méltóztatik, 
mert tudtam azt, hogy az édes apa sírba dőltével az 
árván maradt családra csak nyomorúság vár, aztán ugyan-
ott adminisztrátor is voltam kápláni fizetéssel, még a 
tetejére egy hónapot ingyen szolgáltam, békességben 
éltem a szegény papi családdal, bizony sokszor inség és 
nyomor között; de eszem ágaban sem volt, hogy akár 
a fele conventiót, akár az egy havi káp'áni gázsít kér-
tem volna, azért senki tőlem panaszt nem hallott. 

Es legyen meggyőződve, hogy a mai káplánok 
nagy többsége igy érez és gondolkozik. Tehát ezekben 
is van türelem, szerénység és méltánylás az öreg papok 
iránt. A mostani fiatal káplánok között nem hiszem, 
hogy akadjon egy is, a ki szélütött öreg principálisát 
egy nagy szájú kortes férjhez menendő leánya mosolyá-
ért kidobatni óhajtaná. E g y ilyen eljárást a mai nemze-
dék műveltségével sehogy sem tudok összeegyeztetni, 
mert én azt tisztességesebbnek ismerem. És hála Isten-
nek elmúlt az az idő, midőn a theologusok az ő fejük 
és atyjok a püspök ellen nyíltan korteskedtek. 

Tehát kár azokat a káplánokat oly csúfondárosan 
állítani a világ elé, mert azok ép olyan szolgatársai N. 
I. urnák, mint a többi lelkészek, s azok épen ugy vég-
zik a rájok eső dolgot, mint N. I. ur. 

E bevezetés után — melylyel tartoztam magam-
nak és káplán társaimnak — áttérek a nyugdíjintézetre 

Sajnálom, hogy a javaslatot nem olvashattam ; rész-
leteit is csak annyiban ismerem, a mennyiben az e la-
pok hasábjain tárgyalva lett, tehát azokhoz nem is szó-
lok, majd megvitatják azok, a kiket az illet; hanem 
annyit észrevettem, hogy abban a káplánokról szó sincs, 
pedig véleményem szerint, azok is a nekik adott talen-
tumok mértéke szerint, csak olyan munkásai az Úr szől-
lőjének, mint az ekklézsiális papok, azzal a különbség-
gel, hogy azoknak 40—60—100 frt fizetésök van ; mind 
a mellett is talán nem ártana, ha a káplánokról is meg-
emlékeznék a többi közt egy szerény §, a mi okkal-mód-
dal létesülhetne is. 

De mintha látnám N. I. urat igy szóllani »minek 
neked káplán a nyugdíj ? neked sem özvegyed, se fiad, 
se lányod.« Hát az igaz: hogy ha a káplán meghalt, se 
nyugdíjra se domesticára nincs szüksége, de ha él és 

elvénül vagy elnyomoi odik ? akkor már van szüksége a 
nyugdíjra, és éppen ez az indok vezérelt arra, hogy vé-
leményemet elmondjam, ösztönöztetve a mit láttam, a 
mi elszomorított és gondolkozóba ejtett. 

A tolnai tractusban káplán lévén, egy alkalommal 
Baranya egy részén látogatást tettem, ott találkoztam 
egy öreg káplán társammal, a kinek fejét az idő már rég 
behintette havával, öregebbnek látszott a principálisánál. 
Már akkor, ha jól emlékszem, állítása szerint a 30-ik he-
lyen volt. Ez öreg csontot látva — »kinek egy csepp 
kedve sem volt« — felsóhajtottam »Istenem ez még 
mindig káplán, olyan mint én, és ez még mindig reményi 1 
s ki tudja nem jutok- e én is olyan állapotra, kit a re-
ménység épen ugy lelkesít ,mint őtet.« »Ez az ember 
megérdemelné már csak azért is a nyugdijat, hogy 26 
évig káp'án volt 1 (víg kedvű). Váljon lesz-e oly idő, mi-
dőn az ilyenek öreg napjaikra nyugdíjban részesülnek !« 

Ennek már öt éve, és ez az ember még most is 
él, még mindig káplán, és ilyen nem csak egy van, 
hanem több is 1 Igen 30 esztendei káplánság, nem bo-
londság ! Annyi türelem, a bizonytalan jövő és meghiú-
sult remény után csoda-e ha megőszült az az ember, 
ugyan cseréljen vele állapotot N. I. ur 1? Ily vénségben 
hol találjon vigasztalást az, a kinek féllába már a kopor-
sóban van ? A kinek a jó Istenen kivül senkije e nagy 
világon, és a rajta valón kivül semmije e széles földön ? 
Hol van az a gyülekezet, mely őket megválaszsza, hol 
csendes révpartot érnének ? Majd elérkezik a teljes 
öregség ideje, midőn a káplán zsémbesebb lesz a princi-
pálisnál, midőn szolgálni képtelen lesz; hol a segély, hol 
a menedék-hely, a hol életök késő vénségét nyugodtan 
élhetik le ? pedig az ő erejök is a munkában a Krisztus 
igája alatt fogyott el. . . Ezt a menedék-helyet sem a 
célbavett gyámintézetben, sem a domesticában nem ta-
lálják fel. És a mi azokkal megtörtént, megtörténhetik 
velem és másokkal is. . . Pályázunk, pályázunk, addig 
pályázunk, mig egyszer kivül maradunk. 

Ha a praeparandiaból kilépett tanitó igényt tart a 
nyugdíjra, sőt még a segédtanitóskodás ideje is beszá-
mittatik a nyugdíj élvezetre és a ki már mint segédta-
nító a legmagasabb kápláni fizetést kapja ; vájjon nem 
épen oly joggal tarthat-e az a káplán igényt a nyug-
díjra, a ki még is csak többet tanult, küzdött és szen-
vedett, csak addig is mig káplán lehetett, ugy hiszem 
hogy épen olyan joggal. 

De erre ismét azt mondja N. I. ur, hogy minek 
már az a kápláni okoskodás? Hát a domestica mire 
való ?. . . Hát tisztelem én azt a domesticát, mely nyo-
morúságom napjaira azzal vigasztal, hogy abból ugyan 
»allandó segélyt senki, de káplán meg egy cseppet 
sem kap.« 

Ilyen és ehhez hasonló gondolatok érlelték meg 
bennem azon eszmét, hogy most, midőn az országos 
papi nyugdíjintézet az egyházmegyék tárgyalása alá ke-
rül, igénytelen szavamat a megcsúfolt káplánok érdeké-
ben felemeljem, azon reményben, hogy talán nem leszek 
kiáltó szó a pusztában 1 

És most elmondom, hogy miképen vélem én meg-
oldhatónak a káplánok nyugdíj-képességét. 

A tervezett nyugdíjintézet alapját, a lelkészkedő 
papság által jövedelem-arányában évenként fizetendő já-
rulék fogja képezni, nagyon természetes, hogy ha a káp-
lánok is tagjai lesznek az intézetnek, azok bizonyos arány-
nyal tartoznak járulni; de miután egyenlő arányú járu-
lékot a káplánok fizetéséből elvonni nem lehet, azt hi-
szem, hogy az lenne a legigazságosabb, ha az ő reájuk 
eső járulékot az egyházak osztályzati arányban fizetnék 



494 

be, es miután az ily nyugdíjra szorulando káplánok 
száma ugy sem igen nagy, tehát a járulék is a lehető 
legkissebb lenne, igy pl. a IV-ed osztályú egyház fizetne 
50 krt, a Il-od 1 frtot, a Ill-ad 1 frt 50 krt és a IV-ed 
osztályú 2 frtot, a mi oly csekély volna, hogy azt az 
egyházak kasszája aligha érezné meg. Ezt a csekély adót 
véleményem szerint az egyházaktól annyival inkább le-
het kérni, mert az a káplán, tulajdonképen nem annak 
a káplántartásra szorult szélütött öreg embernek, hanem 
az egyháznak, a gyülekezetnek érdekét munkálja ; nem 
lenne tehát igazságtalan, ha az egyházaktól e csekély-
ség követelte'nék. 

Hogy ez az intézkedés mikép volna a javaslatba 
beilleszthető, és hogy ebből vagy e helyett nem lehetne 
egy hogy ugy nevezzem »káplán-segélyző« alapot 
teremteni, melyre igen nagy szükség volna, arról most 
ez alkalommal nem szólok; de igen lekötelezne, ha va-
laki nálamnál hivatottabb, ez eszmét magáévá tévén, a 
dologhoz hozzá szólana. 

Ezeket akartam az országos nyugdíjintézetre, de 
különösen a káplánokra vonatkozólag elmondani. Ez in-
dítványommal a káp'ánok helyzetén véltem valamit segí-
teni és ezt célravezetőbbnek tartom, mintha országosan 
egybegyülekezve beszélnénk, de semmit se tennénk, esetleg 
ha sztrájkolnánk. 

Zagyvamel lélci. 

Válasz nagytiszteletű Kármán József úr nyilt 
levelére. 

A prot. egyházi és iskolai lap, f. évi 14-ik száma 
egy nyilt levelet hoz nagytiszteletűségedtől, melyet az 
én figyelmembe ajánlott s engemet egyúttal arra is fel-
hívni méltóztatik, mondanék véleményt egy, legközelebb 
nagytiszteletűséged és Róth Károly verbászi ág. h. ev. 
lelkész ur között felmerült vitás kérdés felett. 

Ugy szólok a dologhoz, mint a ki nézetének mérv-
adó tekintélyt és fontosságot nem tulajdonit ugyan, de 
a megtisztelő bizalomból hozzá intézett felhívás folytán, a 
valasz elől ki nem térhet. 

Arról van szó : »Lehet-e evangelikus lelkésznek böjt-
ben házasulandókat hirdetni?« 

Erre a kérdésre egyszerűen azt lehetne felelni, hogy 
»miután azt egyházi utasításaink sehol sem tiltják, hát 
lehet és szabad.« 

Magában véve nem is olyan cselekvény a hirdetés 
és esketés, hogy abban valaki megbotránkozhatnék, akár 
böjtben akár böjtön kívül, ha nem volna az esketésnek, 
kivált faluhelyeken olyatén sallangja , a mely nem 
egyszer szolgáltat okot a megbotránkozásra, t. i. a lako-
dalmasnép zajos mulatozása és lármás kurjongatása, a 
mi főleg böjti időszakban, csakugyan mellőzendő volna. 

Azt mondja ugyan nagytiszteletűséged, hogy nekünk 
protestánsoknak nincs böjtünk, ennélfogva a házasság-
kötésnek böjti akadályai nem lehetnek. Hát az igaz, hogy 
nekünk nincsen szószerinti értelemben vett böjtünk, olyan 
böjtünk, mely bizonyos ételneműektől való megtartóztatást 
parancsol a hívekre, hanem van az egyházi évnek egy 
időszaka, melyet mi is böjti időszaknak nevezünk, s mely 
Urunk és Üdvözítőnk kinszenvedéseinek emlékére van 
szentelve. 

Ezen böjti időszakra nézve már most csakugyan 
van a mi utasításainknak egy észrevétele s ez az »hogy 
a böjtben előforduló házasságkötéseknél* a lármás mula-
tozás mellőztessék. 

Ez a mulatozás az, a mi nálunk, kivált faluhelyen 
s kissebb községekben vagy épen nem, vagy csak nehe-

zen gátolható. Mert figyelmeztetheti, lelkére kötheti az a 
lelkész bármily komolyan és szigorúan annak a nász-
nagynak és vőfélnek, hogy böjti idő lévén, csendben, 
muzsika-szó nélkül mulassanak ; bizony fellármázza az a 
lakodalmas menet az egész falu népét, s a boros kancsók 
mellett ugyancsak senki sem gondol arra, hogy mit is 
mondott a tisztelendő ur. 

Egészen más az nagy városokban — a hol 
mind ez a legnagyobb csendben, csaknem észrevétlenül 
megy végbe, hol a násznép szépen bérkocsiba ül, a tem-
plomba komolyan bevonul s a végrehajtott esketés után, 
a mint jött ugy tér vissza a lakodalmas házba, zene, 
lárma és tüntetés nélkül. 

Már most — nálunknál is buzgóbb és kegyesebb 
apáink, ugy vélték elejét vehetni a böjti botránkoztató 
zajos mulatozásnak — ha erre az időszakra beszünte-
tik a hirdetéseket, esketéseket és a velők járó lakodal-
makat. 

Ez a kegyeletes szokás sok helyen fenntartotta 
magát a mai napig, a minthogy az, épen az én egyhá-
zamban is, mind ez ideig gyakorlatban van. 

Itt most már az a kérdés áll elő, »tanácsos-e ezen 
vallásos szokást, ott a hol gyakorlatban van beszüntetni ?« 
ajánlható-e, hogy ott, a hol a hívek ezen szokáshoz ra-
gaszkodnak, azt a lelkész saját kezdeményezéséből meg-
változtassa ? 

En részemről nem tanácsolnám azt senkinek 1 
Nem elfogultságból Ítélek igy 1 hanem egyedül azon 

szempontból, hogy ne tegyek valami olyat, a mi által 
megfosztanám népemet attól, mihez vallásos kegyelettel 
ragaszkodik. Nem akarnám irtani azokat a formákat és 
külsőségeket, a melyekből a nép vallásos érzülete némi 
tápot nyer. 

Eléggé terjed igy is a vallásos közöny — s én 
még — mint lelkész hozzájáruljak annak fokozásához, 
és alkalmat szolgáltassak nem egy kegyes léleknek arra, 
hogy benső megbotránkozással azt mondja, »hát már 
a mi papunk se respektálja az ősi szokást, nem tart ja 
meg a csendes bojtot, hanem hirdet, eskettet és megen-
gedi a lakodalmi mulatozást derűre-borüra 1 

Szóval én e tekintetben Pál apostollal tartok, ki 
1 Korinth. VIII. részében, nem ugyan a böjti esketé-
sekre nézve, hanem egy analóg kérdésben azt mondja : 
hogy az ugyan közömbös dolog — hogy valaki egyék 
vagy ne egyék — a bálványoknak áldozott állatok hú-
sából, *de meg lássátok — úgymond — hogy valami 
módon a ti szabadságtok botránkozásokra ne legyen o.z 
erőtleneknek. Annak okáért, ha az eledel megbotránkoz-
tatja az én atyámfiát, soha húst nem eszem, hogy az én 
atyámfia meg ne botránkozzék.« 

Ebből tehát az következik, hogy a mely egyház-
ban az a kegyeletes szokás fenn- áll, hogy böjtben há-
zasulandók nem hirdettetnek s nem eskettetnek, ott ez 
a szokás nézetem szerint érintetlenül meghagyandó, mint 
a mely népünk vallásos érzületének némi tápot nyújt s 
azt fejleszti. 

Másrészről azt az eljárást, hogy böjtben is hirdet-
tetnek és eskettetnek házasulandók, ha abban a hivek 
meg nem botránkoznak s főleg, ha a csendes lakodalmi 
mulatozás is keresztül vihető, részemről legkevésbé sem 
kárhoztatom. 

Végül meg, mert ez a punctum salíens, arra nézve 
is kell nyilatkoznom, hogy mi történjék abban az eset-
ben, ha külön felekezetbeli, vagy külön egyházhoz ille-
tékes házasulandókról van szó, s az egyik egyházban 
szokásos, a másikban pedig nem szokásos böjtben a hir-
detés és esketés ? Ily esetben én, mint nem eskető, csak 
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hirdető lelkész nem akadályoztatnám meg a felek egy-
bekelését, hanem kihirdetném őket böjtben is, mert 
ebben az esetben az esketés és a vele járó lakodalmas-
kodás nem az én egyházamban történvén, maga a hirdetés 
senkit megbotránkoztatni nem fog. 

Magára a fennti kérdésre vonatkozó és a vitatkozás 
folytán felhozott érvelésre kiterjeszkedni nem kívánok, 
lehet ilt pro et contra sokat felhozni, alaposat és nem 
alaposat, a fő dolog az, hogy akármennyit vitatkozunk 
is a testvéri szeretet köteléke közöttünk soha meg ne 
lazuljon, s járjunk bár el egyes dolgokban igy vagy 
amúgy, az által egyházunk s szent vallásunk érdeke kárt 
ne szenvedjen. Sárkány Sámuel, 

pilisi ev. lelkész. 

T Á R C A . 

Pál megváltási tana. 
Ha a keresztyénség a megváltás vallása s ez elne-

vezés igazán kifejezi lényegét: úgy legjogosabban viseli 
azt Pál tanának jelleme folytán. Jóllehet ugyanis az uj 
testamentom összes irói foglalkoznak a keresztyén vallás 
lényegével s többé-kevésbbé mindegyik egy irány felé 
tereli gondolatait ; habár az egész uj testamentom szerint 
a megváltás jellemzi a Krisztus által hozott s alapított 
uj üdvintézményt: mind a mellett alig találunk az uj 
testamentom irói között egyet is, a ki mélyebbre hatolt 
volna okoskodásával s láncolatos philosophiai bizonyítás-
sal fejtegette volna az uj tan s üdvintézmény lényegét. 
A zsidókhoz irott levél, a mely különösen foglalkozik azon 
kérdéssel, miben áll az uj üdvintézmény s a mely azt Jézus 
áldozati halála jelentőségében találja, mély felfogást s kép-
zett okoskodást árul el : de oly sok oldalulag s oly szépen 
megállapítva nem fejtegeti az uj üdvintézmény lényegét, 
mint Pál apostol. Az uj testamentomi irók jelleme, egy-
nek, kettőnek kivételével nem a láncolatos, bölcsészetileg 
okoskodó bizonyítás, hanem egyszerű, természetes és a 
közvetlenséget eláruló gondolathalmozás, melyben a leg-
szebb igazságok foglaltatnak, gyakran közvetlen logikai 
összefüggés nélkül. Pál apostol e tekintetben kivételt ké-
pez. Habár gondolkozását a dogmatismus jellemzi: vallás-
bö'csészeti okoskodása mégis egyetlen a maga nemében. 
Pál a keresztyénséget megváltó üdvintézménynek tartja. 
Mindazon nagyszerű fejtegetések, melyekben a keresz-
tyénség egyes kérdéseit taglalja, csak a megváltás lénye-
gének s jelentőségének bővebb magyarázatára s helyes 
felfogására szolgálnak. Hogy feladatunkat sikeresen meg-
oldhassuk, s Pál apostol megváltási tanát előadhassuk, 
világosin meg kell határoznunk, mit akarunk. Pfleiderer 
Ottó »Der Paulinismus* cimű munkája kezdetén igen 
helyesen veti fel azon gondolatot, hogy Pál tanának fej-
tegetésénél végtelen nagy befolyású az, hogy miként 
magyarázzuk s tartjuk valószínűnek Pálnak a rajongó 
farizeusnak keresztyén vallásra való térését. Ha tekin-
tetbe veszszük azt, hogy senkinek okoskodását nem tudjuk 
helyesen felfogni, a kinek lelkébe be nem pillanthatunk, 
a kit lélektanilag nem ismerünk : könnyen belathatjuk, 
hogy Pálnak megértése igen nehéz, mert megtérését 
psychologiailag magyarázni csuda jellegénél fogva s kellő 
történeti adatok hiánya miatt a legnehezebb feladatok 
közé tartozik. Mellőzve a Pál apostol megtérésére vonat-
kozó különféle magyarázati módokat, minthogy ezeknek 
taglalása messze vezetne el tárgyunktól, irányadóul azt 
állítjuk, hogy Pál nem hosszú logikai küzdelem, hanem er-
kölcsi meghasonlás folytán, hírtelen, Krisztus megjelenése 

után tért át a keresztyénségre s lett a legbuzgóbb apostola 
annak, a kit Izrael országán kivül is üldözött. Habár görög, 
nagy miveltségű városban született s nyerte gyermekkori 
neveltetését: gondolkodási módja, dialektikája s egész 
eszmeköre, a melyben mozog, a volt zsidó farizeust árul-
ják el. Maga ezen kérdés fejtegetése, melylyel itt foglal-
kozni akarunk, minden tekintetben zsidó gondolkodást 
árul el s ó-testamentomi alapon áll. Hogy ennélfogva tel-
jesen megérthessük a megváltás lényegét s annak fogal-
mát meghatározhassuk, mindenek előtt röviden megtekint-
jük, mit jelent ezen fogalom az ó-testamentomban s igy 
határozzuk meg Pal theologiájában. 

A megváltás fogalmát különféleképen használják az 
ó-testamentom irói s maga a szó bizonyos tekintetben 
a zsidó nép történetét tükrözteti vissza. Általanosat! jelenti 
valakinek szabaddá tevését bizonyos korlátok alól, a 
melyek akadályozták szabad akaratának érvényesítését. 
A szerint, a mint az illető korlátok anyagiak vagy szelle-
miek a s érint különböző jelentéssel bír a megváltás Meg-
jegyzendő, hogy a megváltásnak egészen megfelelő foga-
lom a szabadítás, szabadság; csakhogy míg az előbbinél 
inkább arra irányul a gondolkozás, hogy milyen módon 
történik az akadályozó korlátoktól való megmentés : addig 
az utóbbinál inkább a cselekvés eredménye tüntettetík föl 
Anyagi korlátok tekintetéből a megváltás szolgaságból, 
vagy fogságból való szabadulás bizonyos ár lefizetése 
mellett; elnyomatástól, ellenségtől való szabadulás háború 
s fegyver segítségével (Bír. 13, 5; 3, 9 ; 6, 9 ; II. Sám. 
19, 9.). Miután a zsidó nép mély valláserkölcsi érzése 
miatt igen jól ismerte azon szo'gaságot, melybe bűnei 
sodorták: és mélyen sóhajtozott a rajta fekvő bűnök 
súlya mia t t : azért a megváltás fogalma használtatott 
erkölcsi, szellemi értelemben is. »Vannak, kik bíznak az 
ő gazdagságukban, úgymond a 49. Zsolt. 7, 8 + 16. v. 
és dicsekednek, de meg nem válthatják atyjok fiait, nem 
adhatják Istennek a váltság árát. De az Isten megsza-
badítja az én lelkemet a pokolnak kezétől és magához vé-
szén engemet.« Izráel népe egész történetén keresztül-
vonul a megváltás utáni mély vágy s kitör a szent irók 
ajkairól: »Vajha eljön a Zionból Izrael szabaditója, hogy 
mikor az Ur az ő népének foglyait megszabadítja, a 
Jákób örüljön és Izrael örvendezzen.« (Zsoltár 14, 7.). 
»Vajha megszakasztatnád az egeket és leszállanál, a he-
gyek a te orcád előtt olvadnának fel. (Jes. 64, 1.). Bízva 
az Istennek a választott népe iránti szeretetében, oly 
biztosak Isten általi megváltatásra vonatkozó vágyuk tel-
jesülésében, hogy azt diadalittasan a jelenben megvaló-
sulónak tekintik : »Izráel megszabadul az Úrban örökké-
való szabadulással; nem szégyenültök meg és nem lesztek 
gyalázatosak soha örökké.« (Jes. 45, 17.). Isten szabadítja 
meg a zsidókat az ellenségektől, az Istentelenek kezétől; 
de ő szabadítja meg a bűn hatalmától s a bűnösség tuda-
tától is. (Zsolt. 22; 31, 16; 97, 10; 9 1 ; 68, 2 1 ; 16, 
9 — í r ; 7, 8 ; 130, 8 ; 103, 51.) Az áldozatok, melyeket 
bemutattak, arra szolgáltak, hogy Isten haragját elfordítva, 
megszabadítsák a bűnöst a bűn terhétől. Ha a megváltás 
utáni vágy, ha a szabadságra való törekvés, mely a zsi-
dóknak rabságba vitetésével csak nőtt s nyomoruságával 
élénkebbé lett, oly általánossá s fontossá lett, hogy min-
den üdvét abba helyezte belé a zsidó nép : nem csudál-
kozhatunk azon, hogy már az ó szövetség irói hangoztatják 
Istennek azon intézkedését, mely szerint ő kezdettől fogva 
elhatározta kedvenc népének s általa az egész emberi-
ségnek megváltását, üdvre való vezetését. Izrael üdvvágyai-
nak teljesítése s az emberiség megváltása végett jött 
Jézus. Miután az Izrael népével együtt érző és együtt élő 
tanítványok a messiás utáni vágyak, fogalmak s eszmék 
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körében nevekedtek fel, igen természetes, hogy Jézus 
iidvjelentése fejtegetésében Izrael népének eszmekörében 
mozogtak. 

A mint a megváltásnak ó-testamentomi fogalma 
bizonyos korlátozást, szolgaságot tételez fel: ugy az uj-
testamentomban s igy különösen Pál theologiájában is 
van ilyen előföltételezés. Van Pál tanában egy fogalom, 
a mely véres fonalként húzódik végig egész tanrendsze-
rén s tengelyét képezi egész theologiájanak; ezen foga-
lom a őr/MLOOÍiprj vagy igazságosság, mely ugy az em-
berekre, mint az Istenre vonatkozik s lényegében tartal-
milag különböző jelentéssel is bir. Általában mondhatjuk, 
hogy az erkölcsi elv, mely szerint az embernek erkölcsi 
életét intéznie, melyhez tetteiben alkalmazkodnia, köze-
lebbről melyet magáévá, tulajdonává tennie kell; nem 
azonos egyes erkölcsi tettekkel, vagy erénynyel, hanem 
erkölcsi tulajdonság (habitus), sajátság, mely az embernek 
Istenhez való erkölcsi viszonyát fejezi ki. Istenre vonat-
koztatva a őr/MioGÍvr] azon itélő eljárás, melynélfogva 
ő az embert igaznak ismeri el (iust. forensis). Csak ke-
vés helyet talalunk Pál rendszerében, a hol ezen foga 
lom erkölcsileg alkalmaztatik az Istenre. Ha a dfxaioavvrj 
ezen kétoldaluságát végelemzésben tekintjük, Isten akara-
tának vehetjük. A mint ugyanis Isten akarata az, a mely 
szerint az embernek élnie kell: ugy egyúttal azon mér-
ték is, a mely szerint életünket itéli. Á őr/.aioovvrj Is-
tenre vonatkozólag csak az ő akaratának részrehajlatlan-
ságát, pártatlanságát fejezi ki. Miután az Isten az embe-
riségnek üdvre vezetését célozza s azt az embernek a 
őiv.aioGvvr]-hez való viszonyától teszi függővé : azért min-
den egyes embernek annak elsajátítására kell törekednie. 
Hogy ezen üdvre való vezetés Isten akaratja öröktől 
fogva : azt tudomására hozta az emberiségnek. Mig azon-
ban a pogányoknak csak a természetben és lelkiismeret 
ben jelentette ki m a g á t : addig a zsidóknak különös ki-
jelentésben hozta tudomásra szent akaratát. A pogányok 
észlelés utján a teremtett dolgokból tudhatták meg Is-
tennek igazságosságát, de bölcsességökben elhagyták az 
Istent, testi bölcsességet, bolondságot kerestek. Ez oknál 
fogva eredeti istenismeretök elveszett (Róm. i, 19—31; 
Gal. 4, 8 ; I. Kor. 1, 2 ; I. Thes. 4, 5) »fölcserélték a 
romolhatatlan Isten dicsőségét romlandó ember, madarak, 
négylábú és csuszó-mászó állatok képének hasonlatossá-
g á v a l (Róm. 1, 23.). Hogy eredetileg birták ezen isten-
ismeretet, s hogy képesek voltak Isten akaratának meg-
értésére: bizonyítja bűntudatuk »egymás közt a gondo-
latok, a melyek most vádolók, majd védelmezők és lel-
kiismeretük, melynélfogva tudják, hogy írott törvény 
hiánya dacára van szivökbe írott törvényök. (Róm. 2, 
14. 15.). Hasonló állapotban vannak a zsidók. Istennek 
minden üdvintézkedései dacára a zsidónép engedetlen 
s hűtelen volt azon szövetséghez, melyet Isten kötött 
vele. Mivel e szerint Isten kijelentését nem vette figye 
lembe, nincs joga a pogányokat elitélni. Azon körülmény, 
hogy írott törvényök van, a bűnösség tekintetében nem 
ad nekik semmi előnyt a pogányokkal szemben. Valamint 
tehát a pogányok meg nem állhattak Isten előtt, mert 
nem teljesítették akaratá t : ugy a zsidók is nélkülözik a 
öty.caoGvvrj-t, s igy nincs igaz ember csak egy is.« (Róm. 
3, 10) »mindenek vétkeztek, mindnyájan bűn alatt van-
nak (Róm. 3, 9. 23 ). Ámde Pál apostol nem elégedett 
meg, hogy csak a tapasztalatra hivatkozva bizonyítsa a 
bűn egyetemességét, vagyis azt, hogy az ember Isten 
akaratát nem teljesiti, saját dr/MioGvvr]-ve\ nem bir, ha-
nem kutató elméjénél s bölcsészeti fejtegetéseinél fogva 
mélyebb okát s forrását is kellett keresnie a bűnösség-
nek. Az általános tapasztalat dacára mindig lehetnének 

egyes kivételek, melyek a bűn egyetemessége ellen bizo-
nyítanának. Hogy a őiKaioovvr] hiányának egyetemessé-
gét bölcsészetileg kimutassa, kapcsolatba hozza azt az 
első embernek Ádámnak bűnesetével. Az emberiség bű-
nössége azon különös viszonyban áll Ádám bűnesetével, 
hogy nélküle a bűn hatalma el nem terjedt volna. A 
bűn keletkezésére és elterjedésére vonatkozó classicus 
hely (Rom. 5, 12.) A vers nem közvetlenül, hanem köz-
vetve tárgyalja az álta'ános bűnösség okát, azt bizonyítja 
ugyanis, hogy egy ember halála folytán egyetemessé lett a 
halál. Mivel azonban a halált Ádám bűnesete következmé-
nyének mondja, annálfogva ezen bűnesetnek hasonlómódon 
kellett kihatnia. E hely szövege: /tia xovto í'jGfteQ dl evóg 
avO QCÓJXOV r ÁITAOILA elg xov voauov elnrfkOev v.al óla z % 

cqiagxlag 0 dávaxog y.cu ovviog elg itávxag ávdqvJTiovg 0 
öávaxog dirjldev, erf' <<> ixávxeg rj/iaQXOv. E z e n v e r s b e n 
foglalt hasonlat, mely bővebb kifejtését az utána követ-
kező versekben nyeri s a mely versek Ádám és Krisztus 
közötti hasonlatot fejtegetik, csonkasága miatt nem eléggé 
világos s többféle mag) arázatra ad okot. A magyarázatok 
eltérésére nézve a versnek ezen kitétele: etj? (0 návxeg 
r^iaoxov szolgáltat alkalmat. A legrégibb s most is leg-
általánosabb magyarázat az, mely szerint ey q) annyi 
mint In l v> összehúzása s »in quo« »a kiben« kitétel-
lel fordítandó és ev r/;-val azonos (Origenes, Augustinus, 
Vulgata, Károlyi, Béza). Augustinus ennek alapján s értel-
mében magyarázta az eredendő bűnt. Ádám az emberi-
ségősatyja lévén, oly szerves összefüggésben áll az emberi-
séggel, hogy az ő bűnében az egész emberiség vétkezett 
s az első tett nem csupán az ő tette, hanem az egész 
emberi nemé volt s büntetése, a halál, nem egygyé, de az 
egész emberiségre kiterjedő volt. Ehez hasonló lényegi-
leg a Bengelféle magyarázat (Gnomon 618. oldal): 3Etf y 
cum verbo r̂ iaQXOv eandem vim habét, quam őtá cum 
genitivo, xrjg ágaQxíag. Sensus : per id, quod, sive quia 
omnes peccaverunt. Annyiban azonos az előbbivel, a meny-
nyiben elfogadja azt, hogy Ádám bűnében nekünk is van 
részünk, holott Pál mást fejez ki. A vulgata s Béza fel-
fogása azért helytelen s Augustinnak az eredendő bűn-
ről szóló tana azért téves, mivel visszavivő névmásnak 
veszi az ey w-t, dacára annak, hogy közelében nincs 
oly szó, melyre vonatkoztatható volna s az av&QiOTXOC, 
melyre vonatkoztatják, igen messze van. A magyarázók 
másik osztálya kötőszónak tekinti s vagy Ircl xovxw 
ojGxe vagy enl xovxa} oxi-val helyettesíti. Pfleiderer és 
Schmid az előbbit fogadva el, eredmény tekintetében 
(más okadatolás és magyarázat alapján) majdnem oda 
jutnak, a hová Augustinus (Béza). . . »Alléin eben ín die-
sem hartem und völlig unvermittelten Nebeneínanderste-
hen der beiderlei Begründungen liegt ohne Zweifel der 
Wink, dass sie nach des Apostels Sinn nicht als zweier-
lei, sondern als eines und dasselbe zu verstehen sind, 
dass alsó die Siindenthat Adams zugleich und als solche 
schon auch die Sündenthat Aller gewesen ist. Natürlich 
lásst sich dass nur so denken, dass in der That Adams, 
als reprásentirenden Haupts der Gattung diese selbst 
vermöge einer gewissen moralischen oder mystischen 
Identitát mit ihrem Vertreter mitbetheilígt war ; stb. 
(Paulinismus 40. old.) Hasonlóképen magyarázza Schmid: 
Alléin die grössere Warscheinlichkeit spricht überhaupt 
dafür, dass ecp" o> als conjunction zu fassen ist, und hier 
empfiehlt sich denn ati meísten die (Rothésche) Erklá-
rung : eni TOVT(<) toGxe unter der Bestimmtheit, dass alle 
gesündigt habén ; so dass die Thatsünde der einzelnen 
eben eine Folge desselben Herganges ist, in welchem der 
Tod sich durch Adam's Siinde über die Menschheit ver-
breitet hat. Die adamitische Siinde hat hienach die Sünde 
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aller anderen Menschen herbeígeführt untrennbar von 
dem Tode« (Schmid Bibi. Theologie 497. old.) Mig Schnrd 
magyarázatában nincs kiemelve, hogy miként következik 
Ádám bűnelkövetéséből a mi bűn elkövetésünk s vele a 
halál, mig ez tehát csak sejtetni engedi : addig Pfleide-
rer határozottan állítja, hogy az emberi nem Ádám bűn-
esete folytán szenvedi a halált, más tetteért bűnhődik. 
Ha felhasználva az 5, 12 — 21-ben levő Ádám és Krisztus 
közöítipárhuzamot, tekintetbe veszszük Pál tanrendszerének 
azon jellemző sajátságát, hogy az üdvintézmény minden 
főbb mozzanatában az objectiv és subjectiv oldalt emeli ki 
és fejtegeti, ha azt viz gáljuk, hogy Á d á m esete analóg 
eset Krisztus megváltó n űvéhez : ugy szabad Krisztus mű-
vének magyarázatát erre alkalmazva felhaszná'nunk. Krisz-
tus megváltása elvileg minden emberre vonatkozik, ugy 
a görögre, mint a zsidóra; tényleg azonban csak azok. 
lesznek részeseivé, a kik ezen megváltásnak subjective 
eleget tesznek. Ennek alapján, mivel az apostol Krisztus 
megváltó műve és Ádám bűnesete között analógiát ta-
lál, magyarázhatjuk- a bűnesetet is. Ádám vétkezett s 
ez által az emberen kivül álló bűn hatalma benne lakást 
vett, a bűn elve benne ténynyé vált ; a mely ere-
detileg nem ismert jót s rosszat, a bűneset folytán el-
gyengült s átöröklésben ís nem tudott a bűn hatalmának 
ellen állani s igy elterjedt a bűnösség, az egész emberi-
ségben. Ádám oka ezen bűnösségnek, hogy első tette 
Isten parancsának álhágása volt, de utódjai is okai ezen 
bűnösségnek, mivel saját bűneikkel magokévá tették 
azt. A mint elterjedt a bűnösség, igen természetes, 
hogy ép igy el kellett terjednie a vele járó halálnak is. 
E z e k b ő l f o ' y ó l a g a z l<p ot návrag ruv.oiop = tsrhovro), 
orr nctvTsg rjiaQzov = annálfogva, mivel mindnyá-
jan vétkeztek® értelemmel bir. Vagyis azért lett 
Ádám halála egyetemessé, mivel mindnyájan vétkeztek, 
Ádám bűnesetét sajátjokká tették. (Weis: Biblische 
Theologie 301. old.). Hogy ezen magyarázat egészen vi 
lágos legyen előttünk, fel kell említenünk azt, hogy Pál 
anthropologiája szerint, a bűnösség nem immanens hata-
lom az emberben, nevezetesen a rjc^í-ban, (mint Baur 
és Pfleiderer állítja), hanem rajta kivül eső hatalom, mely 
a bűneset által az emberbe ment s átalakította testisé-
gének a (j«£s-nak lényegét. Miután pedig az egész em-
beriség ilyen a bűn hatalma alatt álló egy ember-pár-
tól szármázott s miután Pál a lelket is a nemzés által 
keletkezettnek tekinti; azért a bűneset folytán megrom-
lo't átöröklődött egyikről a másikra, nemzedékről-
nemzedékre s az ember nem tudta érvényesíteni szabad 
akaratát az érzéki test bűnös vágyaival szemben. E ma-
gyarázattal szemben ellentétnek látszik lenni Róm. 5, 
13. 14*) s Pfleiderer fel is használja fenntebb idézett 
nézetének támogatására. Szerinte e versek azt magya-
rázzák, miként lett a halai az egész emberiség bünteté-
sévé személyes bűnök nélkül, csupán Ádám bűnesete 
folytán. Miután ugyanis Ádámtól fogva nem volt tör-
vény egész Mózesig, nem volt beszámítás, s igy nem le-
hetett halálos büntetés sem. Azonban Pál e két versben 
nem azt állítja, hogy a sinai törvényadás előtt nem volt 
semmiféle törvény, mert hisz ez esetben ellentmondana 
önmagának, mert (Róm 2, 14. 15) szerint a pogányok-
nak is volt sziveikbe irt törvényök. Csak arra gondol 
Pál, hogy Mózesig nem volt tételes positiv törvény, a 

*) R- 5> r3> *4- M e r t volt a törvényig bűn a világon. Bűnbe-
számitás pedig nincs, ha nincs törvény. Ugy de uralkodott a halál Ádám-
tól fogva Mózesig azokon is, a kik nem oly törvényszegéssel vétkeztek, 
milyennel Ádám, ki eló'képe a jövendó'nek (Magy. lásd Krit. exg. 
Handb. ü. d. B. P. an die Römer. Aug. Wilh. 
Dr. Bernh. Weiss.) 

mel\ nélfogva az embernek minden egyes áthágása beszá-
mítás alá esett volna. Jóllehet azonban törvénykövetelte 
beszámítás nem volt, az nem zárja ki a halálnak szemé-
lyes bűneink miatti elterjedését. A rossz teltek, bűnök 
positiv törvény hiányában is bűnök voltak s igy mél-
tók a büntetésre. Az összefüggés szerint e két versben 
nem a személyes bűnöknek, a törvény áthágása miatti 
beszámításáról, hanem azon hatásukról van szó, melynél-
fogva a személyen bűnölc miatt terjedt el a halál. 

Ezen halál úgymond Pál, elterjedt dacára annak, hogy 
positiv Mózes-féle törvény nem létezett s így nem volt 
kimondva, hogy mely törvényszegések halálthozók. Ezen 
magyarázat mellett szól különösen (Róm. 2, 12.) mely 
s z e r i n t ooov yáo ávóiuog ijuaQiov, áróutog y.ai áíroAovriat. 
Bűn és halál ennélfogva mint szorosan egymáshoz tar-
tozó, egymással járó bajok hatalmukba kerítették az em-
beriséget A bűn lett uralkodóvá a halál által, (Róm. 5, 
21.); a bűn bennünk lakozó hatalom, t] or/.ovGa Ir eyoi 
áuciQzia, melynek nem tudunk ellent áüani. Ez okból 
nem a jót cselekszi az ember, a melyet akar, hanem a 
rosszat, melyet nem aka r ; annyira rabszolgája az ember 
a bűnnek, hogy tulajdonképen nem is ő, hanem a bűn 
elve teszi a rosszat (Róm. 7, 14 — 25). Miután a bűnös-
ség boldogtalan következményeit később ke'l megemlíte-
nünk, hogy ismétlésbe ne ecsünk, azért azoknak részle-
tes rajzával fel kell itt hagynunk. 

Az emberiségnek ezen bűnösségével szemben, a 
mely a megváltás előfeltételét képezi s melynek követ-
keztében az emberiség ellentétbe helyezkedett az Isten-
nel ; nem marad passiv a mindenható, hanem tett intéz-
kedéseket ezen ellentétnek kiegyenlítésére s a megváltás 
előkés, itésére. Az által, hogy a pogányoknak nem adott 
tételes törvényt, hanem csak szívbélit s hogy hagyta 
őket saját útjaikon a bűn ösvényén járni, az által mu-
tatni akarta nekik, hova jutnak, ha nem hallgatnak lelki-
ismeretük szavára és előkészítette a megváltásra. A zsi-
dókkal szemben más magatartást tanúsított. Általános 
kijelentésén s haragjának nyilvánításán kivül különösen 
abban nyilvánította üdvre vezető terveit, hogy választott 
magának egy népet s tette azt a maga tu'ajdonává, ígé-
retei megvalósítójává és megváltása közvetlen tárgyává 
(II. Kor. 3.). A zsidó néppel való szövetség-kötésében 
két korszakot különböztet meg az apostol, a patriarchák 
és a törvényadás s törvény alatt való élés korszakát 
(Gal. 3. Róm. 4) . Még az első korszaknak az igérette-
vés a jellemzője, melyet többször ismétlés mellett külö-
nösen Ábrahámnak a zsidóság fejének t e t t : addig a 
második korszakot a sinai hegyen való törvényadás s az 
ott nyert törvények alatt való élet s történe'mi fejlődés 
jellemzi. A második korszakban tett íidvintézkedés, ne-
vezetesen a törvény, nem semmisítette meg a patriar-
cháknak tett ígéretet, hanem előkészítette és sietette 
annak megvalósítását. Előkészítette pedig oly módon, 
hogy súlyosbítva s nagyobbítva a zsidó népnek bűntu-
datát, élénkké tette a megváltás utáni v á g y a t ; előkészí-
tette a megváltás módjának felismerésére, mert m'után 
belátták a törvény teljesítése általi megigazulhatásnak 
lehetetlenségét, kegyelemből kellett azt várniok. (Ga1. 3, 
19—24). Miután ezen üdvintézkedései által előkészítette 
az Isten a megváltást, a midőn bekövetkezett az idők 
teljessége, elküldötte Jézust az emberiség megváltásának 
végrehajtására. 

Mint az eddigiekből is kivehettük, az emberiség 
megváltásának inditó oka maga az Isten, hogy a mint 
életünket, ugy örök boldogságunkat is az Istennek kö-
szönhetjük. Hogy az Istennek ezen üdvintézkedését kö-
zelebbről megismerhessük, kötelességünk ennélfogva ki-

32 
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mutatni, mi az Isten ezen intézkedésének tulajdonképeni 
oka, s mikép viszonylik az a világhoz, mint teremtő mű-
ködésének alkotásához. Az Isten ezen kegyelmi tényé-
nek végoka a szeretet, »a ki minden embernek akarja 
megtartását és az igazság megismerésére eljutását.« — 
(I. Tim. 2, 4.), ez az »Isten (pedig) gazdag lévén irgalom-
ban az ő nagy szeretetéért, melylyel minket szeretett, 
minket, kik meg voltunk halva a bűnök miatt, megele-
venitett a Krisztussal együtt.« (Eph. 2, 4. 5.). Az Isten 
hosszútűrő szereteténél fogva elébe megyen az embernek 
s nyújtja a megváltás általi üdvöt. 

(Folyt, köv.) Mayer Endre. 

B E L F O L D . 

Értekezlet a reform, gymnásiumok állami segé-
lyeztetése ügyében. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur által a 
reform, középiskoláknak államsegélyben részesítése tárgyá-
ban f. hó 10 ikére összehivott értekezlet a mondott na-
pon d. u. 1/25 órakor a miniszter hivatalos helyiségében 
megtartatot t . A meghívottak mind megjelentek. Az öt 
egyházkerület főgondnokai, köztük Tisza Kálmán minisz-
terelnök, és br. Kemény Gábor közlekedési minis ter, 
továbbá mind az öt püspök és az egyet, konvent jegy-
zője. Gr. Szapary Gyula pénzügyminiszter ur, és a cultus-
miniszterium részéről Trefort miniszteren kívül Tanárky 
Gedeon államtitkár, Berzeviczi Albert miniszteri s dr. K'a-
marik osztálytanácsosok egészítették ki az értekezletet, 
mely fél öttől 6 óra utánig tartott. 

Trefort miniszter megnyitván az értekezletet, az 
egyetemes konvent novemberi felterjesztése általánosság-
ban és részleteiben megbeszéltetett s úgy a miniszterek, 
mint főgondnokaink és püspökeink ismételve nyilatkoz-
tak, részint egyes részletkérdésekben egyes isko'áknál a 
segélynek többé vagy kevésbbé sürgős volta iránt, ré-
szint egészben véve az államsegély szükségességét, sür 
gősségét s az ügy fontosságát hangsúlyozva. A minisz-
tereken meglátszott a legközelebbről (már az értekezlet 
egybehivása után) váratlanul kiütött pénzügyi válság 
nyomasztó hatása, miért is nyilatkozataikban tartózko-
dóbbak voltak, mint különben lettek volna. Jóakaratulag 
nyilatkoztak általában az államsegély iránt s Ígérték, 
hogy e címen a jövő (1887) évi államköltségvetésbe ugy 
az évi segélyek, mint az egyszermindenkoriak címén 
valamely összeg fel fog vétetni. De mennyi? Az iránt 
tőlük semmi, még csak hozzávetőleges nyilatkozat sem 
volt vehető. 

Főgondnokaink és püspökeink, kik öt havi várako-
zás és előkészület után valamely positiv számokban is 
kifejezett nyilatkozatot vártak, ez eredménynyel termé-
szetesen nem levén megelégedve, másnap, ápril 11-kén 
b. Vay Miklós konventi elnök ur lakásán ismét értekez-
letre gyűltek össze, a további teendőket megbeszéle.idők. 
S abban állapodtak meg, hogy az értekezlet kebeléből 
néhány tagot küldenek ki, Tisza Kálmán miniszter elnö-
köt s egyszersmind főgondnok társukat határozottabb 
nyilatkozat tételére felkérni, mivel az egyházkerületi gyű-
lések küszöbön levén, ily bizonytalan eredménynyel s 
kilátásokkal azok elé nem léphetnek. 

Tisza Kálmán miniszterelnök ápiil 12-én dé'után, 
saját lakásán egészen bizodalmas módon, hivatalos fesz 
nélkül fogadta a küldöttséget, mely b. Vay Miklós veze-
tése alatt, gr. Tisza Lajos főgondnokból, Révész Balint, 

Pap Gábor, Szász Károly, Szász Domokos püspökökből 
állott (Kun Bertalan püspök már ez nap reggel haza-
utazván). 

Küldötteink a helyzetet tisztán, őszintén, tartalék 
nélkül feltárták a miniszterelnök s főgondnok társuk 
előt t ; rámutattak az eredménytelenségnek az egész egy-
házban lehangoló — s magukra az iskolakra és a köz-
művelődésre nézve káros hatására ; maga a miniszterel-
nök is több ízben nyilatkozott az egészen bizalmas meg-
beszélés rendén. És ámbár számokban kifejezett Ígéretet 
most s~m tehetett, sőt azt sem helyezhette kilatásba, 
hogy a közoktatás- és pénzügyminiszterekkel most e 
részben biztos megállapodásra juthasson, de azt határo-
zottan és teljes komolysággal megígérte, hogy 

a mi tőle telik, minden erejével oda fog hatni, hogy 
az 1887-ik évi költségvetésbe az egyetemes konvent által 
kért évi segély egész összegében, az egyszer mindenkoii 
segély pedig (melyre nézve még a helyszínén teendő 
vizsgálatok s az építési tervek és költségek részletes fe-
lülbirálata után lehet az összegeket megállapítani, az 
ekép megállapítandó összegben) szintén teljesen biztositas-
sék s első részlete szintén már az 1887-dik évi budgetbe 
vétessék fel. Mindenesetre pedig megígérte, hogy a bud-
getnek a minisztertanács által megállapítása után, de még 
a törvényhozás elé terjesztése előtt, tehát f . é. szeptember 
hóban, határozottan és szám szei int tudatni fogja a főgond-
noki és püspöki értekezlettel az eredményt, hogy a Pápán 
októberben tartandó egyetemes konvent már bizonyos 
tényekről vehessen tudomást és a szükséghez képest 
azok szerint intézkedhessék. 

A mintegy másfél óra hosszant tartó megbeszélés 
után a küldöttek b. Vay Miklósnál még egyszer egybe-
gyűlvén, abban maradtak, hogy e pillanatban a fenyegető 
pénzügyi helyzet nyomása a'alt többet ki nem vihettek 
s a fenntebbie'.cnél határozottabb nyilatkozatot a minisz-
terelnöktől nem várhattak, de várakozó állásban maradva, 
a pénzügyi válság elmultával a miniszterelnök urnái még 
ujabb lépéseket fognak tenni, mire b. Vay Miklós és 
gr. Tisza Lajos főgondnok urakat bízták meg. 

A pesti ref. egyházmegye közgyűlése 
Budapesten ápril hó 13 —14. napjain tartatott meg. 

Előzőleg 12-én délelőtt az előkészítő bizottságok, 
délután a lelkészi conferentia tartatott meg. 

Ez uj életre keltett intézménynek köszönhető, hogy 
a több, mint 50 tárgyat elintézett gyűlés rendes időn 
belől fejezhette be működését; mert azok legfontosabbjai 
előleges vitatás által elkészítve lettek a közgyűlés plé-
numa elé vitetve. 

A közgyűlést Sípos Pál esperes buzgó imája nyi-
totta meg, Ballagi Mór legidősebb tanácsbiró tarselnök-
lete alatt. A verificationalis eljárás befejezte után az őszi 
ülésből kiküldött szavazatbontó bizottság jelentése olvas-
tatott fel, s a megválasztott uj gondnok Várady Károly 
főrendiházi tag s kir. tanácsos úrért küldöttség meneszte-
tett, melynek kíséretében a megválasztott — lelkes élje-
nekkel fogadtatva — megje'e.it. Esperes felszólítására 
elfogadja-e a választást, igennel s a lapunk élén közlött 
beszéddel felelt. 

Az egyházmegye njvében az uj gondnokot Szilágyi 
Benő főjegyző üdvözölte körülbelől következőleg : Méltó-
ságos gondnok ur 1 Az egyház szerény jutalmul adhatja 
a bizalmat egyeseknek. A tettek érdeme az, ha valaki 
az egyházak teljesen független és szabad választása ál-
tal az egyházi élet terén működésre tágabb teret nyer. 
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Sok a baj az egyházi élet terén. Ezen isteni ere-
detű institutió sem vonhatja ki magát a körülvevő viszo-
nyok sokszor bomlasztó hatása alól. Sokszor fenyegeti 
veszély ennek életét. Sokszor önt keserűséget a roszaka-
rat az egyházak vezetésére hivott lelkészi kar poharába, 
hivatásuk hű betöltése közben. 

A zsinat is sok uj nehéz munkát rótt reá, mely-
nek csak ugy felelhet meg, ha a jeles világi elem mun-
kája teljesítésében támogatja. 

M kor szeretve tisztelt volt gondnokunk körünkből 
felemeltetett, s egyházmegyénk vezetésére egyént keres-
tünk, nem lehetett figyelmen kivül hagynunk azt a 
hosszú fáradhatatlan buzgalmat, melyet Méltóságod egy-
házmegyénk java munkálására évtizedek óta kifejtett, s 
melynek némi jutalmául tekintheti a közbizodalmat. 

Legyen szabad most az egyházmegye múltjából 
egy epizódot elmondanom : Több mint 10 éve egy ko-
moly tanácsbiró emelkedett fel e teremben, s egy hatá-
rozati javaslatot terjesztett elő, nevezetesen : tegyen in-
dítványt ez az egyházmegye zsinat tartásra, hogy igy 
az országos bajok országos törvényhozói actus által sa-
náltassanak. 

Az indítvány elfogadtatott. 
Á m az ige megtestesülést még nem nyerhetett, 

aludt még egy kevéssé : hogy felkarolva az ország leg-
erősebb egyh. kerülete által, 1881-ben megvalósuljon. 
Ez a tanácsbiró Várady Károly mostani űj gondnokunk 
volt. Legyen üdvözölve az e. megye nevében, mint meg-
testesült eszméje a zsinat törvényei végrehajtásának esz-
közlésére, állásánál fogva, hivatott szeretett gondnokunk. 

Végül felhivta az eskü letételére, minek megtörténte 
után esperes úr olvasta fel nagy gond- és praecisióval ké-
szült jelentését, melyről s átalán az egész gyűlés lefolyá-
sáról közelebb. Vörös. 

Néhány szó M. J. b.-diószeghi lelkész ur 
közleményére. 

A »Prot. Egyh. és Iskolai Lap« 15-ik számában 
M. J. diószeghi ref. lelkész ur a »Nem illetékes lelkészi 
hivatal által eszközölt esketések anyakönyvezése« címen 
egy cikket közölt. E cikkben egy esketést emlit, minek 
a története következő : 

Egy házasulandó pár, kik közül az egyik (t. i. a 
vőlegény) református, a másik (a menyasszony) róm. 
kath. vallású s mindketten b.-diószeghi lakosok, bizonyos 
körülmények miatt, nem akarnak helyben megesküdni, 
hanem kérik elbocsáttatásukat. A lelkész T. M. J. ur a 
házasulandók kivánatához képest, elbocsátja őket a i 
ev. ref. egyházhoz, hol azután a házasság meg is kötte-
tik. Ugy de — folytatja a b.-diószeghi lelkész ur — e 
házasságról az eskető lelkészi hivatal őt, mint számnél-
kül anyakönyvezni akarót, nem értesitette, illetőleg — 
felszólítás nélkül — az anyakönyvi kivonatot hozzá el 
sem küldötte. S ezért ő a lelkészi hivatalt kötelesség-
mulasztással vádolja. Eddig a közlemény. 

Már engedelmet kérek, de a b.-diószeghi lelkész 
úrral e dologban egyet nem érthetek. Ő abban, hogy 
a i ref. egyház lelkészi hivatala az anyakönyvi ki-
vonatot el nem küldötte, kötelesség mulasztást lát, holott 
valósággal nem az. Nem kötelesség-mulasztás pedig azért, 
mert e tárgyra vonatkozólag oszágos törvény nincs. Igen 
ám, de erre ő azt válaszolja, ha nincs országos törvény, 
van szokás (mi a jogtudósok véleménye szerint majdnem 
a törvénynyel egyenlő), van egyházmegyei vagy egyház-
kerületi statutum. Már engedelmet kérek, azt, hogy mi 
a szokás vagy statutum egyes egyházmegyében vagy 

egyházkerületben épen e tárgy körül: az c«ak arra az 
egyházmegyére vagy egyházkerületre lehet kötelező, de 
nem egyszersmind más egyházkerületre, vagy talán egye-
temes reform, egyházunkra. S igy tehát nincs igazsága 
a b.-diószeghi ref. lelkész urnák, a midőn kötelesség mu-
lasztással vádolja a . . . . i ref. segédlelkészt, vagy he-
lyesebben annak lelkészi hivatalát, a miért felszólítás nél-
kül nem, csak felszóllitásra értesitette, a házasság meg-
kötése felül, a megkereső lelkészi hivatalt. 

Felhozza továbbá még ő azt is, hogy egyházi adó-
zási ügyben, vagy épen keresztelésnél mit csináljon ő, 
ha kezei közt nincs biztos adat ? Aggodalmai könnyen 
eloszlathatok. A mi az elsőt illeti, szíveskedjék minden 
ily esetben az eskető lelkészi hivatalhoz fordulni: bizo-
nyára értesíteni fogják a valóság felől; a mi a másodi-
kat, a keresztelésnél előforduló aggodalmait illeti : vála-
szolhatom, hogy minden esetben a szülőknek kötelessége, 
miután érdekükben is áll, igazolni hogy törvényes házas-
ságban élnek. (Erről már legújabban miniszteri rendelet 
intézkedik.) 

Végül megjegyzem, hogy legyen-e vagy nem az 
ilyen házasságoknak, mint a milyent a b.-diószeghi lel-
kész ur is emlit, szám nélküli anyakönyvezése : az nagyon 
is vitás kérdés, mibe most jelenleg belebocsátkozni nem 
akarok. Ha azonban e tárgy felvettetik, én is csekély 
erőmmel s ta'án némi gyakorlatommal bátor leszek hozzá 
szólani. Mert bizony a gyakorlati theologiának terén van 
elég hiány, van sok tárgyra nézve rosz gyakorlat is, a 
mit tisztázni, azaz helyessel felváltani nem felesleges. 

Egy dunamelléki. 

R É G I S É G E K . 

Nevezetesebb pontok. 
Tóth Ferencznek a m. n. Múzeum könyvtárában 

létező kézirat gyűj teményéből: 
A. Könyv. Acta Conv. Bodrog-Keresztúr. 
Nomina Eccl. Ref. in Supdtia Cistibiscana. 
Instantia pro Synodo Pestini 11. Leg. exhibita. 
Perem, (artoni) Tractus (olvashatlan szó) . . . . ása 

1812. 
A Komáromi tractus 
B. Somogy. >1813. 
Dr. Palánk. ) 
Bars. 
Tatai. 
Kármán József sup. jegyző véleménye a Zsinaton 

felveendő tárgyakról. 
Generális conferentia Pesten 1806. jegyző könyve 

Bátori Gábortol. 
A Szathmári iskolárol. 
A debr. superintendentia, s annak püspökei. 
A mise szolgáltatásának rendi 1776. 
Gömör megye felirata a Felséghez vallás ügyében 

1793-
Királyi resolutiók a megyei felírásokra. 
A debr. Super. felirata a házassági ügyet illetőleg 

1813. 
B. Könyv. A pápai ref. ecclesia históriája. 
Leczke rend a pápai ref. Collegiumban 1806. 
C. Könyv. A dunamelléki ref. super. története Tor-

mási János Gen. Nótárius 1807. 
A pesti Commissio actáinak . . . summája 1811. 
A bába-keresztséget tárgyazó nézete Tormási Já-

nosnak. 
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Sinai Miklós jegyzetei a debr. Supdtia által a Fel-
séghez 1790-ben benyujtort folyamodványra. 

Tormási János életrajza. 
Virág Mihály életrajza a kun sz. miklósi gyiilek. 

j könyvéből 1821. 
D. Könyv. Sztáraí Mihály lelkész levele Pápáról 

1570. a soproni gyülekezethez. 
A füleki, lévai, pápai, veszprémi (olvashallan hely-

név) evang. őrség kérelme a Felséghez, vallás gyakor-
lás iránt. 

Erdődi zsinat czikkelyei 1545. 
A marosvásárhelyi zsinat czikkelyei 1606. 
A Pozsonyba 1674. citált evang. Prédikátorok sa-

nyarú sorsa versben. 
A magyar honi protestánsok folyamodása Mária 

Teréziához, Bíró Márton veszprémi püspök ellen 1740. 
Declaratio aíflicti status Civitatis Debrecinensis 1696. 
Sión siralma. Közli Kiss János iharos-berényi ev. 

lelkész 1806. 
Oratio de mente humana a Johanne Csécsi Prof. 

S. patak 1733. 
E. Könyv. Sancta Synodi . . . . (olvhtl. szó) ad Spi-

ritum Sanctum, a veszprémi Tractus protocolumából le-
íratta Tóth F. 1806. 

Mandatum regium . . publ. relig. exercitium 
tollitur. 

Komáromi Collegium s professorainak névsora 1617. 
A révkomáromi august. confession levő gyülekezet 

históriája. 
A dunántuli ref. püspökökrűl, — (nyomtatásban 

megjelent). 
F. Könyv. A Wittembergában tanuló magyar ifjak 

laistroma. 
Erdély reformatiója. 
A reformatio terjedése a török uralom alatt. 
Nevezetesebb iskolák: czeglédi, kecskeméti, kö-

rösi, debreceni, galgóci, mezőberényi, szathmári, kőszegi. 
Protestáns mágnások pápistákká lettek. 
Izabella levele a papság mellett. 
Bártfaiak Instantiája I. Ferdinándhoz. 
Püspöki visitatio. 
Gályás papok. 
Pesti Suptia Canonai a Seniori visitatioról. 
Pesti Suptia Canonai az oskolákról. 
A reformátusok Liturgiáiról. 
Nevezetesebb ecclesiák : budai, temesvári, szebeni, 

kolozsvári, csepregi, bártfai, zólyomi, tolnai, laskói, pesti, 
váczi, egri, liszkai, pozsonyi, eperjesi sat. 

Confessiók: pentapolitana, (olvhtl. szó) Szászoké, 
helvetica, debreceni sat. 

A magyar pápisták mikor vették fel a róm. kath. 
nevet ? 

A ref. uj énekes könyv históriája. 
A dömölki csodatevő kép. 
Ecclesiai históriát illető Auctorok. 
Legelső ref. Theologia Magyarországon. 
Reform, első Liturgiák. 

E k k l é s i a i g y ű j t e m é n y . 
I. Darab. A nagyváradi Ekkla és oskolájának his-

tóriája. 
Báthori Zsigmond fejedelem levele 1597-ből a N. 

váradiakhoz, hogy a vallás felett ne disputáljanak. 
A szikszói régi oskolának históriája. 
A Losonci ekkla históriája. 
A túri oskoláról irt levele Lévai Balázsnak. 
A Mező-túri oskolának és ekklának históriája. 

Hani Péter m. szigeti professor oratiója, melyben 
a m. szigeti oskola históriája rajzoltatik le. 

A kecskeméti oskola históriája Császár Pál profes-
sor levelében. 

A n. körösi oskola históriája Fodor Gerzsontól. 
Zilahi oskolárol Gyarmathi Sámuel. 
A kiskomáromi oskolát és a Somogyban levő régi 

ref. ecclák históriáját illető levele Sárközy Istvánnak. 
A Tatai oskolárul 3. levele Kővári Pálnak. 
A rimaszombati oskolárul Balog Mózestől. 
A Maros-vásárhelyi Collegiumnak históriája Köteles 

Sám. prof. 
A Marosvásárhelyi ekkla papjainak laistroma. 
Az erdélyországi ref. mater és filialis ekklák lai-

stroma. 
Az erdélyországi luth. ekklák lajstroma. 
II. Darab. I. Ferdinándnak a Luther, Kálvin s 

Oecolampadius tudományát eltiltó parancsolatja 1527. 
Kerekes Ábelnek az erdődi, szebeni, tordai Zsina-

tokról, s egyébb régiségekről irt levele. 
A S. pataki oskola históriája. 
A kocsi oskola históriája 1612 —1726. 
Pozsonyi delegatum judicium. 
Pápai Collegium 1700. táján. 
Séllei István püspök Tigurumban mondott oratiója. 
A Samarjai Suptia gener. nótáriusainak lajstroma. 
Erdélyi püspökök 1760. után. Erdélyi reftusok száma. 
Hussiták Erdélyben. 
Az ország Bthekájábún levő prot. documentumok. 
Baranyai és Bácsmegyei ref. ecclák. 
Tasnádi ekkla. 
Peremartoni Tractus reformatiója. 
Zempléni tractus. 
A dunamelléki Suptia . . . (olvhtl. szó). 
III. Darab. Hodászi Lukács püspökségét megerő-

síti Bethlen Gábor 1608. 
A gelei Canonokat megerősíti 1649. H- Rákóczi 

György. 
A debreczeni . . . (olvhtl. szó) 1588—1600. nyúló 

Catalogusa. 
Névsora azon ref. papoknak, kik a hercegszőllősi 

Canonokat aláírták. 
Szombati János s. pataki professor jegyzetei Tóth 

E. ekl. hist. és a dunántuli püspökök életére. 
Püspök Tormási János inauguráltatása. 
IV. Darab. Dévai Biró Mátyás élete. 
Debreczen városa címeréről Szeremlei Sám. 
Mi az oka, hogy a prot. vallás oly hamar terjedt 

Magyarországon. 
A bécsi pacificatio. 
Csúdi Dániel pozsonyi lelkész és Supdens prot. jus 

publicumának rövid kivonata. 
V. Darab. Pasquilusok az országgyűlési követekre 

1796. Pozsony. 
Epitaphia. 
Oratio Pauli Czinderi in congregatione Cottu 1797. 
Ördög ő nagysága levele, melyet küldött a pokol-

ból XIV. Kelemenhez. 
História Ecclastica . . . (4. olvhtl. szó). 
A biblia társaságról. 
Nevezetesebb anecdoták Woltaire, Rousseau . . . . 

(olvhtl. név), Nagy Frigyesről sat. 
A bátori templomban találtatott inscriptiók. 
VI. Darab. Az evangeliomi mindkét confession levő 

ecclesiáknak a XVIII. századon által való állapotának 
rövid leírása Tormási Jánostól. 

* * 
* 
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Ajánlom pedig e közleményt nt. Szőts Fa rkas 
theol. igazgató urnák azon sz'ves kére lemmel : kegyes-
kedjék néhány jó igyekezetü ifjat a theol. academiából 
felhívni, hogy időnként folytatólag e becses okmányokat 
másolják, ugy hiszem e t. lapok szerkesztősége szívesen 
közlendi, úgy, habár talán pár év kívántatnék is, ez az 
Archívum közkincsévé tétetnék a magyar prot . egyház-
nak, s nem lenne a molyok eledelévé 1 

A közlé-t minél elébb óhaj tanám megkezdetni 1 
Kálmán Farkas. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Lelkészválasztás. A gyomai ev. reform, egyház 

egyik lelkészéül a mult vasárnap egyhangúlag Kálmán 
Farkas gyűdi lelkész, hazai protest . i rodalmunknak is-
meretes kiváló munkása választatott meg. Nem kételke-
dünk, hogy a ki hű volt a kevesekben, még inkább hű 
lesz a többen, a mely reá bizatott. 

* Lelkészbeigtatás. Horváth Sándor budapesti ev. 
lelkész mai napon tör ténő beigtatási ünnepélyének a sor-
rendje a köve tkező: i) Kezdő ének (509.). Dallam : 
Menynek földnek, teremtője. 2) Oltár előtti szertartás 
(ima és epistola), Korhely Géza segédlelkész által. 3) Fő-
ének (507). Da l l am: Ki csak Istenre dolgát hagyja . 
4) Beigtatási beszéd és szertartás, Bachát Dániel főes-
peres ur által. 5) Kardal , Schmid Tódor egyházi kántor 
vezetése alatt. 6) Beköszöntő beszéd, Horváth Sándor 
lelkész ur által. 7) Befejező ének. Dal lam : Ki csak Is-
tenre hagyja . 

* Tisztujilás. A tolna-baranya-somogyi ev. egyház-
megyében az eddigi tisztviselők 6 éves mandatuma a mult év 
végén letelvén, uj választás rendel tetet t el. A szavazatok 
— mint az »Ev. egyház és iskola«-nak írják — március 
27-ikén bontat tak fel. Beérkezett 35 szavazat. Esperesül 
és világi felügyelőül ismét egyhangúlag Bittér István 
gyön ki lelkész és Nádossy Kálmán választattak meg ; vi-
lági főjegyzőül: Fördos Vilmos, egyházi főjegyzőül Bauer 
Adolf hidegkúti, egyházi a l jegyzőül : Sántha Károly szent-
lőrinci lelkészek, kerületi pénzeket kezelő esperesi pénz-
tárnokká Horváth Sándor paksi lelkész választattak meg. 

A liptói esperességben főesperessé ismét Ballig 
Frigyes, felügyelővé : Bobrovniczky László választattak 
m e g ; az alesperességre uj szavazás rendeltetet t . 

* Gymnásiumi telek. A fővárosi tanács folyó 
hó 14-ikén tar tot t ülésében a református egyháztanács 
által kért s a Lónyay (vagy két nyul) utcában, a pa-
rochiális telek közelében levő telket az egyház új gym-
násiuma számára egyhangúlag megszavazta ; e;enkiviil 
megszavazott 25,000 frt segélyt az egyház azon Ígérete 
folytán, hogy az új gymnásiumi épületben lesz gondos-
kodva arról is, hogy legalább 4 párhuzamos osztály állít-
tathassák fel. Az egyház kétség kívül nagyon is méltó 
ezen segélyre, mert hiszen közel 300-ra megy azon nem 
reformált vallású növendékek száma, a kik évenkint a 
reform, egyház által fenntartott gymnásiumban nyernek 
ok ta tás t ; de még ís örömmel jegyezheti be az új idők 
krónikása a főváros atyáinak ezen nemes lelkűségről ta-
núskodó s a felekezeti türelmetlenségnek még csak ár-
nyékát is kerülő határozatát . 

* A b. Baldácsy-alap igazgató választmányának 
f. hó I i-ikén tar tot t ülésében elfogadtatott azon javaslat, 
hogy az 1886-ik évre mutatkozó mintegy 36,000 forint-
nyi tiszta jövedelemből a f. évben 22,000 frt az egyház-
kerületeknek, s igy egynek-egynek 2000 frt kiadassék. 

* Érettségi vizsgák. A folyó iskolai évi szóbeli 
érettségi vizsgálatok a budapesti , halasi, kecskeméti ref. 
főgymnásiumokban junius 21 s következő napjain, a 
n.-körösi gymnásiumban junius 18 és 19-ikén fognak 
megtartatni . Kormányképviselőkii l a mult éviek küldettek 
ki ; jelesen Budapes t r e : Gönczy Pál, Kecskemétre s 
N.-Kőrösre : Török József, Ha las ra : Sa 'amon Ferenc. 
Vizsgálati eln ökök lesznek : Kecskeméten Szász Karoly 
püspök, Budapes ten : Csikay Imre egyházkerületi tanács-
biró, N . - K ő r ö s ö n : Á d á m Kálmán esperes ; Halason : 
Baksay Sándor esperes. 

A tiszántúli reform, egyházkerület mindhárom fő-
gymnásiumában az Írásbeli érettségi vizsgálat május 24— 
28. napjain t a r t a t ik ; a szóbeli pedig Hód-Mező-Vásárhe-
lyen junius 19—21-én, Debrecenben junius 23—29, 
M.-Szigethen julius 1—7 napjain. Mindhárom gymnási-
umhoz kormányképviselőül Békési Gyula tankerületi fő-
igazgató küldetett ki, vizsgáló bizottsági elnökökké pe-
dig Debrecenbe T ó t h Sámuel egyházkerületi főjegyző, 
M.-S/.igethre: Id. Kiss Áron esperes, Hód Alező-Vásár-
helyre S 7 abó János esperes. A pápai ref. főgymnásium-
ban az írásbeli érettségi vizsgák május 18—22. a szóbeli 
junius 16—19-én t a r t a t n a k ; a theologiai akadémia vizs-
gálatai pedig junius 21—23-án fognak megtar ta tni . 

* A se lmec i nőegylet mult hó 21-ikén tar tot ta 
beszámoló közgyűlését. Á jelentés nevezetesebb ada ta i : 
Az egylet gyámolí tot t rendes havi járulékokkal 14 öz-
vegyet és 7 á r v á t ; ruhával és iskolaszerekkel ellátott 20 
árvát, még pedig 11 fiút, S 9 leányt. Készpénzben költött 
védenceire 464 frt 58 kr. — Karácsonyi a jándékokban 
részesült a fentieken kívül még 6 fiú, 5 leány s 5 özvegy. 
Ezen célra külön gyűj tés t rendezett . Vagyona ez idő 
szer in t : 9506 frt 22 kr. A vagyon tavali szaporodása 
532 frt 25 kr. — Legközelebb tanítónőt alkalmaz, kinek 
feladata leend a magasabb osztályú leányoknak útmutatást 
adni a ruha s fehérnemű javításában. Az egylet tagjainak 
száma 143. 

* Felmentett le lkészek. Jelentettük annak idején, 
h o g y a I V — X . kerületi járásbíróság egyenkint három 
napi elzárásra és husz forintnyi pénzbirságra ítélte Krizsán 
Mihály és dr. Ott Á d á m budapest-józsefvárosi káplánokat, 
mivel Tyukos Józsefné szül. Pospischill Emilia két gyer-
mekét törvénytelenek gyanánt írták be az anyakönyvbe. 
A kir. tábla II. bünte tő tanácsa ma tárgyalta az ügyet 
s teljesen felmentette a vádlot takat . í téletének indokai a 
következők : A kbtlc. 60. §. I pont ja azt az anyakönyv-
vezetőt rendeli büntetni, a ki az érvényes házasságból 
született gyermekeket , e körülmény tudása ellenére, az 
anyakönyvbe, mint törvényest nem jegyzi be. A bün-
tető ügy adatai által azonban vádlottak ellen nem az van 
bizonyítva, hogy az anyakönyvbe érvényes házasságból 
született gyermekeket mint törvényest nem jegyezték 
vo 'na be, hanem az van igazolva, hogy az 1879. évi nov. 
hó 24-én kötött, de a kötés után 3 hónap múlva elhagyás 
által, folytonosságában ténylegesen megszakított , s e meg-
szakításban fenntartot t , az állam törvényei szerint érvényes 
házasság tar tama alatt, a házassági kötelékkel ellentétes 
viszonyból, 1882. ápr. hó 3-án és 1883. évi szept. hó 13 án 
született gyermekeket , még pedig az elsőt Krizsán Mihály 
1882. évi ápril 10-én, a másikat dr. Ott Á d á m 1883. 
évi szept. 20-án, az anyakönyvben mint törvénytelen 
születésüeket tüntet ték ki. Különbség van e szerint a közt, 
a mit vádlottak tudtak, és a közt, a mit tudni kell a végett , 
hogy a bejegyzés büntetendő cselekményt képezzen és e 
különbség megvédi vádlottakat az ellenük emelt vád ellen, 
aminek dacára, hogy a törvényes vélelem az érvényes 
házasság tar tama alatt született gyermekek törvényes 
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születése mellett szól, mert a törvényes vélelem hatá-
lyát a törvényes ellenbizonyiték hát térbe szorí t ja; a tör-
vényes vélelem ellenére, a törvényszerű bizonyíték nélkül 
tör tént születési bejegyzések pedig a kbtk. rendelkezései 
alá csak akkor esnek, ha a kbtk. 60. §. 2. pont jában 
megjelelt meghág} ások nem teljesíttettek. De ha vádlottak 
annak tudatában követték volna is el a bejegyzést, hogy 
a Pospischill Emília gyermekei érvényes házasságból 
születtek s igy ellenük az érintett kihágás bizonyítva lenne, 
még akkor sem lehetne őket cselekményükért bűnvádi 
uton büntetés alá venni, mert az iigy a büntető bíróság 
elé csak az 1885. évi okt. hó 30-án kerülvén, a kbtk. 
31. és 12. § a értelmében a bűnvádi eljárást e'eviilés 
gátolná. A kir. járásbíróság ez ellen akadályt talált a 
»folytonos bűncselekmények« elméletében annál az oknál 
fogva, hogy a cselekmény által okozott jogsértés foly-
tonosan fennálván, az elévülés még csak kezdetét sem 
vette. U g y de a jogsértés fennál'ása önmagában nem 
tart ja fenn a bűncselekmény folytonosságát, ehhez szük-
séges a bűncse 'ekményt elkövetőnek az elkövetett bűn-
cselekmény körében annak fenntartására irányult foly-
tonos ténykedése, vádlottak pedig a mint a helytelen 
bejegyzést elkövették, annak fenntartására semmit sem 
cselekedtek s ennek következtében az elévülés a cselek-
mény befejezésével annál is inkább kezdetét vette, mint-
hogy a btk. 60. § a I. pont ja alá eső kihágás egyáltalá-
ban nem tartozik azok közé a bűncselekmények közé, a 
melyeknél a »folytonosság* elmélete gyakorlati alkalma-
zására találhat, sőt ha azok közé tartoznék is még akkor 
is a Krizsán M hály érdekében érvényesülést kellene 
engedni az elévülésnek, mert az általa tett helytelen 
bejegyzésből jogsérelem közvetlen a Vilmos nevű gyer-
mekre háramolhatol t , ez pedig az 1882. évi május 21-én 
elhalván, megszűnt a jogsértésnek az a fennállása is, mely-
ből a kir. járásbíróság a bűncselekmény folytonosságát 
következtette. A kir. itélő tábla ezeknek alapján mentet te 
fel vádlottakat az ellenük a kbtk . 60. §. 1. pont jába 
ütköző kihágás miatt emelt vád alól, s a felmentésnél 
súlyt az elévülésre azért nem fektetett , mer t a vádlottak 
által elkövetett születési bejegyzés a fennforgó körül-
mények közt büntetendő cselekményt egyáltalán nem 
képez, valamint a felülvizsgálat körébe azt, hogy dr. Ott 
Á d á m az anyakönyvbe Pospischill Emiliát »hajadonnak< 
jegyezte, azéit vonta, mert e miatt vád egyáltalán nem 
emeltetett . Az iratoknak a fővárosi árvaszékkel mint 
gyámhatósággal leendő közlését pedig, annál az oknál 
fogva rendelte el, mert a törvényes férj, az apaságot meg-
tagadván, az anya pedig e megtagadás jogultságát két-
ségbe nem vonván, az 1877. évi 20. t - c . értelmében a 
kiskorú érdekeinek megóvását tárgyazó intézkedés a 
gyámhatóság feladatához tartozik. 

* Előfizetési felhívás, »Egy házi Beszédvázlatokra«, 
melyeket Bonnefon »L 'Année postorale« című művéből 
fordítottam. E könyv eredetére s ajánlására nézve ide 
igtatom Bonnefon »Élőbeszédének* az én ford' tásomra 
is vonatkozó részét : »Néhány hónapja két angol homi-
letikai könyv jutott kezeinkhez : The Homiletic Quaterly 
et The ond Homüttic Monthly. Ki nem mondhatom, 
hogy minő megelégedéssel lapoztam át e könyveket . 
Számos dogmatikai, exegeticai és kritikai cikkeken kivül 
egy csomó »Beszédvázlat«ot s gyakorlati magyarázatot 
találtam bennök angol, amerikai, német és francia szer-
zőktől. Ezek az átalaban egyszerű, világos, gyakorlati, 
néha eredeti vázlatok, kiválóan megragadták figyelmemet 
s hézagpótlóknak láttam lelkészi irodalmunkban. Elhatá-
roztam lefordításukat, hogy azok is használhassák, kik 
az eredeti nyelven nem olvashatják, szolgálatot vélek ez 

által tenni egy részről az ifjú lelkészeknek, kiknél meg-
könnyitendi a lelkészi pálya néha nagyon nehéz kezde-
tét ; más részről az idősebb lelkészeknek, kiknek számos 
elfoglaltatásaik miatt nincs mindenkor elég idejök predi-
catió készítésére. Talán e kötetben találandanak, ha 
nem is kifogástalan vázlatokat, legalább tárgyakat , átalá-
nos felosztásokat, eszméket, melyek megkönnyitendik 
munkáikat « Bonnefon munkája 88 vázlatot és Vinet be-
szédeinek e'emzéseit foglalja magában. Én az utóbbiakat 
kihagyom, az előbbiből 50—60-at fogok átvenni. Elő-
fizetési á r : 2 forint, melyért portomentesen fogom meg-
küldeni. Megjelen : augusztusban. Ajánlom lelkésztársaim 
pártfogásába. Dráva-Fok, (Somogymegye) 1886. ápril 
14-én. — Iletesy Victor, ref. lelkész. 

* Nyilt l evé l i — Többeknek. — Midőn e t. lapok 
13. számában megjelent »Fgy szó« című cikk ; reá kö-
vetkező héten több levelet kaptam, melyekben majd 
gúnyosan, majd jóakaratulng arra figyelmeztetnek, hogy 
van ám az énekes könyvünkben más »tetemes typicus er-
ron is, nem vettem-e észre? Ezen terror« a 29. és 48 ik 
dicséretek utolsó előtti sorában észlelhető, mely sorok 
két szótaggal rövidebbek, mint azon dallam, melyre éne-
kelni kelt ! 

A dallam az 5-dik dicséreté, az utolsó előtti sora 
így van : 

Boldog kit magadnak választál = 9, 
a kérdéses két ének utolsó előtti sora pedig igy van : 

Fák füvek és virágok = 7. 
Igaz, — némelyek javasolják is, hogy pótoltassam 

én e hiányt igy : 
Fák füvek és minden virágok = 9 , — 

hogy a dallam hangjainak számával a szöveg szótag 
száma egyenlő legyen. 

A gúnyolodólmak ezt felelem : jól tudom én, hogy 
elegen vannak közöttünk, a kik alig várják, hogy az 
ének-ügyben ra j tam valami *Stiklc« essék, különösen ha-
tártalan lenne örömük, ha engem Bogisich ur le tudna 
főzni. Er re azonban egész önérzettel azt m o n d o m : »olyan 
nincs /«*) 

A jóakaratuaknak egész tisztelettel adom tudtukra, 
miszerint — régen már magam is abban a véleményben 
voltam, hogy a kérdéses sorból valami kimaradt, de mi-
után meggyőződtem, hogy 1636 tói fogva (mikor ezen 
énekek először megjelentek) minden énekes könyvben csak 
igy van : 

Fák füvek és virágok = 7, 
tehát azt kell hinnem, hogy a nagy emlékű Geleji Ka-
tona István így irta. 

Gyűd, 1886. ápril n . — Kálmán Farkas. 
* A Bod Péfer egyháztörténelmi munkájára aduna-

melléki püspök úrhoz közelebbről ismét a következő elő-
fizetések, illetőleg megrendelések érkeztek. 

1. A jászberényi egyház előfizetett 18 forinttal. 
2. Bejegyeztet te magát az Alsó-Baranya bácsi egy-

házmegye. 
3. Az erdélyi püspök ur, a nála történt megren -

delésekre a következő előfizetéseket küldötte be, u. m. 
18 forinttal (az egész előfizetést): Szász Domokos püs-
pök, Szász Gerő kerül, főjegyző, Sepsiszentgyörgyi Szé-
kely-Mikó collegium, kolozsvári-, marosvásárhelyi főisko-
lák, orbai-, nagyenyedi, udvarhelyi egyházmegyék, fo-
garasi, kézdivásárhelyi egyházközségek (összesen 10 = 
180 fr t ) ; 10 forinttal (az első részletet) a nagyenyedi 

Mit is mondott egykoron a derék Scilády László? . . . 'sze-
rény urak! ne dohogjatok!* F. K. 
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főiskola könyvtára, ugyanottani Kovács-féle jutalom-alap 
(4 péld.), ugyanot tani ifjúsági könyvtár , dr. Kovács 
Ödön theol. tanár, nagyenyedi egyházközség (összesen 
8 = 80 frt) — mindegyütt 260 frt. 

A pesti reform, egyházmegye is — mint értesül-
tünk — elhatározta a munka megrendelését . 

Szerkesztőségünknél előfizettek: Péntek Mihály 
nagy-tanyai ref. lelkész a komáromi ref. egyházmegye 
részére ; Illyefalvi losonci ref. lelkész a losonci ref. egy-
ház részére és Thúri Elek sz. gáli segédlelkész. 

* Értesítés. A »Nazarénusok tévelygéseinek rövid 
ísmertetése« nem 40 kr., mint a 14-ik számban a Naza-
rénizmusról irt közleményemben emlitve van, hanem 
30 krért kapható, e becses lapok f. évi 13 ik számában köz-
zétett irodalmi rovat bizonysága szerint. Kopács, ápril 10. 
1886. — Túri Lajos. 

* Vallástudományi tanfolyam a párizsi Sorbon-
neban. E hó i -én nyílt meg e hires főiskolában a 
» Vallástudomány oka. V ik tanfolyama. Ez előadasok min-
den felekezeti jelleget nélkülöző, teljesen független, sza-
bad theologiát müveinek s hallgatóságuk rendesen laiku-
sokból áll. Az előadó 12 tanár között 6 protest . vallasú, 
egy zsidó s a többiek más felekezetűek. A protest . pro-
fessorok közül négy szélső radicalis, ket tő o r thodox ; a 
többi felekezetű tanárok minden lehető theol. irányt kép-
viselnek, olyan is van köztük (Havet), ki a keresztyén-
ségnek bevallott ellensége. E quodlibet társaság előad 
ind ái vallást, egyiptomi val'ást, chinai vallást, sémi val-
lásokat, izlamot, héber nyelvet és irodalmat, keresztyén 
őstörténeimet, dogmák töi ténetét , ker. irodalomtörténe-
tet, ker. egyháztörténetet és végre kanonjog tör ténetet . 
A tanárok között egyik leghíresebb a hirből nálunk is 
ismert A. Reville. 

* Pátens-jubilaeum az osztrák protestánsoknál. 
Folyó hó 8-kán volt 25 éve a hires Pátens kibocsát i -
sának az osztrákoknál, mit most a lajhántuli hitsorsosok 
nagy iinnepélylyel megjubiláltak. Mi magyar protes-
tánsok a legkeserűbb emlékeket fűzzük a magyar pá-
tenshez,' de az o ztrák hitsorsosok az 1861. ápril 8-án 
kibocsátott császári »Nyiltparancs«-nak köszönik egyházuk 
jogi szervezetét és autonómiáját . A bécsi »Oberkirchen-
rath« érdekes körlevelet intézett minden alantas egyházi 
hatósághoz, melyben elrendeli, hogy minden gyülekezet-
ben ünnepélyes hálaistenitisztelet tar tassák a Pátens em-
lékére s ezen kívül az Egyházi főtanács és a Zsinati bizott-
ság együttes Hál a föliratot intéztek ő csász. és kir. Fel-
ségéhez. A körlevél kiemeli, hogy a »Pátens biztosította 
mindkét felekezetnek (evang. és reform.) jogi egyenlősé-
gét és viszonyát az államhoz, az adot t jogot egyházi 
ügyeink önjogú rendezésére, vezetésére és igazgatására 
s ez állandósított egyházi szükségleteink fedezésére ren-
des államsegélyt. Ha már a türelmi rendelet százados 
évfordu'ója is nagy és benső örömmel töl töt te el szívein-
ket, mennyivel bensőbb és nagyobb örömünk és hálánk 
a hálaünnepen !« 

* Gyászhírek. Bódogh Albert és Bódogh Erzsike az 
elhunytnak kiskorú gyermekei és számos rokonok nevé-
ben fájdalommal jelentik dr. Bódogh Albert országos köz-
egészségi felügyelő, s az a.-borsodi ev. reform, egyház-
megye tanácsbirájának, volt megyei főorvos és volt or-
szággyűlési képviselőnek stb. f. hó 12-én reggeli 6 órakor 
hosszabb beteg-ég után életének 52-ik évében Miskolcon 
történt elhunytát. A megboldogultnak hült tetemei az 
ev. ref. egyház szertartása szerint f. hó 14-ikén, szerdán 
d. u. 4 órakor fognak miskolci házától, az avasi sírkert-
ben örök nyugalomra tétetni. Kelt Miskolcon, 1886. 

ápril 12. Ta 'ál jon a megfáradt test csendes pihenést a 
sírban! — Március 23-án volt, — mint a Dunántúl írja 
— temetése az Úr agg szolgájának, a kömlődi ev. ref. 
egyház le 'kipásztorának, nagytiszteletű Czibor Ferenc ur-
nák. A háznál nagyt . Kovács János dadi lelkész elmél-
kedet t s imádko/ot t a koporsó felett, mig a sírnál a 
helybeli segédlelkész tiszt. Vörösmar ty Káro ly ur vevé 
szájába a válás és búcsú szavait. A rosz utak és fenye-
gető időjárás dacára is a vidékiek közül is számosan je-
lentek m e g ; a kömlődiek pedig teljes jelenlétükkel tün-
dököltek. Gyászdalokat a kocsi ev. ref. énekkar zenge-
dezett . — Kovács István, a szatmár-németi ev. reform, 
gymnás 'um érdemült tanára, aranyérdemkeresztes, Szat-
márt t , április 11-ikén, életének 73-dik, tanárságának 50-ik 
évében, elhunyt. A róla kiadott gyászjelentés igy szól. 
Ö-.v. Kovács Istvánné Vajai Eszter maga és gyermekei 
Imre, Julcsa, La jos és neje Brunkala Ida, E m m a és férje 
V a j t h ó László, — s az összes rokonság nevében is fáj-
dalomtól eltelt szívvel tudat ja forrón szeretett férje Ko-
vács István ref. gymn. tanárnak, a koronás arany ér-
demkereszt tulajdonosának folyó hó 1 i-ikén a hajnal i 
órákban, életének 73-ik, boldog házasságának 45 ik, s 
tanárságának 50-ik évében, hosszú szenvedés után tör-
tént gyászos elhunytát . A bo'dogultnak hült tetemei f. 
hó 13 ikán délután 3 órakor a gyászos háztól fognak 
örök nyugalomra kisértetni. Legyen könnyű a föld porai 
felet t ! Szatmár, 1886. ápril 11. 

A D A K O Z A S O K . 
Az orsz. prot. árvaházra : Szűcs Mihály somogy-

viszlói ref. leik. a belső somogyi ref. egyházmegye ré-
széről 6 frt . — Alföldi Sándor kórosi ref. leik. 6 frt. 

Szerk. 
A budapesti ref. theologiai intézet konviktusa ja-

vára a f. baranyai egyházmegyéből adakoz tak : A d e r -
jásí egyház 50 kr., lelkész Kovács Balint I frt, Beczefai 
egyház 50 kr., lelkész Nagy Bertalan 1 forint, Belvárdi 
egyház 50 kr., Besencei egyház 50 kr., lelkés: Szűcs 
József 2 frt, Páprádi leány-egyház 50 kr., N a g y István 
bissei lelkész 3 for.'nt, Bogdásai egyház 50 kr., lelkész 
Horváth József 2 forint, Markóci leány-egyház 50 kr., 
Botykai egyház 50 kr., lelkész Füstös János 1 frt, Kis-
peterdi leány-egyház 50 kr., Biidösfai egyház 50 kr., 
Csarnotai egyház 50 kr., lelkész Szentgyörgyi József 
1 frt, Csehi egyház 50 kr., lelkész Vas Molnár István 
1 frt, Csepeli egyház 50 kr., Czúni egyház 50 kr., leik. 
Horváth Pal 1 forint, Dancsházai egyház 1 forint, lel-
kész Kossá János 2 frt, Drávafoki egyház 50 kr., leik. 
Hetessy Viktor 2 frt, Szabó József d.-palkonyai leik. 2 frt, 
Bernáth István dr.-szabolcsi lelkész 1 frt, Garéi egyház 
1 frt, lelkész Pal József 1 frt, Gordisai egyház 50 kr., 
lelkész Bajó Káro ly 1 frt, Gyűdi egyház s lelkész — frt, 
Haraszti egyház 50 kr., lelkész Svarkay Lajos 2 forint, 
Harkány — frt, Hídvégi lelkész Szűcs János 2 frt, Hiri-
csi egyház 50 kr., lelkész Szívós Károly 1 frt, Ipacsfai 
egyház 50 kr., lelkész Borbély László 1 forint, lványii 
egyház 50 kr., lelkész Kimithy László 2 forint, Kákicsi 
egyház 50 kr., lelkész Kis József 1 frt, Marócsai leány-
egyház 50 kr., Katádfai egyház 50 kr., lelkész Kovácsi 
István 1 frt, Kémesi egyház 50 kr., lelkész Vági La jos 
2 frt, Piskói leány-egyház 50 kr., K.-Csány-Oszrói egyház 
1 frt, lelkész Iványos Soma 3 frt, Kisharsányi egyház 
50 k r , lelkész HofTer Károly 2 frt, Kis-Szent-Mártoni 
egyház 50 kr., lelkész Molnár István 1 frt. Kis-Tótfalui 
egyház 50 kr., Kórósi egyház s lelkész — frt. Kovács-
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hidai egyház 50 kr., lelkész Kovács Sándor 1 frt, Lu-
zsoki egyház 50 kr, lelkész Fejes Sándor 2 frt, Nagy-
csányi leány-egyház 50 kr., Magyar-Peterdi egyház 
50 kr . / lelkész Mészáros István 2 forint, Márfai egyház 
1 frt, özv. Farkas Lajos lelkésznő 1 frt, Matyi egyház 
50 kr., lelkész Szakács Lajos 3 forint, Mecskei egyház 
50 kr., lelkész Nagy Imre 2 frt, Mindszent-Bogádi egy-
ház 40 kr., lelkész Király Imre 1 frt, Nagy falui egyház 
50 kr., Beremendi leány egyház 50 k r , Nagyharsányi 
egyház 1 frt, lelkész Dömötör Károly 4 frt, Nagy-Peterdi 
egyház 50 kr., lelkész Farkas Emil 1 frt, Nagy-Tótf «lui 
egyház 50 krajcár, lelkész Dányi Gábor 2 forint, Nagy-
vátyi egyház 50 krajcár, lelkész Báthory István 1 forint, 
Okorági egyház 50 kr., Oldi egyház 50 kr., leik. Bereg-
szászi Gusztáv 2 frt, Piskói egyház 50 kr., özv. Fejes 
Sándor lelkésznő 2 forint, Kemsei leány-egyház 50 kr., 
Rádi egyház 50 kr., lelkész Paksi Gedeon 3 frt, Szarka 
János rónádfai lelkész 1 forint, Sámodi egyház 50 kr., 
Sellyei egyház 50 kr., lelkész Bosznay Sándor 2 forint, 
Szaporca-Tésenfa 1 frt, lelkész Morvái Ferenc 2 forint, 
Szavai egyház 30 kr., lelkész Czúcz Lajos 1 frt, Szerda-
helyi egyház 50 kr., lelkész Badicz György 1 frt, Szent-
Ersébeti egyház 50 kr , lelkész Boros Péter 1 frt, Tót-
kereszturi leány-egyház 50 kr., Siklósi egyház minden-
korra 5 frt, Sós-Vertikei egyház 50 kr., lelkész Vámos 
Károly 2 frt, Terehegyi egyház 50 kr., lelkész Kovács 
Antal 2 frt, Turonyi egyház 50 kr., lelkész Kerek Sán-
dor 1 forint, Zalálai egyház 50 kr , lelkész Berki József 
3 frt, Vaiszlói egyház 1 forint, özv. Hetessy Dániel lel-
késznő 4 frt, Vejtii egyház 50 kr., lelkész Szendy Lajos 
i forint, Viszlói egyház 1 forint. Összesen 128 forint 
70 kr. Terehegy, 1886. március 5-én. — Kovács Antal, 
esperes. 

HIRDETESEK. 
55555555355555353555353555355555552535355555555535353 5555535555555555535552; 

A nagytiszteletű ref. lelkész urak figyelmébe! 
A nagytiszteletű ref. lelkész urakat tisztelettel van szeren-

csém értesíteni, miszerint az 1884-ik évi november 17—24. nap-
jain Budapesten tartott egyetemes konvent jegyzőkönyvének 
73-ik pontjában megállapított, s mind az öt egyházkerület részére 
tervezett egyöntetű keresztelés!-, esketési és halotti anyakönyvi 
ivekhez az 

a n y a k ö n y v i k i v o n a t o k 
megjelentek és kiadóhivatalomban (Budapest a M. T. Akadémia 
épületben) kaphatók. 

100 darab ára 1 frt 80 kr. 
Midőn ezen diszes kiállítású és erős papirosra nyomatott 

kivonatokat olcsóságuknál fogva a nagytiszteletű urak figyelmébe 
ajánlanám, maradtam 

Budapest, április 15-én. Kiváló tisztelettel 

1 - 3 Hornyánszky Viktor, 
$535555555555555255555555555555555555555555555555555H5555555555555555555555551 

Brünni kelmét, egy elegáns tavaszi vagy vyAri uri öltönyre 3-10 darabok-
ban, mely tehát elegendő egy kabát , nadiág és mellényre 4-80 kr. finom 7 fit leg-
finomabb 10-50 kr. legeslegfinomabb valódigyapjukrlinékből, valamint kamgarn és 
felöltő kelmét az összeg utánvétele mellett szétkiild. Tud i f ab r lk s -X iedc r l age Siegel 
InillOf Brünnben, t isztessége és lelkiismeretes cég. Megjegyzés • Megrendeléseknél 
elegendő a kelme szine és árának megjelölése. Föntebbi cég tisztességes volta kezes-
kedik, hogy csak a legjobb minőségű áru a legújabb és legizlésesebb desszinben kül-
detik el. Esetleg mpg nem felelő darabok készséggel kicseréltetnek, vagy a pénz 
küldetik vissza. 5—10 

P Á L Y Á Z A T . 
A kecskeméti reform, egyházmegyébe kebelezett 

jászberényi reform, egyház lelkészi állomására. Az ezen 
állomással egybekötött fizetés készpénz- termények- s föld 
haszonélvezetéből hivatalos felszámítás szerint 1069 frt 
16 kr. s igy ezen állomás harmad osztályú. 

A kellően felszerelt pályázati kérvények f. évi május 
hó 10-dikéig nt. Adám Kálmán esperes úrhoz küldendők 
Tisza-Vezsenybe (utolsó posta : Tisza-Várkony.) 

Budapesten, 1886. április 6 ikán. 
Szász Károly, 

2 — 2 dunamelléki református püspök. 

Árverés utján hallatlan jutányos árért 

5000 drb 

ábrákkal ellátott 
és a rajz szerint orosz lánokkal , virágokkal nagyon fino-
man ékesítve, selyemplüsszerüen, köröskörül s z ines bordü-

rekkel, rendkívül elegáns 

szereztem meg, melyek immár most eladásra kerülnek. 
100 hosszú j á r j a - f r t S - — 
120 » » » _ • _ _ — _ _ — — — — — — > 3.40 

Továbbá 2000 szófaszőnyeggel is rendelkezem különféle 
perzsa és keleti minták szerint, vö-ös bordűrrel és gazdag 
rojtokkal, tartósak és valóban elpusztithatlanok, ára : 

az I. min. 200 %, hosszú, 160 %, szél. frt 6.50 
a II. » 260 » » 170 » » » 7.85 
a III. » 300 » » 200 i> » » 9.20 

még 3000 futó szőnyeg maradékával is 10—12 méter hosszú, 
nagyon tartós, 65 %, széles, nagyon finom, csikókkal és 
különféle bordürekkel ellátva, rendkívül elegáns, akár a leg-
előkelőbb szalonnak is díszére válik, csak frt 4.75. 

JUTE-FÜGGÖNYÖK 
a legfinomabb és legjobb gyártmány, tartós minőségű, sötét 
vagy világos, a legkiválóbb perzsa, török és ind minták 
szerint 3V2 méter hosszú drapériával és gazdag rojtokkal: 
I. minőségű frt 5.—. II. minőségű frt 4.25. 

Megrendelések a pénz előre beküldése vagy postautánvét 
mellett 

J. H. Rabinowicz Teppich-Manufactur 
W I E I N T , 

III., Hintere Zol lamtss t rasse 9. 
3 — 3 intézendők. 

Fele lős s z e r k e s z t ő : Dr. Bal lag i Mór. 
Főmunkatárs: Farkas József. 

Felelős szerkesztő és k iadó- tu la jdonos : I D r . IE3a, l la ,=rI DEUTSCH M.-féle művészet i intézet Budapesten. 
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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 : 
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 fit 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. 

Teljes száim-u. péld-ányoMsaJL mindig szol^áilih. a/tui riik:.-^® 

ipírhalmokon mozdul a rög", 
Szellem, te nem volnál örök, 
Túlélő lomha port ? 
Szemet nyit íűfa és virág, 
Szív, örök éj borulna rád? 
Te lennél, csak te, holt? 

Ti szerető, nemes szívek, 
Ti küzdők s mindvégig hívek, 
Hosszú, kemény tusán, 
Kik innen áldva mentetek, 
S áldás közt nyugszik fejetek, 
A sírnak vánkosán ; 

Ti messze fénylő csillagok, 
Harsány szavú apostolok, 
Eszmék mártírjai, 
Kiknek porát szél hordta szét, 
De lelketek izzó tüzét 
Nem, nem olthatta ki; 

Ti, kik szabadságért, honért, 
Megvetve éltet s szolgabért, 
Mosolygva haltatok ; 
Ti, kiknek piramist emel 
Sok öltőn minden jobb kebel, 
S úgy áldja hamvatok; 

Ti magas, véres homlokok, 
Sötét pályán tűzoszlopok, 
Némünk vezérei, 
Kikben az ég a földre szállt, 
S koszorúsán az Ideált 
Ott látjuk fényleni ; 

S Te legkivált, kit e világ 
Isten szülöttjéül imád, 
Köszöntvén e napot, 
Kiről ma szentséges helyek 
Győzelmi hymnuszt zengenek -
„Az Úr föltámadott* : 

Oh jertek, jertek mind elő, 
Ti nyomotokban hit, erő 
És élet sarjadoz, 
S eloszlik kétség, fájdalom, 
Fölpattan zárod, sírhalom, 
Mit könnyek árja mos. Sántha Károly. 

33 
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Husvet ünnepén. 
Motto. A ki hiszen én bennem, ha meghal, 

is él az. 

Élni, meghalni és újra élni: három nagy mys-
teriuma s mégis elutasithatlan kérdése a létnek, 
három nagy problémája az elmélkedő léleknek. 
Megoldani egyiket sem tudja, pedig örökké ku-
tatja ; megfejteni egyiket sem képes, pedig szün-
telen próbálja. Astronomia nem tudja megmon-
dani, van-e lelkünknek,- testünknek másutt helye a 
mindenségben: philosophiával nem lehet demon-
strálni, honnan jöttünk, hová megyünk ; theologia 
nem képes kijelölni utját-módját a túlvilágnak: 
és az emberi szív mégis hisz, mert kénytelen hinni 
a halhatatlanságban. 

o 
Hiszünk a halhatatlanságban Istennek kijelen-

tése alapján, mely azt tanítja, hogy lelkünk meg-
tér Istenhez, ki adta volt azt, mely azt hirdeti, 
hogy Üdvözítőnk feltámadott, s azoknak, kik el-
aludtak, lőn első zsengéjök ; mely arra oktat, hogy 
Jézus Krisztus a feltámadás és az élet, s a ki 
benne hiszen, ha meghal is él az ; mely azzal vi-
gasztal, hogy egy boldogabb hazában letöröltet-
nek könyeink és eltöröltetnek fájdalmaink ; mely 
győzelmesen kérdezi: hol vagyon halál a te dia-
dalmad, hol van koporsó a te fulánkod ; mely 
arra figyelmeztet, hogy Isten nem a holtak, ha-
nem az élők Istene, kinek házában sok hajlékok 
vannak; és azzal biztat, hogy a Fiu előre ment 
az Atyához s ott lakást készit az őt követőknek. 

Mi hi szünk a halhatatlanságban a szív köve-
telménye alapján. Mert nem tudunk képzelni bölcs 
teremtőt, ki az embert a maga képére megalkot-
ván, az isteni képmásba belé oltott isteni erőket 
tehetségeket és érzeményeket azért adta volna, 
hogy örökkévalóságra hivatottságukat szüntelen 
csak érezzék és sóvárogják, de soha el ne érjék. 
Mert nem tudjuk elképzelni, hogy az Isten lelké-
ből lelkezett erő, a teremtettség legtökéletesebb 
remeke: az emberi lélek megsemmisülhessen. Mert 
nem tudjuk elgondolni, hogy az emberi öntudat, 
mely tudományokat alkot, felfedezéseket csinál, 
remekműveket teremt , természetet átbuvárol , 
anyagot megfékez, tett felett uralkodik s erőket 
szabályoz: valamikor elenyészhessen. Mert nem 
tudjuk megérteni, hogy az erkölcsi erő, mely 
lelkiismeret utján jellemmé alakul és szabadság 
utján erkölcsiséggé képződik, mely hős tetteket 
szül és erényeket nevel, mely tettekké érleli a 
szándékot és cselekedetekké önti az eszméket: 
hogy ez az isteni képesség az örökkévalóra irány-
zott dicső munkásságában a halál által örökre 
megakasztva, bevégzetlenül, csonkán és töredéke-
sen maradjon. Mert nem tudjuk elhinni, hogy az 
emberi szív a maga jóságával és nemességével, 

a szeretetnek sokféle nemével, mint hitvestársi, 
szülői és gyermeki szeretet, mint baráti, feleba-
ráti és könyörülő szeretet, mint hazáért, eszmé-
nyért és üdvért lángoló szeretet: csak muló 
létre és tünő hatásra volna teremtve. 

Mi hiszünk a halhatatlanságban az Istenben 
való hit alapján. Az Isten örökkévaló, hogy le-
hetne ideigvaló az ő képe, mása : az emberi lé-
lek ! Az Isten jó és jósága tükörévé teremté az 
ember t ; miként férne össze jóságával önképére 
alkotott fiának pusztán e földi létre szorítása, mi-
kor keblében oly kitörülhetlen a vágy, oly kiolt-
hatlan a szükség a másvilág után! Az Isten sze-
retet, ebből teremté az erkölcsi világot, ezzel 
váltotta meg a romlásnak indult emberiséget; 
hogy engedhetné végenyészetre szeretetének leg-
főbb tárgyát, erkölcsi teremtésének legremekebb 
alkotását : az újjászületett s megszentelt lelket. 
Az Isten igazságosság, ki őre az erkölcsi törvény-
nek és fenntartója az erkölcsi rendnek ; hogy 
hagyhatná hát túlvilági kiegyenlítés nélkül a földi 
lét kiáltó aránytalanságait és lélekkeseritő visz-
szásságait! Az Isten a ^mennyek országá^-nak 
teremtője, megalkotva azt szent Fia által e földi 
világban, szüntelen fejlesztve szent Lelke által az 
emberi lélekben, kegyelmi erőkkel fölszerelve az 
anyaszentegyházban, vezérelvekkel ellátva az evan-
géliumban ; hogyan nézhetné el, hogy ez örök erők 
és intézmények által táplált és istenfiává nevelt 
emberi lélek az idő vasfoga által megemész-
tessék r ? . . . 

Nem, ez nem lehet. Mi hiszünk a halhatatlan-
ságban, mert hiszünk az Istenigéje igazságában; 
mert hiszünk az emberi lélek értelmi és erkölcsi 
szükségeinek mind isteni eredetében, mind isteni 
rendeltetésében ; mert hiszünk az Isten hatalmában 
és igazságosságában, jóságában és szeretetében. 
És e hitben szent bizalommal zengjük a hivők 
ezreivel: 

» Nincs már szívem félelmére 
Nézni sírom fenekére.« 

Sőt mi tovább megyünk s a lélek személyes 
halhatatlansága mellett bevalljuk hitünket a földi 
létbe benyúló örökkévaló erőkben és elemek-
ben is. 

Mi hiszszük, hogy az időben létnek, tehát a 
földi életnek is van örökkévaló, halhatatlan tar-
talma. Hiszünk a tudomány bebizonyított igazsá-
gainak örök életében ; valljuk, hogy a művészetnek 
örök eszméi és alkotásai vannak; tanítjuk az er-
kölcsi világrendről, hogy törvényei örökkévalók 
és parancsai elévülhetlenek ; hirdetjük az erkölcsi 
igazságok, ideálok és erények örök érvényét és 
életét; hiszünk a vallási rend és üdvintézmény, 

| valamint a jogi rend örök rendeltetésében; és 
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mindenekfelett valljuk az Igének és az evangélium-
nak halhatatlanságát. 

De azt is tudjuk, hogy e >földi* örökkévaló-
ságok a földi lét- tér- és időbeli korlátjai között mo-
zognak. Születnek és meghalnak, elnyomatnak és 
megint életre kelnek, fejlődnek, haladnak, alakot 
és létmódot változtatnak szünet nélkül. Csakhogy 
az átalakulás nem kihalás és az elváltozás nem 
megsemmisülés. A világkormányzó hatalom és 
gondviselő bölcsesség épen abban nyilatkozik, 
hogy az idők teljességében megújítja a fogyó 
erőket, felgyújtja a szunnyadó lelkesedést, vissza-
tereli a lelkeket az elhagyott oltárokhoz, az ősök 
hitéhez. 

Az oltárok elhagyatottságáról Európa szerte 
hangzik a panasz, s a vallások őrei aggódva ke-
resik az eszközöket, hogy széledő híveiket szen-
télyeikhez vissza tereljék. Egyik az idők folyamát 
mibe sem véve, elmúlt századok hitképzetei és 
világnézete felujitásával akar életet önteni a ha-
nyatló vallás-erkölcsiségbe, de a siker nem igen 
biztató. A másik reformot ajánl a hitcikkek terén, 
a tudomány mintájára szabja a hitet, kritikájával 
merészen megrostálva az evangéliumot és hévvel 
szakgatva Üdvözítőnk homlokáról az istenemberi 
nymbust; az eredmény itt is csak hitgyöngülés 
és satnyuló vallás-erkölcsiség. Sőt olyanok is talál-
koznak (ezek már nem az egyházban), kik könyör-
telenül lerombolni indítványozzák a hit egész tem-
plomát s csak a tudás oltárán kívánnak áldozni; 
itt meg már sivár materialísmus, kétségbeesett 
pessimismus és társadalombontó nihilismus. 

Nem ugy, ne ugy, atyámfiai, férfiak ! Megbé-
nított Krisztus, megnyirbált evangelium ép ugy 
nem eszközöl, valláserkölcsi feltámadást, mint az 
elmúlt idők avult hitképzeteinek erőszakolt restau-
ratiója. Nem Krisztusban s nem az ő evangéliu-
mában van az ébredés akadálya, hanem az elvi-
lágiasult, hitevesztett tudás gőgjébe és testiség 
kényelmébe merült emberi szívben. Elvilágiasult 
elmék, ti Krisztust és evangéliumát akarjátok tu-
dományotok és életetekhez szabni ? Fordítsatok a 
dolgon: magatokat idomítsátok azokhoz. Tudo-
mány által akartok hitet ébreszteni és javítani ? 
Hiterővel támaszszatok először hitet s azután 
öntsétek azt tudássá. Mert történelmi és lélektani 
igazság, hogy miként az új vallások a hiterő te-
remtő hatalmával keletkeznek és reformáltatnak, 
ugy a részleges vallás-erkölcsi ébredések és len-
dülések csak a vallásalapító őserő megmozditása 
által eszközölhetők. A keresztyénséget Krisztus 
evangéliumának isteni ereje alapította, ugyanaz 
reformálta s mai aléltságából is csak az leend 
képes tetterős életre feltámasztani. 

Az idők folyásának, a vallás-erkölcsi élet fo-
lyamának intézése a gondviselő Isten kezében 

van; de a gondviselés is eszközök által munkál 
s ez eszközök első sorban mi az egyház tagjai 
és szolgái vagyunk. A vallás-erkölcsi ébresztés kö-
telessége és munkája mindnyájunké. Ha pap vagy 
az evangelium világánál gyújtogasd világító mé-
csedet : meglásd, hogy világosságod lángra gyúl 
és lángra gyújt gyülekezetedben. Ha tanító vagy, 
az evangeliom erő forrásait nyisd fel tanítványaid-
nak, hogy azok edzék, formálják és szüljék újra 
lelkeiket. Az egyház őrállói és vigyázói őrködje-
nek, hogy tiszta evangéliumot hirdessenek az 
iskolai és templomi szókékek. A hatóságok és 
testületek ne csak fenntartsák, de javítsák is a 
vallás-erkölcsi intézményeket, s főként emeljék az 
egyház hivatalnokainak anyagi és társadalmi hely-
zetét. A vezetők szervezzék és indítsák meg egy-
házunkban a közélet modern tevékenységi eszkö-
zeit, a tudományos és népies sajtót, a társulati 
munkásságot, a felolvasás, colportálás stb. módo-
zatjaít, melyekkel praktikus külföldi egyházak már 
ís oly bámulatos sikert értek el a vallás-erkölcsi 
élet emelésében. 

Ily módon van remény arra, hogy hitünk 
diadalt arat, s lankadt életünk újra éled. 

Szöts Farkas. 

T Á R C A . 

Pá! megváltási tana. 
(Folytatás.) 

A megváltást örök időktől fogva határozta el az 
Isten, mert az ő végcélja az emberiség java és üdve. 
Az apostol I-ten titokteljes bölcsességét hirdeti, melyet 
a világ bölcsei nem ismertek. (I. Kor. 2, 6 — i o ) . Ezen 
bölcsesség tárgya a megváltás. E titokteljes bölcsesség 
ismeretére kijelentés által jutott az apostol (Eph. 3, 
3—5 ; Róm. 11, 25 ; 26 ; 16, 26; I. Kor. 13, 2 ; 4, 1 ; 
15, 51). Istennek ezen örök terve annyiban titok, a 
mennyiben az emberek nem ismerték; Isten előtt azon-
ban világos volt mindig, mert hisz az ő rendelete s ha-
tározata volt. A megváltás terve inöirjQinv maradt a 
próféták előtt is. Ok megjósolták az üdvnek eljövetelét, 
az Ábrahámnak tett ígéret megvalósulását, de maganak 
a tervnek mélységes titkaiba be nem tekinthettek, azo-
kat csak Jézus s az ő megjelenése folytán a tanitvanyok 
s különös kijelentés folytan Pal apostol is hozza nyilvá-
noeságra az idők te'jességében. (Eph. r, 9—11.). A meg-
váltás tehát tisztán Isten akaratának tetszése, független 
minden befolyástól. (Eph, 1, 4. 5.). Az egész világnak s 
az emberiségnek ugy kellett fejlődnie, hogy végén a 
megváltás terve megvalósulhasson. Az emberiség fejlő-
désében e tervhez való viszonyban két nagy korszakot 
különböztet meg az apostol, melynek forduló pontját 
Jézus, a világ megváltója képezi. Jézus előtt ugyanis az 
ember Isten által rendelt gyámság alatt állott s igy 
szolgai viszonyban volt; működése folytán a gyámkodás 
megszűnt, és szabad lett minden ember a aroí/eia-k alól. 
Valamint az apja által bizonyos ideig gyámság alá he-
lyezett örökös nevelők s házhoz tartozók felügyelete 
alatt áll. (Gal. 4, 2): űgy az egész emberiség felett is 
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létezik ily gyámkodó hatalom, részint a törvény, részint 
pedig a világ elemei. Istennek ezen megváltói terve az 
egész világra vonatkozik, mert ő nemcsak a zsidóknak, 
hanem a pogányoknak is Istene. Igaz ugyan, hogy előny-
nyel birnak a zsidók a megváltásban való részesülés te-
kintetében, de ez nem zárja ki azt, hogy a pogányok 
is ép oly örökös társak, mint a zsidók és hogy a bűnös-
ség tekintetében ne legyenek teljesen egyenlők. Mind a 
kettő alá van vetve Isten Ítéletének s mind kettőnek 
megváltására küldetett a megváltó. (Róm. 3, 29.). Jézus 
mindenkinek ura, a kit segítségül kell hívniok, (Eph. 3, 
6—8.), s a ki mindöröktől fogva erre rendelt lény (Eph. 
1, 3. 4.) megjelenik az idők teljességében, 1T"KRJQLO(.IA TOV 

XQOVOV (Gal. 4, 4.), vagyis mikor a törvény elérte kitű-
zött célját s feleslegessé vált. A mi azon viszonyt il'eti, 
melyben a világ teremtésének gondolata Isten megváltó 
terveihez áll, arra nézve különbséget találunk Pál régibb 
leveleinek s ujabb leveleinek nézete között. A világ te-
remtés gondolatával egyszerre fogamzott meg a megvál-
tás terve is. Mig azonban Pálnak régibb levelei nem fej-
tegetik a megváltás tervének viszonyát a világhoz, hanem 
e tervnek öröktől való létezését elfogadva különösen az em-
bernek hozzá való viszonyát magyarázzák s indokolják: ad-
dig a későbbi és nevezetesen az u. n. fogsági levelek, melyek 
különösen abban térnek el tan tekintetében más leveleitől, 
hogy a christologiai tant tovább fejtik s bölcsészetileg ál!a-
pitjak meg, megfordítva járnak el s a régibb levelek által 
megvetett alapon tovább kutatják a megváltásnak miben 
létét. E pontnál nem kerülhetjük el, hogy Pál christologiai 
tanába is bele ne vágjunk s habár feladatunkon kivül esik, 
annyit el ne mondjunk, a mennyi megértetésünkhözkivánta-
tik. A megváltás gondolata s a megváltó személyisége, mint 
Isten megvá'tó terveinek végrehajtója oly annyira össze 
van forrva, hogy egyikről a másika nélkül teljesen szó-
lani nem lehet. A mint a megváltás terve a világ te-
remtés gondolatával, ugy a megváltás eszköze is ezen 
tervvel egyszerre öröktől fogva fogamzott meg. Col. I, 
15 s z e r i n t K r i s z t u s a z őg loxiv er/.iov TOV ötov TOV 
aógázov, TTQÍOTÓTO'AOS Ttáotjg yiTiosoig. E mondat kifejezi 
a megváltónak létezését a világnak egyes teremtett dol-
gaival szemben. Nem magyarázható e vers ugy, hogy 
Jézus a természetnek, a világnak elsőszülöttje, mintha ő 
is tartoznék a teremtmények közé s e teremtményekkel 
szemben lenne elsőszülött, hanem ugy, hogy ő a terem-
tett dolgokon kivül áll s azokhoz való viszonyban első-
szülött. A mint azonban ezen elsőszülött nem azonos 
Beyschlag ősemberével, a milyet nem csak Pál theolo-
giája, de az akkori philosophia sem ismert, lévén ez ko-
runkbeli bölcsészeti fogalom: ugy annak sincs nyoma, 
hogy Baurral és Schweglerrel első teremtménynek tartsuk. 
Egyszerűen azt jelenti e hely, hogy mielőtt a világ te-
remtetett volna, már ő létezett, de nem mint teremtmény, 
hanem mint szülött. Ezen felfogás felel meg legjobban 
a következő versek értelmének is. A világ ő benne ta-
lálja teremtetése s létezése indokát ; ő belőle indult ki 
S// fejlődésében ismét oda tér vissza. (Kol. 1, 16. 17.). 
Ot kell dicsőíteni mindennek, az ő dicsőségére szolgál a 
mindenség; ezen praeexistens létéből jött a világra az 
emberiség megváltása végett s ismét oda tér vissza, a 
hol a fogsági levelek szerint együtt uralkodik az atyával 
a világ mindenség felett, Nem ily határozottan, de kife-
jezik Jézusnak ezen világhoz való viszonyát a régibb le-
velek közül pl. az I. Kor. 8, 6. a mely szerint nekünk csak 
egy urunk van »a Jézus Krisztus, ki által van a minden-
ség és mi általa vagyunk.« E meghatározás első fele 
ugyanis arra vonatkozik, hogy a mindenség, mint terem-
tettség okozati összefüggésben van Jézussal, a mennyi-

ben ő, mint közvetítő szerepel a természeti világban ; a 
másik fele az emberi világra vonatkozik s a megváltás 
érthető alatta, mint a mely erkölcsi tény eszközlője Jézus. 
Tekintve azonban azt, hogy a y.vQiog szó Pál theologiá-
jában sokkal tágabb értelemmel bir, sem hogy Jézusra 
csak mint megváltóra vonatkoznék : azért ezen második 
kifejezés is, mint az emberi lét közvetítőjére alkalma-
zandó. (I. Kor. 15, 47. 2. Kor. 2, 8.). — Vájjon ezen 
praeexistens megváltót, ki öröktől fogva létezett, sze-
mélyesnek gondolta-e Pál, vagy nem, arra nem találunk 
bővebb felvilágosítást. Annyi azonban bizonyos, hogy ő 
Jézusnak praeexistens létére nem földi megjelenéséből, 
nem e földi bűntelen életéből következtetett, mint a hogy 
azt Péter az első levélben vagy más apostolok tették, 
hanem megfordítva járt el, a mennyiben megdicsőült 
állapotából, a milyenben neki megjelent, következtetett 
földi bűntelen lényére és idő előtti létezésére. Ezen prae-
existens lételéből eljött a földre, hogy szabad akaratából 
Isten iránti engedelmesség és az emberiség iránti szere-
tet alapján végrehajtsa Istennek tervét, eszközölje az 
emberiség megváltását. Ezen uton azon kérdés megfejté-
séhez jutottunk, mi által és mi módon eszközölte Jézus 
az emberiség megváltását? 

A mi Krisztus megváltóul való elismertetésének út-
jában állott, az az ő halála, volt. Nemcsak azon körül-
mény, hogy a zsidó népben általában élt azon hit, mi-
szerint a messiásnak nem szabad meghalnia, hanem a 
halálnak kegyetlen módja, melyet mint legnagyobb go-
nosztevőn hajtottak végre rajta, a legnagyobb akadályául 
szolgált az evangéliom terjedésének. Az ő keresztje ké-
pezte a megbotránkoztatás kövét, a keresztyének mint 
rajongók üldöztetésének okát. Nem csodálkozhatunk en-
nélfogva, ha a tanítványok minden igyekezetöket arra 
fordították, hogy bebizonyítsák, miszerint Jézus, dacára 
ezen gyilkos halálnak, az ígért messiás, a küldött meg-
vá'tó volt. Későbben s igy nevezetesen Pál tovább men-
tek egy lépéssel s Jézus halálát szükségképeninek mon-
dották megváltó művének végrehajtásához. Mert jóllehet 
Pál mindenütt, a hol Jézusnak megváltói működéséről 
szól, az érettünk megfeszített, meghalt, feltámadott és 
megdicsőült messiást emliti: azért mind a mellett a fő-
mozzanat az ő halála maradt s Krisztus megváltóvá lett 
épen annálfogva, mivel meghalt. Dacára annak, hogy a 
feltámadás oly biztos történeti tény volt előtte, hogy e 
ténynek történeti valóságként való hitbeli elfogadásától 
tette függővé az üdvöt : mindamellett tulajdonkép a 
halál birt megváltói jelentőséggel s a feltámadás csak arra 
szolgáló bizonyíték, hogy Jézus csakugyan messiás volt. 
Ha valahol ugy különösen Jézus halála befolyásának s 
érdemének tárgyalásánál mutatja az apostol zsidó kép 
zettségét s élés dialektikáját. 

Mivel az egész keresztyénség, mint üdvintézmény 
Pál személyes tapasztalatai alapján Istennek kegyelmi 
ténye, melyben az embernek semmi része nincsen : azért 
igen, természetes, hogy e halál valami különös jelentő-
séggel nem birt. Ép ennélfogva az ő halála kivételes volt. 
Pál nem ismerte Jézusnak életét, de azt tudja, hogy 
érettünk halt meg. A halál, mint tudjuk, azért terjedt 
ki az egész emberiségre, mivel mindenki vétkezett. Az 
a kérdés ennélfogva, hogy Jézusra nézve nem volt-e 
szükségképeni a halál, vagy pedig általában meg kellett-e 
neki halnia ? E két kérdés azért merülhet fel, mert mint 
lenntebb láttuk Jézus örök időktől fogva az atyánál lé-
tezett s a világ teremtésénél közvetített, igy talán oly 
lényegű volt, hogy meg nem halhatot t ; másrészt pedig 
emberként fogja fel Jézust, kinek szülei és testvérei vol-
tak, ki nem vett fel emberi alakot egy időre, hanem a 
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szó legszorosabb értelmében vett érző, ismerő és akaró 
ember volt és ennélfogva bűnös, kire szintén kiterjedt a 
bűn hatalma, a halál. Ezen kettős felfogás ellentétnek 
látszik ugyan, de ezen ellentét kiegyenlítését találja ab-
ban, hogy Jézus bűntelen volt, ő nem ismerte a bűnt. 
Praeexistens létéből a földre jött, emberré lett s itt bűn-
telen életet élt. Az emberi test, melylyel birt, lehetővé 
tette rá nézve a halált, de nem szükségképenivé. A mint 
Ádám első tette folytán elvesztette a jogot arra nézve, 
hogy halál nélkül létezzék, hogy a ha^a ta t lanságot el-
nyerje, ugy Jézus is, habár a GC<Q£ miatt meghalhatott, 
bűntelen élete által elnyerhette azt, hogy meg ne haljon, 
hanem valamely más módon menjen át megdicsőült álla-
potába s üljön Istennek trónjára. Hogy Jézusra nézve 
nem volt szükségképeni a halál, következik abból is, 
hogy a parusia, Jézus visszatérésének napja sok embert 
fog életben találni s maga Pál bizton reméli, hogy az 
Úr őt életben megtar t ja és ezen emberek nem fognak 
előbb meghalni, hogy feltámadván örök életet nyerje-
nek, hanem át fognak változni. Ily módon változ-
hatott volna át Jézus is. Hogy mindamellett meghalt, 
annak okát másutt kell keresnünk. Mjvel Isten a megvál-
tás utolsó indoka s ő küldötte Jézust megváltatásunkra, 
annálfogva ő Isten akarata szerint ha't meg. (Gal. I, 4.). 
Krisztus adatott a halaira. (Róm. 4, 25); Isten c-ak az 
emberiség iránt való nagy szeretetét bizonyította, midőn 
egyszülött fiát adta a halálra. (Róm. 5, 8 ; 8, 32.). Mivel 
ped g Isten a maga akaratát az ó-testamentomban a tör-
vény és a próféták által nyilvánította, azért lehet Jézus 
halálát az írások szerintinek is tekinteni (I. Kor. 15, 3.). 
Ámde Jézus Istennek akaratával szemben is érvényesít-
hette a maga akaratát s kitérhetett a kereszthalál elől; 
ha ezen nem szükségképeni halált mégis szükségképenivé 
te t te : ugy az az ő saját tettének, szabad engedelmessé-
géből folyónak veendő. Mondja is az apostol (Róm. 5, 
19.: »Mert mikép engedetlensége által az egy embernek 
bűnössé lett a sok, ugy engedelmessége által az egynek 
igazzá lesz a sok.« Ezen Isten iránt való engedelmessége 
más szempontból tekintve az emberiség iránti szeretetnek 
nevezhető. (Gal. 2, 20; 2. Kor. 5, 14, 15 ; Eph. 5, 2. 25.). 
Krisztus annyira szeretett minket, hogy »önmagát meg-
üresité szolga alakját vévén föl, emberekhez hasonlóvá 
lévén és hogy létére nézve olyannak találtatván, mint 
ember : megalázá magát, engedelmessé lévén mind a 
halálig, még pedig a keresztfának halá'áig (Fii. 2, 7. 8.). 

Krisztus halálának céljára nézve sokféleképen nyi-
latkozik az apostol, majd egész általánosan fejezve azt 
ki, majd pedig részletesen. I. Thes. 5, 9. szerint Krisztus 
halálának célja, hogy üdvösséget szerezzünk ; I. Tim. 1, 15 
szerint pedig »Jézus a bűnösök megtartása végett jött a vi-
lágra* (Tim. 3, 5); mig Róm. 3, 24. I. Kor. I, 30. Róm. 
8, 23. Eph. 1, 14; 4, 30 Kol. 1, 14 Eph. 1, 7. s más 
helyeken megváltásnak (dnolvzQioGig) nevezi Krisztus 
halá'ának célját. Azonban akár általában az egész em-
beriség üdvét állítja Jézus halálának céljául, akár pedig 
megszorítva csak a bűntől való szabadítást : de minden-
kor az emberiség érdekében, az emberiség javáért tör-
téntnek mondja azt. Igen sok helyen fejezi ki azt Pál, 
hogy Krisztus halála görög kifejezéssel élve 1W0 f^uov 
(I. Kor. 11, 24. II. Kor. 5, 15. I. Thes. 5, 16.) érettünk 
való volt. Más helyeken más kifejezéseket használ, a me-
lyek által a fenntebbit könnyebben magyarázhatjuk. 
( R ó m . 5, 6 ) vrtig áoeftíov cacédavev ( G a l . 1, 4 . ) JCCQÍ TOJV 
ápagruov rjftojv (V. ö. Róm. 5, 8 5 4 , 25. I. Kor. 15, 3.). 
A mi ezen vnég, vagy negí értelmét illeti, az soha nem 
ávri helyett, hanem ért, javára, érdekében; nem lehet 
ennélfogva a kötszavakból azt magyarázni, hogy Krisz-

tus helyettünk halt meg a keresztfán. Ha az emberiség 
javáért halt meg, ugy megszabadította azon boldogta-
lanságtól és nyomorúságtól,^ melyben az egész emberiség 
nyögött. Miután pedig az Á d á m bűnesetéből folyó bű-
nösség s annak büntetéseként járó halál oka az emberi 
nyomorúságnak s boldogtalanságnak ; miután a bűnösség 
zavarta meg az Isten s az ember közötti szeretet viszo-
nyát : azért igen természetesnek találjuk, hogy Jézus ha-
lálát helyettesnek gondolja, mely által megmentett a ha-
láltól, hogy engesztelő eszköznek tekinti, a kiontott vére 
árán a bűnösség hatalmából kiszabadított és végül, hogy 
Istennel való kibékülésünk eszközlését tartja halala által 
elérettnek. 

(Folyt, köv.) Mayer Endre. 

B E L F Ö L D . 
A budapesti ág. hitv. ev. magyar egyház uj 

lelkészének beigtatása. 
F. hó 18 án virágvasárnapján d. e. 11 órakor volt 

a budapesti ág. hitv. ev. magyar egyház újonnan meg-
választott lelkészének nt. Horváth Sándor volt kővágó-
eőrsi lelkész-esperesnek beigtatása, mely egy fényes és 
nagy gyülekezetnek, a testvér reformált egyház képviselő 
testületének és mondhatni a főváros egész szellemi aris-
tokratiájának jelenlétében ment végbe. Lapunkban már 
volt alkalmunk a választás előzményeit s annak eredmé-
nyét említeni és kifejezni örömünket a felett, hogy ág. 
hitv. ev. testvéreink helyes tapintata minő szerencsésen 
találta meg Székácsnak és Győrynek utódát a kővágó-
eőrsi lelkész-esperesben. Most hallván beköszöntő beszé-
dét, a lelkesült és lclkesitő szavakat, melyekben mintegy 
lelkészi működésének programmját adta elő ; megismer-
vén megnyerő, nyájas, rokonszenves alakját, megerősítve 
látván szónoki tehetségeinek már őt megelőzött h í ré t : 
csak ujolag őszintén üdvözölhetjük ág hitv. testvéreinket 
választásukért és a míg nekik azt kívánjuk, hogy — a 
mint uj lelkipásztoruk kifejezte — legyen ez uj viszony, 
mint volt a régi, egy szent hármas szövetség, melyben 
az Úr igéjének hirdetője beteljesíthesse minden nagy és 
nemes igéretét, megvalósíthassa az Isten országának 
építésére célzó minden szép tervét, a gyülekezet a vele 
való együtt munkálásban legyen kitartó és hű segítő és 
mindkettőjüket áldja meg az Úr kegyelme, mely a maga 
gondviselésével vezette eddig is mind többről-többre, 
diadalról-diadalra az övéit! Legyen az Úr áldása azon 
a lelkipásztoron, ki annyi erőt, annyi lelkesedést hozott 
magával uj hivatalába ; kinek az élettapasztalatok csak 
gondolatait, eszméit és érzéseit mélyítették meg, de meg 
nem tudták fosztani eszményeitől, s a deresülő hajszá-
lakat élénken megcáfolják az ifjú lélek szavai, melyek a 
lelkesedés és az ember szeretetének tüzétől melegek. Adja 
Isten, hogy ez uj, nagyobb és fényesebb működési köré-
ben, hol nagyobb és nehezebb kötelességek várnak reá 
meg ne törjék a munka terhe alatt sem testileg, sem 
lelkileg ; meg ne bénítsa erejét, ha azt kellene is szomo-
rúan tapasztalnia, hogy a fővárosi élet bizony sokkal 
inkább »küzdelem a létért,* mint az az egyszerű vidéki 
élet, s hogy az érdekek harcában bizony nagyon sokan 
elfeledkeznek arról, hogy egy magasabb vallásos-erkölcsi 
eszmény után kell az embernek törekednie, ha valóban 
ember akar lenni és a »Küzdj!« mellett bizva is kell 
biznia 1 El ne fáradjon az eszményt, mint egy tükröt 
untalan az emberek elé tartani s meg ne lankadjon hir-
detni az evangéliumnak a velőknek megoszlattatásá'g 
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ható igéit, mert azok Istennek ereje minden hivők üd-
vösségére ! 

Fogadja szívesen az uj lelkipásztor ez őszinte jó 
kivána tokát 1 

Fogadja jó kivánatainkat a gyülekezet is, mely 
most egy uj kormányost állított kincses hajója vezeté-
sére. Ott ülve a fényes és nagy gyülekezetben önkény-
telenül reá gondoltam arra a mustármagnyi kicsiny egy-
házközségre, melynek tagjait ugy halászgatta össze a 
nagy Székács hatalmas szavanak és még ennél is nagyobb 
szivének gyalomjával s tartotta össze igazi szervező, 
kormányzó erejével. És íme ma egy erős, ifjú élettől 
duzzadó pompás fává lett a parányi egyházközség s 
benne ott vannak az erők, hogy mind gazdagabb és 
nagyobb ágakat hajtson, hogy terebélyessé váljék. Látva 
az egybesereglett nagy gyülekezetet, bizony egy pilla-
natra sem kételkedtem ama szavak igazságán, melyeket 
Bachát Dániel főesperes mondott beigtató beszédében, 
hogy »legyen vezető a magyar gyülekezet s mi megyünk 
utána.« Nem kételkedtem, hogy már csakugyan lehet 
vezető ez a gyülekezet 1 Vezető az, a ki még alig félszá-
zada járszalagon vezetett volt. A kivel az Úr ekkora 
dolgot cselekedett, annak ezért hálásnak kell lenni 1 A 
kinek dolga Istentől volt és nem embereknek tanácsából, 
mert ha abból lett volna, megsemmisült volna, annak a 
maga magasztos missiójához méltónak kell lennie! A 
budapesti ág. ev. magyar gyülekezet ennek öntudatával 
teljesen bír. Legyen hát dolga ez után is Istentől 1 

A mi magát a beigtatási ünnepélyt illeti az a kö-
vetkezőleg folyt le: 

A kezdő ének (>Halld meg atyánk kérésünket« stb.) 
után az oltár előtti szertartást egy alkalmi imával és az 
epistola felolvasásával Korhély Géza segédlelkész végezte. 
Majd a j>Szent hivatalához adj erőt« kezdetű főének 
után Bachát Dániel főesperes ur tartotta meg úgy for-
mailag, mint tartalmilag egyaránt kitűnő beigtató beszé-
dét, melyet im itt adunk : 

»A gyertyát nem azért gyújt ják meg, hogy elrejt-
sék véka alá, hanem hogy a gyertyatartóra tegyék, és 
fényljék mindeneknek, kik a házban vágynák, (Máté V, 
15) Urunk szent evangyéüomának ezen nevezetes sza-
vaiból kiindulva, üdvözöllek e szent helyen, Nagytiszte-
letű Férfiú I mint a helybeli ágostai hitv. evang. magyar 
egyházunk oly nagy lelkesedéssel újonnan megválasztott 
lelkipásztorát s üdvözöllek Téged is, nagytekintetű egy-
házgyülekezet, a mely e lelkészbeigtató szent és szép 
ünnepen ily tekintélyes számmal gyülekeztél egybe 
Urunk hajlékában. Számodra, kegyes egyház ! te a he-
gyen épített város, mely el nem rejtőzhetik, két fénylő 
gyertyát meggyújtot t volt már, egyházának feje, a ke-
gyelem Istene. Mind a kettő fénylett, dicsőn világított; 
fénylett, világított nem csak Isten, neked ; hanem or-
szágszerte. Az első közel négy, a másik fájdalom 1 egy 
évtizedig sem; az elsőt áldásdús életének aggkora oltá 
k i ; a másik legvirágzóbb férfiúi korban önmagat emészté 
meg. Az áldott két gyertya nincsen köztünk többé, 
gyertyatartóik üresek; de ím, az egyikre ma uj gyertya 
tétetik, az egyiken ma uj gyertya gyújtat ik, a mely-
nek lángjában felismerhető az előbbenihez hasonló láng 
és fény. 

Oh milyen fényes volt, mily fennen lángoló amaz 
első gyertyád, drága gyülekezet! Az ő lángján gyúlt 
meg a többi kettő is ; örök emlékű Székácsod tanítványa 
lévén mind a kettő. Apai, szellemi örökségét foglalta 
volt el felejthetetlen Győry Vilmosunk, midőn ipja után 
közvetlenül ezen nemes egyház lelkészévé választatván, 
elmondhatta magáról a zsoltár eme gyönyörű szavait: 

»Az én sorsom esett nekem kies helyen, nyilván szép 
örökség jutott énnekem.* Szellemi apád, tanítód, vezéred 
örökségét elfoglalandó vagy te is e mai szent napon, 
mélyen tisztelt testvérem az Úrban 1 midőn azon egyház 
élére állíttató!, melyet halhatatlan emlékű elődöd, taní-
tód, kicsiny mustár magból, Isten segedelme meglett, 
lankadatlan erélyével és fáradhatlan munkájával, buzgó, 
ezen egyház kebelében, hála az égnek 1 még mai napig 
is élő és ügyei iránt melegen érdeklődő némely tagjai-
nak közreműködésével terebélyes fává nevelte fel. Ázt 
tovább fejleszteni és ápolni, annak felvirágoztatását és 
gyümölcsöztetését elősegíteni, ezentúl T E vagy hivatva.« 

A gyertyát nem azért gyújtják meg, hogy elrejt-
sék véka alá, az Úr nem akarta, hogy te hű szolgája 
elrejtve maradj ! O vezérlé, ő irányozá e drága egyház 
küldötteinek lépteit, szíveit, hogy Téged láthassanak, 
hallhassanak, megismerhessenek. O segité legyőzni az 
akadályokat, melyek idejöveteled útjában állottak ; mert 
bár a Dunántúl is fényes láng valál; elrejtett Kővágó-
Eörsről is, mint a keresztyén felvilágosodás, az evan-
gyéliomi és lelkiismeretbeli szabadság fénylő előőrse a 
zalai egyházmegyében, sőt az egész dunántuli egyházke-
rületben világos és tiszta szellemi fényt löveltél ; azon 
gyertyatartóról mégis csak némelyeknek fénylettél, holott 
itt, mint a hol a magyarhoni evangyéliomi protestáns 
egyház egyeteme összpontosul, mindeneknek lesz alkal-
mad fényleni, kik a házban vannak. Mikép fogsz fény-
leni, milyen legyen fényed, szükség-e mondanom, szük-
ség-e fejtegetnem ? 

Székács tanítványának nem lehet más törekvése 
annál, azon egyedüli fénynyel fényleni, a melylyel ő 
fénylett azon Úr fényével, a kiről állitá János, hogy : 
Ez vala amaz igaz világosság, mely megvilágosít minden 
e világra született embert és a ki maga mondá magáról: 
»Én vagyok e világnak ama világossága: a ki követ en-
gem, nem jár a sötétben, hanem életnek világossága lé-
szen annak« (János 8. 12 ). Ez ama fényes, soha sem va-
ki tó; ez ama szerény, mindenkor boldogító szellemi vi-
lágosság, mely valamint maga is a szeretet fényében 
tündököl, ugy azzal mindazoknak útjait is megvilágítja, 
a kik őt követik. Elhagyatottsága gyászos setétségében 
ilyen világosság után immár másod ízben vágyott ezen 
egyház ; ilyen világosság után, mely ne csak itt az ün-
nep és vasárnaponként az Isten házában, de az ő, hol 
díszesebb, hol szerényebb házaiban is, a lelkipásztori 
gondozás alkalmával világítson, fényljék mindeneknek, 
kik a házban vannak. E munkát várja tőled, szere-
tett Testvérem 1 ezen nemes egyház, ezen munkára te 
készséggel vállalkoztál, ezen munkába állit be Téged, 
maga a te Urad, mert ő küldött ide, ő rendelte szá-
modra ezen díszes állást, ő szól ez ünnepélyes szent 
napon te hozzád. Az ő isteni küldetésének hozzád inté-
zett szózatát megírva találjuk Ezékiel próféta könyvének 
111-ik része 4. és 5-ik verséhen, ekképen: »Embernek 
fia, eredj, menj el az Izrael házához és szólj az én 
szómmal nékik ; mert nem valami mély beszédű és ne-
héz nyelvű néphez küldettetel, hanem az Izrael há-
zához « 

Ember fiának szólítá prófétáját az Úr. És az Úr 
ezen megszólításának, a mi Luther által a prófétai és 
apostoli alapra visszaterelt ágost. hitv. evang, protestáns 
egyházunkban a lelkészi hivatalt tekintve, nagy jelentő 
sége van. Mi evangyéliomi lelkészek nem képezünk egy 
külön osztályt, külön kasztot, egyházunk nem választ el 
minket lelkészeket annyira a világiaktól, hogy a clerus-
nak kizárólagos befol) ást biztositana, a laicusokat attól 
az egyházi téren teljesen megfosztaná; mert a mi egy-
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házunk nem ismer »papi uralmat*, de ismeri és vallja az 
egyetemes papságot. Ezen a szentírásban gyökeredző 
elvek alapján mi lelkészek sem helyezzük magunkat a 
világiak fölé, mint gyarló emberek szólunk gyarló em-
bertársainkhoz, magunkat vizsgálva, oktatva, dorgálva 
előbb, aztán teljesítve ezen tisztelt szeretett híveinknél. 
A mit szólunk, azt át kell éreznünk, a mit ajánlunk, azt 
magunknak is kell cselekednünk, nem nyerészkedés; 
nem dicsvágy ; de az önmegtagadó és áldozatkész sze-
retet által vezéreltetve. Avagy nem örök példányképünk e 
ebben mesterünk és Urunk, ki ámbár nem csak ember, 
de egyszersmind Isten fiának is nevezte magát, mégis 
az alazatosság és embertársaiért önön magát feláldozó 
szeretetnek mii.tája vo't. Hogyan hagyhatnék mi figyel-
men kívül Urunk nyája legelsőbb pásztorának, Péternek 
intését, a ki i-ső levelének 5 ik részében imígy szól : 
»Legeltessétek az Isten nyáját, mely a ti gondviseléstek 
alatt van, felügyelvén arra nem kénytelenségből, hanem 
önként, nem nyerészkedésből, hanem szíves hajlamból ; 
se nem ugy, hogy uralkodjatok osztályrészeiteken, hanem 
ugy, hogy példányképei legyetek a nyájnak. Hogyan 
járhatnánk el máskép hivatalainkban s magasztos hiva-
tásunk teljesítésénél, h a n e m h a Pal apostol kedves tanítvá-
nya Timoteusnak adott emez utasítása szerint:« A vé-
nebb embert ne dorgáld meg, hanem kérve intsd, mint 
a tyádat ; az ifjabbakat, mint fitestvéreidet; a vénebb asz-
szonj'okat, mint anyaidat ; az ifjabbakat, mint nőtestvé-
reidet teljes tisztaságban Az özvegyasszonyokat tiszteld, 
azokat, a kik valóban özvegyek.« A mi hivatalunk nem 
uralom, hanem szolgálat, szolgálat a szónak legnemesebb 
érte'mében, az Úrnak nevében. 

Embernek fia ! Eredj, menj el az Izrael házához! 
Nem kénye'emre, nem élvezetteljes életmódra; hanem 
szünet nélküli, fárasztó, nemes és kitartó, buzgó és ön-
megtagadó munkára vagyunk mi hivatva. Ebben serény-
kedtél lelkiismeretesen eddig is, szeretett Testvérem ! a 
Bogláron megjelent vendéghallgatóid előtt ezeket vallot-
tad : »Igaz, hogy e szolgálatban Isten és az üdvözítő szel-
lemének szolgálatában fáradalom, küzdelem vár reád; 
mert Isten országa nem a kényelem és tétlenség hona. De 
az is igaz, hogy minden, a mit itt teszesz, önmagában 
hordja a maga jutalmát.« 

Te tehát itten is így fogsz járni, kelni Izrael házá-
ban, ez üj egyházadban. 

Nem leszen terhedre foglalkozni a kicsinyekkel az 
iskolákban, s támogatni azok hű vezetőit, a nevelés és 
oktatás korszerű színvonalán álló tanítóit; nem lészen 
terhedre az evangyéliom tejével táplálni a hitben való 
megerősítésüket évente tőled váró, ezen egyház kebelé-
ben mindég oly szép számmal levő confirmans növendé-
keidet ; szíveden fogod hordozni jó hírnek örvendező 
középtanodánkat s segítő kezet nyújtani jeles tanári ka-
rának ; nem fogod elmulasztani vigasztaló angyalként 
meglátogatni árvaházi kicsinyeinket is, a kikre leginkább 
illik Uiunk állítása: »a ki egy gyermek gondját vette fel 
az én nevemben, nékem vette föl gondomat.« Nem lészen 
terhedre jó tanácscsal ellátni a jó tanácsot nálad kereső-
ke t ; vigasztalni a betegeket, az ügyefogyottakat, a ke-
sergőket és az elhagyot takat ; istápolni a tántorodókat 
és a kétségbeesetteket; keresni az eltévedteket s vissza-
terelni őket Izrael házához, az Isten nyájához. Nem lesz 
nehezedre megfordulni időnkint a magánházaknál, a csa-
ládok tűzhelyeinél úgy, valamint nyilvános oktató és 
nevelő, nem különben jótékonycélu intézeteinknél is. Az 
egyházkormányzati sokágú teendőkben, a melyekben Té-
ged páratlan buzgalmu felügyelőség és presbyterium tá-
mogatand nem feledkezhetel meg az egyház szegényei-

nek ügyéről sem, s mindenkor jól találod magad a Tha-
bita egylet nemes szívű tagjainak körében. 

Szólj az én szómmal nékik! parancsolá az Úr. Az 
Isten igéjének hirdetése a mi fő teendőnk, fő feladatunk. 
Nem emberi tudomány, nem világi ismeret terjesztése ; 
hanem a Jézus tudományával, evangyelmi igazságával 
való felvilágosítása az elméknek s nemesítése a sziveknek 
a mi fő kötelességünk. Az emberi tudományt mi nem 
vetjük meg, abban is kellően jártasok vagyunk, de az 
istenít annak fölébe helyezzük. Mert nem magunkat hir-
detjük, hanem a Krisztus Jézust, mert az Isten, ki azt 
mondotta, hogy világosság fényljék ki a sötétségből, ő 
támasztott fényt a mi szivünkben, az Isten dicsősége 
ismeretének a Krisztus arcán való világoltatása végett. 
(II. Korint. 4. r. 5—6 v) . »Szólj az én szómmal nékik,« 
nem azért lépünk a szószékre, hogy mulattassuk a kö-
zönséget, hogy egy kellemes órát szerezzünk neki; ha-
nem azért, hogy a hivek serege épüljön az Isten beszé-
dének igazságain, törvényein, ígéretein, dorgálásain, hogy 
önmagába szálljon, az erény és az igazság ösvényére 
lépjen, az élet nyomasztó viszonyaiban és szenvedéseiben 
pedig vigasztalást és megnyugvást nyerjen. Mert »a teljes 
írás Istentől ihletett és hasznos tanításra, önmeggyőzésre 
jobbításra, az igazságban való növelésre, hogy tökéletes 
legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészít-
tetvén. « 

Ezen nemes egyház elismerésre méltó buzgalommal 
gondoskodott arról is, hogy kebelében a lelkésznek si-
keres működése biztositassék és könnyítessék; az Ur 

! azon ifjú nyája számára is, mely a községi iskolákban 
elszórtan felnevekedik, négy hitoktatót hivott meg s ezek 
a te hű munkatársaid. Tekintsd őket .azoknak, legyenek 
ők a Timoteusaid, Titusaid, Filemonjaid és Apollósid. Fog j 
jó kedvvel a munkához, mert nem valami mély beszédű 
és nehéz nyelvű néphez küldettetel. Ezen egyház felvilágo-
sodott és művelt fővárosi népe előtt nem idegen az. Ur 
beszédje, nem nehéz az ő országának nyelve. Ezen 
drága egyház nyelve a magyar nyelv, gyönyörű anya-
nyelved, mely három évtized óta nem csak nyelvtanilag 
tökéletesebb lett, de társadalmi és államilag is tekintélyre 
jutott. E nyelv nincs kizárva a palotákbol többé, e 
nyelv az udvarnál ís otthonos lett már s e nyelv oly 
szépen összefér Isten országának, a szent szeretetnek an-
gyali nyelvével. 

E hazában és e fővárosunkban ís ő az uralkodó 
nyelv, ezen édes nyelven fogsz szólni ékesen ; de másnyelvű 
lelkésztársaidat ís, kik szinte az Isten szavával szólanak 
híveikhez, szólnak te melletted az Úr e házában, és azon 
kívül, hajlandó lész szeretni Mert bár nyelvünk még 
különböző is ; egy szeretett honnak vagyunk hű fiai s 
egy imádott egyház őszinte szolgái. 

Mondjak-e még többet, szóljak-e még tovább ? Nem 
valami mély beszédű és nehéz nyelvű akartam lenni 
m a : egyszerűn, őszintén kívántalak üdvözölni, mint oly 
lelkipásztort, ki a munkának terhét is ismeri s a vele 
járó felelőség jármát is elviseli, ki nem saját, de Ura fényé-
vel akar fényleni, nem saját, de az ő dicsőségét keresni, 
tudva azt, h o g y : nem feljebb való a tanítvány a taní-
tónál, sem a szolga az ő uránál. Elég a tanitványnak 
ha olyan lészen, mint az ő mestere, és a szolgának, ha 
olyan lészen, mint az ő ura. 

Hátra volna még nagy tekintetű egyház ! hogy a 
midőn oly epedve várt uj lelkészedet diszes hivatalaba 
beigtatom, felhívjalak, hogy őt szívesen fogadni, nehéz, 
de áldásdús munkájában hathatósan és készséggel támo-
gatni szives légy. 

De váljon van-e erre szükség? A te választottad 
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ná'ad, nemes egyházgyülekezet! az én ajánlgatásomra 
semmikép sem szorul. 

Láttam buzgóságodat, tapasztaltam érdeklődésedet; 
láttam tiszteletreméltó véneket felbuzdulni ifjúi lánggal, 
hévvel s szeretetreméltó ifjakat lépni nyomdokukba; 
láttam kegyes nőket vágyni az Isten igéje s ártatlan 
zsenge gyermek sereget epedni annak új hirdetője után. 

Legyen e felbuzdulás, ezen érdeklődés tartós és 
állandó, ugy a te jövőd, tisztelt egyhá-gyülekezet méltó 
lesz multadhoz, mert szép lesz és dicső. E«-perességünk 
kebelében, fővárosunk területén testvér-gyülekezeteid kö-
zött téged illet meg a vezér szerepe, haladj előre, mi 
követni fogunkI Haladj a keresztyén tökéletesség az örök 
üdv utján, vezéred, megváltód után : ki maga az ut, az 
igazság és az élet. Ezen útnak, igazságnak és éleinek 
uj hirdetője im itt áll előtted 1 Szeresd ezen útnak hirde-
tőjét, egyengetőjét; szeresd ez utat magát, járj és haladj 
ra j ta ; fucs, hogy a pályabért elnyerjed, küzdj, hogy a 
romolhatlan koronát elérhessed. Áz Úr Jézus Krisztus 
legyen a te lelkeddel 1 Isten a mi Atyánk pedig, ki sze-
retett minket és adott örök vigasztalást és jó remény-
séget kegyelméből; erősítsen meg titeket minden beszéd-
ben és jó eselekedetben. Ámen.« 

Mikor aztán a nagy hatást keltett beszéd után a 
Schmid Tódor egyházi kántor által vezetett kardal el-
hangzott lépett a szószékre az új le'kész nt. Horváth 
Sándor úr, ki a Lk : IV: 16—23 alapján arról beszélt, 
hogy most egy hármas szent szövetség köt 'etet t meg. 
E hármas szövetség tag ja i : ő, a lelkész, a gyülekezet 
és az Isten. O a szövetség alapján igéri, hogy hirdetni 
fogja a szeretet, a rregigazulás és a halhatatlanság esz-
méjét a Jézus Krisztus evangeliuma szellemében. A gyü-
lekezettől kéri, hogy az meg fe'eljen meg annak, hogy 
»szent nép és királyi papság*. A múltban ennek elég 
bizonyságát adta, a jövőben is legyen e magasztos hiva-
tásához hű. Végül az Isten ígéreteit mutatja fel, melye-
ket ő tesz és beteljesít azok iránt, a kik őt szeietik. Az 
Ur kegyelmének úgy a saját, mint a gyülekezet múltjá-
ban tapasztalt segedelme záloga annak, hogy az a jövő-
ben is velők leend. Néhány valóban szép vonással jelle-
mezvén elődeit üdvözölte a gyülekezetet, a német ajkú 
hívek lelkészeit és a testvér ref. egyházat. Még egyszer 
megzendült a hivek éneke : »Úr Isten 1 Ki bölcsen vezet-
tél® s aztán magukra maradtak a néma falak, bezárva 
csendjükbe a szép ünnepély emlékét. A gyülekezetre 
nagy hatást tett templomi ünnepély a maga folytatását 
a gyűlésteremben nyerte, hova egyházi közgyü'és volt 
hirdetve. Itt mélt. Sárkány József egyh. felügyelő úr meg-
nyitván a gyűlést üdvözölte új elnöktársát. Majd a budapesti 
ref. egyház nevében Szász Károly püspök úr mondott néhány 
meleg üdvözlő szót, felkérve lelkésztársát arra, hogy a 
kölcsönös szeretet kösse össze az ő vezetése alatt is a két 
egyházat a jövőben is, mint a mikép az a múltban egy-
gyé volt forrva. Mire Horváth Sándor azzal felelt, hogy 
hiszen szive, lelke, ifjúságának minden emléke úgyis a 
Kálvin-térhez fűzi, a mennyiben ő a még egyesült theo-
logiai akadémiának volt növendéke. A reform, egyház 
képviselői voltak : Szász Károly püspök, gr. Tisza Lajos 
főgondnok, Papp Károly lelkész, Várady Károly, dr. Bal-
lagi Mór és Giczey Sámuel egyház-tanácsnok urak. 

Ág. hitv. testvéreink azzal viszonozták a ref. egy-
ház üdvözletét, hogy érte jegyzőkönyvileg mondottak 
köszönetet s erről a jegyzőkönyvi kivonatot megküldeni 
határozták. Bár szép és lélekemelő volt az egész ünnepély 
szívből kívánjuk mégis, hogy nagyon — nagyon sokáig 
ne ismétlődjék 1 —y—a-

Jogkérdések halmaza egyetlen közigazgatási 
jogesetben. 

A d.-i egyházkerület t.-i megyéjének d. sz. gy.-i 
egyházában fölmerült egy jogeset számos közigazgatási 
kérdést vet föl, melyek megoldása méltán tarthat igényt 
általánosb érdeklődésre. Legyen szabad hát e concret 
esetben fölmerülő jogkérdések fölött sincerisálnunk. 

1884-ben a nevezett reform, egyház közgyűlése 
elhatározta 2000 frt iskolaépitési költségnek adó utján 
fedezését, és az adókulcsnak az állami egyenes adók 
arányában megál'apitását. E határozat ellen néhány ér-
dekelt fellebbezett a t.-i egyházmegyéhez, onnét a d.-i 
egyházkerülethez ; mindkét helyről elutasítás folytán most 
mint ujitás ismét az egyházmegye zöld asztalára ke-
rült az ügy. Igy jöttek köztudomásra a következő érde-
kes dolgok. 

Eltekintve itt a közgyűlés alakítása, tárgyalása és 
szavazása ellen emelt, bizonyítás esetén minden esetre 
döntő súlylyal bíró kifogásoktól, az a kérdés jöhet elő-
ször tekintetbe : régi gyakorlat szerinti, vagy uj adózási 
mód-e az egyház által megállapított? Azon tényá'lás, 
hogy 1834-ben minden 16 éven felüli lakosra 1 v f r t ; 
1843-ban fejszám szerinti a d ó ; ugyanazon évben min-
den 16 esztendőn felüli lakosra 1 húszas; 1857-ben 
minden egyházi adót fizető személyre 2 p f r t ; 1859-ben 
családfőkénti adó, és a rendes egyházi adózás is állan-
dóan személyek vagy családok után vettetett és vettetik 
ki kétségtelenné teszi, hogy a vagyonaránylagos, az 
állami adó kulcsa szerint szabályozott adózás a d. sz. gy.-i 
ref. egyházban nem képez »gyakorlatot«. 1870. évben 
előfordult egy kivételes eset, mikor 2000 forint építési 
költséget a közbirtokosság vállalt magára, és ez össze-
get tagjai közt birtokaránylag vetette k i ; e kivétel épen 
a szabályt erősiti meg, nemcsak egyedül állásánál fogva, 
de azért is, mivel a birtok aránylagos kivetést a közbir-
tokosság, nem pedig az egyház eszközölte. Az tehát 
nem kérdéses már, hogy a szóban forgó adózási mód 
uj-e, vagy régi gyakorlatra épített ? Újnak ítélte az egy-
ház maga is, ezért fölterjesztette megerősítés végett az 
egyházmegyéhez . . . azaz hogy az espereshez. Es az 
esperes az uj adózási módot jóváhagyta. 

Kérdés : az esperes jogkörébe tartozík-e ily intéz-
kedés ? A zsinati törvény 233. § a szerint »ha a pres-
byterium a szokott adókulcsot megváltoztatni akarja, 
vagy uj és az eddiginél nagyobb adó behozását találja 
szükségesnek, az ily adónak arányát . . . indokolt jelen-
tése mellett helyi egyházközsége, illetőleg az egyház-
megye végleges döntő Ítélete alá bocsátja, mely ellen 
fellebbezés nincsen.« Az »egyházmegye« nem az espe-
res, hanem az egyházmegyei gyűlés által nyilatkozik es 
jelenti ki akaratát. Hogy tehát jelen esetben az esperes 
foglalta el az egyházmegye hatáskörét, az egyszerűen 
tévedés, mit a legelőször reá jövő hatóság corrigálhat 
és corrigálni tartozik ugy a magánfelek, mint az önkor-
mányzati közjog érdekének megóvása tekintetéből. Ez 
egy hivatalból észlelendő sem miségi eset, mi tehát ^hi-
vatalból megsemmisítést kell, hogy maga után vonjon, 
mihelyt fennforgása észleltetett, még inkább, ha pana-
szoltatott. 

E helyett azonban az esperesi tévedés a további 
tévedések láncolatát vonta maga után. A t.-i egyház-
megye — bizonyára csak a rendkívül halmozódott teen-
dők súlya alatt kimerültségében — 1885. évi 27. sz. a. 
hozott határozatával elutasította a fellebbezést, mert az 
uj adókivetés az esperes által már megerősítést nyert, 
és mert a közbirtokosság fenntebb jelzett birtokarányla-
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gos egyházi adózásával a d. sz. gy.-i uj adókivetés a 
gyakorlatnak megfelelőül bizonyul. Hogy csupán a köz-
gyűlés figyelme könnyen érthető kimerülésének, nem 
pedig meggyőződésből a törvény, jogszokások és elfog-
lalt irányelv végrehajtására irányult akaratnak emana-
tiója volt a birtok szerint megadóztatást megerősitő vég-
zés, minden kétséget kizárólag bebizonyul a feltűnő kö-
rülményből, hogy ugyanakkor .ugyanez adózási ügyben 
azt is kimondotta az egyházmegye, hogy érvénytelen a 
d. sz. gy.-i reform, egyház biitokaránylagos adókivetése 
a D. Sz. Gy.-ön birtokos, de más községben lakó refor-
mátusokra ; ezzel a személy utáni adózás elvét sanctio-
nálta, nem pedig a birtok utáni adózásét, homlokegye-
nest a 27. sz. határozattal, és ellentétben a közfelfogás-
sal, mely néhány hónappal később a convent 62. sz. a. 
döntvényében nyert hivatalosan is kifejezést. 

Az adókivetés ellen fölszólalók úgy látták, hogy 
immár egy semmiségi eset helyett kettővel állnak szem-
ben : felfolyamodtak jogorvoslatért az egyházkerületi köz-
gyűlésre. Miután nincs külön cassatorius hatóság, az álta-
lános jogelvek szerint, de az önkormányzatunkban kifejtett 
gyakorlathoz képest is minden fellebbviteli fórum minden 
alantas fórumnak eljárásában corrigálja az alaki sérelmeket, 
szabályszerű uj eljárásra utasit. És mi történt jelen eset-
ben ? Az egyházkerületi közgyűlés határozatát a zsinati 
törvény 233. §-ának utolsó tételére alapitotta, érintetlenül 
hagyván az egyházmegye végzését »mely ellen fellebezés 
nincsen«. Kérdés : nem áll-e az egyházi hatóságokra is 
az egyébként általános jogelv, hogy első sorban mindig 
az alaki sérelmek birálandók el ? íme végig futotta az 
ügy egyházkerületünk minden fórumát, és még egy helyt 
sem biraltatott el a panaszolt alaki sérelem, melyre nem 
vonatkozik a »fellebbezés nincsen.« 

Ujabb kérdés : a semmiségi panasz (helyes-é vagy 
alaptalan ? e helyütt közömbös) elbirálása végett fölkeres-
hető-e a convent legfőbb Ítélőszéke ? Az alaki jogsérel-
mek tételes törvényünkben nem szabályozott orvoslásá-
nak általános eljárási módja szerint igen. Sőt ha bármi 
uton hivatalos tudomására jönnek alaki jogsérelmek a 
közigazgatás közjogi természetű eljárásában a conventnek, 
joga van hivatalból is beavatkozni és uj eljárást rendelni, 
miután a törvényszerű adminisztrálás nemcsak a magán 
felek érdeke, de egyházi alkotmányunkból folyó közjogi 
követelmény is. 

A panaszos felek nem fordultak a conventhez, ha-
nem megújították panaszukat az egyházmegye előtt, 
újabb sérelműl felhozva még a felsoroltakon kivül, hogy 
az egyházkerületi határozat kézbesítése vagy egyéb mó-
don kihirdetése előtt már végrehajtást szenvedtek nem-
csak a reájuk eredetileg kivetett, de a vidéken lakó s 
igy az adózás alól feloldott közbirtokosokról ujabban 
reájuk hárított biitokaránylagos adó erejéig is, minek 
folytán két birtokosra az egész egyházközség adójának 
1/4 része esnék. Kérdés : van-e közigazgatási ügyben úji-
nak helye ? 

E fontos kérdést tételes rendelkezés, határozott el-
tiltás hiányában csak úgy oldhatja meg a közjogi elvek-
nek s a magánjogi érdekeknek megfelelően a gyakorlat, 
ha az újításnak bizonyos elévülési korlátok között helyt 
ad. Mert az anyagi igazság kiderítése, a méltányossági 
érdekek kielégítése, az egyházi szervezet erkölcsi garan-
tiáira támaszkodó közhit, és az önkormányzat tényezőiül 
jelentkező magán feleknek az egyházalkotmány iránt kí-
vánatos szeretete fennhangon követelik az emberi gyön-
geségek vagy hibák nyomainak letörlését az egyház 
ítéletéről. Ha kívánjuk (ki ne kívánná ?) az igazságnak 
és csak az igazságnak diadalát; ha szeretjük (ki ne sze-

retné ?) egyházi alkotmányunk fejlődését; ha óhajtjuk 
(ki ne óhajtaná ?) az önkormányzatot éltető érdeklődés 
növekedését: nem lehetünk közönyösek az egyházi köz-
igazgatási ügyekben (az egyházi bíráskodás tételes intéz-
kedéseihez hasonlóan) az »újítás« jogának megadása 
vagy elvonása iránt. Az újításnak helyt kell engednünk. 
Persze más kérdés marad (mely az egyházi hatóságok 
megoldására vár), hogy mely concret esetben Ítélhető jo-
gosultnak az újítás, és mely esetekben tagadható alap-
talanság miatt meg ? 

A d. sz. gy.-i eset még sok jogi kérdést érint, 
melyek közt legérdekesebb, hogy a nagy többséget ké-
pező napszámosok, kik allami adót nem fizetnek s igy 
csak személyes egyháziadóval terhelhetők meg, elhatároz-
hatják-e a birtokaránylagos adóztatást, s igy szavazhat-
nak e őket nem terhelő egyháziügyben ? De nem folytatom 
tovább ; elég volt egyetlen jogesetből ennyi fontos jogi 
kérdésre utalás, hogy az intéző hatóságok figyelme éber-
ségre serkentessék jelentéktelennek látszó ügyekben is, és 
hogy főleg az »újitás« kérdésében egyöntetű gyakorlat 
megállapítására hivassék föl az önkormányzatot közigaz-
gatási jogelvek szerint fejleszteni törekvő egyháztagok 
figyelme. Eötvös K. Lajos. 

A máramaros-ugocsai egyházmegye közgyűlése. 
A máramaros ugocsai egyházmegye ez évi tavaszi 

közgyűlését Máramaros-Szigeten tartotta f. hó 8-ikán. Iste-
nitis/telet végeztével a megyeház nagy termében sereg-
lettek össze a gyűlés tagjai és számosan még, kik egyházi 
életünk iránt érdeklődtek. Ngs. Várady Gábor, egyház-
megyénk kipróbált hűségű gondnoka s nt. Csernák István 
bu/gó esperesünk elnököltek s vezették kitűnő tapintat-
tal a gyűlés menetét. Az elnöki megnyitó beszéd, melyben 
meleg szavakkal üdvözlé gondnokunk az egyházak s is-
kolák képviselőit, ünnepélyes hangulatot s a tárgyalandó 
ügyek iránt előre éber figyelmet keltett. Már a kezdet 
kezdetén gyökeret vert itt a reformátió, mondá többek 
közt, a azóta egy pilanatra sem szűnt meg az evangyé-
liumi tiszta tudomány védbástyája lenni Sziget, a magyar-
ságnak e határszéli városa. Az elnöki megnyitó után első 
kötelessége volt a közgyűlésnek kifejezni őszinte tiszteletét 
főtiszt. Révész Bálint egyházkerületünk bölcs kormányosa 
s nagyjellemű főpásztora iránt. Szívből fakadó éljenzések 
közt mondá ki, hogy üdvözletünk feliratban is fejeztes-
sék ki a 70 évet betöltött agg lelkész előtt. 

A kegyelet ez igaz nyilatkozata után, a kimerítő es-
peresi előterjesztés és jelentés olvastatott fel. Mindazon 
intézkedések, melyeket nt. esperes ur, a legközelebb 
tartott egyházmegyei gyűlés óta végzett, kifogástalanul 
helyben hagyattak. A jelentés részletesen ismerteti egy-
házmegyénk szellemi és anyagi állapotát. A vallás-erkölcsi 
élet kevés lendületet mutat ugyan, de általán véve kielé-
gítő ; a templombajárás, különösen falvakban, örvendete-
sen gyakoroltatik. Kegyes adományok és hagyományok, 
a protestáns vallási buzgóság e biztos mérői, súlyos anyagi 
viszonyaink közt is, több helyen, tétettek. Igy Dolhán 
a gróf Teleki család a misszionárius s. lelkész-taniló fize-
téséhez évenként IOO frttal, tiszteséges lakással és szük-
séges fával járul. Ezenkivül a tantermet teljesen felsze-
relte, a nem magyar ajkú tanulók jutalmazására évenként 
25 frtot ajánlott fel. Boleman Mór gondnok 100 frt 
alapítványt tett azon célra, hogy annak kamataiból a 
magyar nyelvet legjobban elsajátító növendék jutalmaz-
tassák. Az egyház összes tagjai 123 frt 40 krral járul-
nak a lelkész fizetéséhez. Harangra s más egyházi célokra 
150 frtot írtak alá. 

34 
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A huszti hangverseny eredménye s egyesek ajánlata 
600 frt. Halmiban, a templom kerítésére Szapári István 
gróf, Szentpáli Jenő, György Endre és ifjú Nagy József 
50—50 frtot ajánlottak. Nevetlenfaluban néhai Mándi 
Károly 24 hold tagositott birtokot hagyományozott az 
egyháznak. Péterfalván, György Endre az iskolai építési 
költségeinek fedezésére 100 frtot ajánlott, a polgári köz-
ség ugyancsak az ő buzdítására 200 frtot, a közbirtokos-
ság három évi halászati jövedelmét 210 frtot. Técsőn 
Vernyika János és neje 200 frt alapitványt tettek, hogy 
annak kamataiból az isko'ás gyermekek írószerekkel lát-
tassanak el. T.-Ujhelyen király ő felsége, a templom 
épitésére, magán pénztárából 100 frtot adott. Ezeken 
kivül számosan adakoztak több kevecebb összegeket az 
egyházaknak és iskoláknak, urasztalára teritőt, kenyeret 
és bort. 

Egyházi életünk ily kedvező jelenségei mellett van-
nak elszomorító tünetek is, mit bizonyít az, hogy külön 
élő házaspár van 49, vadházasságban élő 50, törvény-
telen ágyból született 36 fi, 35 nő. Különböző hitfeleke-
zetek és nemzetiségek közt lakván híveink, azoknak 
szokásait többen utánozzák, megünnepelik sok helyt az 
Űrnapját s a mi mindezeknél elijesztőbb vannak refor-
mátusok, kik pénzt adnak misére 1 

Anyagi állapotunk sok helyt kétségbeejtő. Mint az 
esperesi jelentésből hallottuk: »van olyan egyházunk, nem 
egy, melynek maholnap nem lesz számbavehető tagja s 
fentartója.« Csak kevés helyen történtek kisebb-nagyobb 
építkezések s javítások egyházi épületeinken. A legtöbb 
költséggel 1309 frt 43 krral Tamás-Váralja épített iskolát. 

Iskolaügyünk, bár érdekében mindent megtett egy-
házmegyénk, semmi tekintetben nem halad előre. Taní-
tóink, kevés kivétellel, minden rend és módszer nélkül 
tanitottak, vagy jobban mondva tanultattak. 39 tanitó 
közül csak 5 van kitűnő, dicséretes 9, a többi 25 ele-
gendő, vagy épen gyenge. 

A mi még ezeken kivül az esperesi jelentésből ki-
emelendő: egyházmegyénk népesedés' mozgalmának feltün-
tetése. E szerint szü'etett az elmúlt 1885-ik évben : 429 fi, 
438 nő, összesen 867 ; meghalt : 301 fi, 313 nő összesen 
614 ; házasság köttetett tiszta 165, vegyes 38, összesen 
203. Iskola kötelesek 6—12 évig 1131 fi, 977 nő, ösz-
szesen 2108 ; isko'ába jár 944 fi, 853 nő, összesen 1797 ; 
nem jár 178 fi, 124 nő összesen 311. Ismétlő iskolások 
12—15 évig 363 fi, 229 nő, összesen 7 0 2 ; iskolába jár 
147 fi, 97 nő, összesen 244 ; nem jár 216 fi, 232 nő, 
összesen 458. Áttér t tőlünk más hitfelekezethez 2 ; áttért 
hozzánk 15. Lelkek 8465 fi, 8323 nő, összesen 16,788. 
Végül kegyeletesen emlékezett meg a jelentés elhalt 
Kovács János f. almási lelkészről, ki egyházmegyénk 
lelkészi karának 45 éven át volt apostoli buzgalmu és 
hűségű tagja. 

Az alaposan körültekintő esperesi jelentés végez-
tével, melyért köszönetet mondott a közgyűlés köztisz-
teletben álló esperesünknek, annak egyes jelentősebb 
pontjaira tétettek észrevételek és indítványok. Nevezete-
sen : mindennemű adakozás a legőszintébb hálával fogad-
ta tot t ; de különösen a gróf Teleki család áldozatkészsége, 
melyet a dolhai emelkedni kezdő egyház iránt oly nagy 
mértékben tanúsított, hatott meg mindnyájunkat. Öröm-
mel csatlakoztunk azért azon indítványhoz, mely a ne-
mes szivű adakozónak, az egyházmegye részéről hálafel-
irat küldését javasolta. 

Erélyes intézkedés tétetett iskolai ügyünk fejleszté-
sére, kimondatott, hogy ha az iskolákban még tovább 
is az a hanyagság fog észleltetni, ha tanítóink több buz-
galmat s lelkesedést nem fejtenek ki a nevelés körül: a 

hanyagság és roszakarat fegyelmi uton fog orvosoltatni. 
Majd azon kérdés kapcsában, hogy a gyermekek iskoláz-
tatása szeptemberben vagy szt. György napkor kezdőd-
jék-e, inditványoztatott, hogy az eddigi szokással szakítva, 
ezentúl a gyermekek szept. i-jén adassanak iskolába ; a 
kikerülendő iskolások pedig Pünköstkor részeltessenek 
először Úrvacsorában. Ázon tanítók részére, kik vegyes-
hitközségben laknak, buzdításul hogy a tanítás körül 
nagyobb tevékenységet fejtsenek ki 80—80 frtot szava-
zott meg a közgyűlés az államsegélyből. Ez összegek a 
mult évben is meg voltak szavazva s minthogy a teke-
házi tanitó, kellő eredményt iskolájában fel nem mutatott, 
annak csak felét kapta. Az idén nyerendő államsegélyből 
oly tanítók számára is szavaztatott segély, kik azért nem 
folyamodtak. Mindezzel azt akarja az egyházmegye elérni, 
hogy a tanítási ügy, a mi körünkben is vegyen maga-
sabb lendületet és virágozzék. 

Hogy a gyűlésen a tárgyalás minél gyorsabban 
történjék, nt. esperes ur felhívására, a fontosabb tárgya-
kat egy bizottság előlegesen tanulmányozta s azokra 
nézve indítványait a gyűlésre beterjészté. Ily fontos tár-
gyak voltak: a misszió ügy ; Sziget ujolag felszólittatott, 
hogy készítsen tervezetet, melyben körvonalozza azon 
viszonyt, mely létezni fog a felallitandó lelkészi hivatal 
és az egyház közt. Dolhát illetőleg az egyházmegye 
melegen ragaszkodik előbbi határozatához s az egyház-
kerületi gyűlés előtt indokolt felterjesztésében kérni fogja, 
hogy Dolhát önálló missziói állomássá szervezhesse, hogy 
tehát ne csatoltassék Bilkéhez. Egyházmegyénkben több 
egyházközség teljesít missziói hivatást, ezeknek segélyzé-
sét pártolólag ajánlja a konvent figyelmébe. A magyar 
ref. egyház kölcsönös tűzkárbiztositó intézet alapszabályai 
kerülvén véleményezés alá, annak 3-ik §-án óhajt egy-
házmegyénk változtatni, midőn kimondja, hogy a bizto-
sított javak állomá nyaira való tekintettel állapittassék 
meg a biztosított összegek fizetendő °/o"Je- A magyar 
országos ref. lelkészi és tanári nyűg- és gyámintézet alap-
szabályai egészen elfogadtattak. Hosszú vitát s élénk 
eszmecserét keltett az a kérdés, hogy a konventi képvi-
selőket ki válassza ; szavazás döntött, igy lőn kimondva, 
hogy ez a jog az egyházközségek presbyteriumait illeti. 

Több, inkább magán érdekű ügyek tárgyalása után 
indítványok tétettqk. Ilyenek : vegyük mi is gyakorlatba 
a lelkészbeállitást, melyszerint, ha a megválasztott lel-
kész egyházába beköszön, ott az esperes vagy az espe-
res megbízottja jelenjen meg s őt uj munkakörébe 
ünnepélyesen iktassa b e ; inditványoztatott, hogy minden 
lelkész azon egyházra vonatkozó történeti adatokat, mely-
ben szolgál gyűjtse össze s hű másolatban küldje meg 
az egyházmegyei levéltár részére; szintén inditványoz-
tatott, hogy az egyházmegyei gyűlés ügyeinek tárgyalá-
sára vonatkozó szabályok készíttessenek ; végül, hogy az 
eddig szokásban volt vándorgyűlések helyett, az egy-
házmegyei gyűlések meghatározott központokon tartas-
sanak. Ezen indítványok közül a két előbbi elfogadtatott, 
a két utolsó tanulmányozására s véleményadásra bizottság 
neveztetett ki. 

A gyűlésnek este 8 órakor lett vége világi elnö-
künk zárbeszédével, melyben a szigeti egyháznak köszö-
netét fejezte ki közgyűlésünk iránt tanúsított szívességé-
ért, mire csakugyan minden alkalmat felhasznált, hogy 
kimutassa. Hadd említsem meg előzékenységének leg-
szebb példáját, a társas ebédet, melyen nagyszámú ven-
dégek is voltak jelen, a gyűlés tagjain kivül. Ha a gyűlés 
termében buzgólkodtunk egyházunk ügyei körül, itt sze-
retett hazánkéi t j j y u l a d t fel szivünkben a lelkesedés tüze, 
midőn elsőben O felségeért a királyért emeltünk poharat 
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Szőllősi Antal Sziget város polgármestere lelkes beszé-
dére, aztán midőn Várady Gábor országgyűlési képviselő 
s nekünk gondnokunk, emlékezett hazánk két nagy fiáról 
II. Rákóczy Ferencről a »szabadság lelkéről® és Széchényi 
Istvánról, kik épen ápril 8-ikán haltak el, ez Döblingben, 
amaz ott, hol »a Mármora bug tompa, lágy morajjal.« 

A szigeti gyűlés emlékezetünkben lesz sokáig. 
Biki Ferenc, 

gyulai ev. ref, lelkész. 

A vértesaljai ref. egyházmegye közgyűlése. 
Egyházmegyénk szokott évi közgyűlését az idén 

egy hangzatos nevű kis községben, a dunántúli vidék 
harmadik nevezetes nagy tavának nevet kölcsönzött Velen-
cében tartotta meg. Sajnos, hogy részint az alkalmatlan 
idő, részint egyébb okok miatt e régi dicsőségre emlé-
keztető hely, kivált a világiak közül, csekély számú tago-
kat volt képes oda vonzani, s tudomásom szerint régen 
nem volt ily kevéssé látogatott közgyűlésünk. 

A bizottságok előző napi tanácskozásai után a ren-
des gyűlés ápril 14-én nt. Koncz Imre esperes és gróf 
Dégenfeld Lajos gondnok urak elnöklete alatt d. e. 9 
óra tájban vette kezdetét, esperesünk szép és buzgó 
imájával, melyben az igazság, szeretet és egyetértés lel-
két kérte tanácskozásinkra. 

Az esperes ur évi jelentéséből sajnálattal értesültünk, 
hogy az egyházi tarztozások mindössze 12 egyházban 
folynak be pontosan, ellenben 24 egyházban több-keve-
sebb hátralék van, melynek behajtására a lefolyt évben 
11 egyház ellen kéretett és rendeltetett el a végrehajtási 
eljárás. Annál örvendetesebb, hogy az országos közalapi 
tartozások az 1885. évről 13 frt hiján, (mely törültetni 
fog) egy krajcárig lefizettettek, s hogy egyházmegyénk-
ből e címen, valamint egyes jótékony célokra 4247 frt 
gyűlt össze. Örömmel töltött el mindnyájunkat az esperesi 
jelentés azon része is, mely az egyházak és hivek mult 
évben hozott áldozatairól, építkezéseiről önkéntes adomá-
nyairól és alapitványairól szólott, melynek adataiból ki-
emeljük a következőket. Pdty másodtanitói állást rendsze-
resített, Zdmoly temploma száz éves fennállása emlékére 
díszes serleget készíttetett. Nyék, Gárdony iskolai célokra 
400 frtot. Mány 680 frtot költött. Sárkeresztiír 807 frt. 
Bicske 1015 frt erejéig építkezett. Bia kisdedóvoda számára 
1500 frton egy helyiséget, Sárbogárd 4 ezer frton egy 
derék iskolát építtetett. Halász Vince földbirtokos ur 
Ercsi leányegyháznak újból száz frtot, Metternich her-
cegnő a biai egyháznak 12 méter fát, a tanító számára 
egy hold kukorica földet, gróf Zichy Ferdinánd ur a 
sárbogárdi iskolához 190 méter követ kedvezmény árban 
adományozott. Doboznak József főherceg ő fensége egy 
harangra 202 frtot adott s kegyesen megengedte, hogy 
legkisebb fia László főherceg neve a harangra beöntessék. 

Ezenkívül három uj alapitványnyal gazdagodott 
egyházmegyénk. Az első alapítvány 200 frt, melyet né-
hai dr. Farkas Kálmán budapesti orvos ur végakaratához 
képest neje szül. Török Paulina urnő tett a biai iskolás 
gyermekek részére. A második alapítvány 2 ezer forint, 
melyet a Szombathelyit elhunyt jótékony nő, özv. Ste-
fanek Jánosné szül. Somogyi Júlia asszony tett a gárdo-
vyi egyház részére, mely egyház — mellékesen megje-
gyezve — már is oly jelentékeny számú alapitványnyal 
rendelkezik, hogy az iskolás gyermekek legnagyobb 
részét könyvekkel, ruhával bőven elláthatja. 

A harmadik alapítvány, melyhez hasonlóval — 
mint az esperesi jelentés mondja — a magyarországi 
prot. egyházban kevés gyülekezet dicsekedhetik, a kajá-

szószent-péteri reform, egyháznak jutott. Az alapítvány 
38,260 frt 23 kr., azaz: harmincnyolcezer kétszázhatvan 
forint huszonhárom kr. A nemes szívű alapító néhai 
Andrássy lgnácné, született Végh Mária asszony, ki kü-
lönben róm. kath. vallású nő volt. Ez alapítvány története 
röviden a következő. 1848 előtt Kajászó-Szent-Péter 
földesura Andrássy Ignác ur volt, kinek jobbágyai, 
számszerint 70-en, mind reformátusok valának. Neje túl-
élte őt s a végrendeletet is ez tette a 70 ref. jobbágy ja-
vára. E végrendelet többek közt igy szól : »Tizezer frtot 
hagyok kölcsönpénztár alapításra, oly célból, hogy ha 
jég, tűz miatt vagy dög által valaki marháiban károsodik, 
annak kölcsön adassék 1 °/0-os kamatra. Ha károsultak 
nem lesznek, akkor a pénz 5°/0-os kamatra adassék ki. 
Szt.-péteri születésű ker. kéregetőknek hat személyre 
ezer frt kamata lesz évenként kiosztandó. Hat tehetetlen 
szegény szülőnek gyermekeik neveltetésére ezer frt, hat 
iskolás gyermeknek ezer frt, a rektornak ezer frt, a má-
sodtanitónak szintén egyezer forint kamata lesz évenkint 
kiosztandó. Az alapitványlevelet ekképen zárja be a 
nemes szívű alapító n ő : »Semmi köszönetet sem szóval, 
sem Írásban nem kívánok, valamint ezt ne hirdessék, 
hanem magok közt nyugalmasan használják, kivánatimat 
pontosan teljesítsék, kedves férjem csontjainak, valamint 
kimúlásom idejére temetkezésünkre egy kis helyet adja-
nak és azt őrizve tartsák, nehogy csendes nyugalmunk-
ban háboríttassunk.« 

Most a 70 jobbágy, illetőleg ezek utódai és a vég-
rendeletileg kinevezett alapítvány-kezelők között meg-
egyezés jött létre, hogy e nagyszerű alapítványt átadják 
a k.-szt.-péteri reform, egyház kezelése alá, minek folytán 
esperes ur az egyházmegyei ügyvéd s mások közbejötté-
vel az alapítványt okmányaival együtt legközelebb át is 
vette s a további kezelésre egy, a gyűlés asztalára le-
tett tervezetet? készíttetett. Mondanom se kell, hogy az 
egyházmegyénk történetében alighanem páratlanul álló 
ezen nevezetes alapítványt örömmel veszi egyházme-
gyénk további kezelése és felügyelete alá, valamint a 
bemutatott kezelési szabályzatot is némi módosítással 
egész terjedelmében jóváhagyta. Mindehhez még csak azt 
teszem hozzá, hogy a derék urnő életében is sok jót tett 
a k.-szt.-péteri egyházzal, így a többek közt : orgonára, 
harangokra ezer—ezer frtot adományozott. Hogy pedig 
életét mily méltóan és emlékezetesen fejezte volt be, 
ahhoz a mondottak után csakugyan nem kell kom-
mentár. 

Ezen érdekes esperesi jelentést a közgyűlés éljen -
zéssel vette tudomásul, s ügybuzgó esperesünknek egy-
hangúlag szives köszönetet szavazott. 

Ezután a jelentés pontjai egyenkint tárgyaltatván, 
a többek közt elhatároztatott, hogy a kebelbéli egyhá-
zak telekkönyvi ívei az egyháznv gye leveltára számára 
az egyházak költségén mielőbb megszerzendők; egy 
fölmerült eset alkalmából pedig kimondatott, hogy a 
templomok is mindenütt telekkönyveztessenek. Kölcsönzés 
az egyházak tőkepénzéből 200 forinton alól két jótálló 
kezes mellett, azon felül csak jelzálogi bekebelezésre tör-
ténhetik. 

Gyűlésünk legfontosabb s beható és élénk vitát 
előidézett tárgya volt a konvent által elfogadott s rész-
letes véleményezés végett az egyházkerületekhez lekül-
dött három rendbeli ismeretes szabályjavaslat. Mindhá-
rom javaslat több-kevesebb módosítással elfogadtatott. 
A tűzkárbiztositó-intézet felállítását örömmel üdvözli egy-
házmegyénk, mint a mely régóta pengeti annak eszmé-
jét, és ezt saját körében már-már életbeléptetendő volt. 
Azt azonban nem helyesli, hogy ez intézet kezelése any-
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nyira központosított legyen, mint terveztetik, ellenkező-
leg, a kezelési költségek megtakarítása szempontjából 
azt javasolja, hogy ez intézet vezetése minden egyház-
megye körén belül az illető esperes kezébe tétessék le, 
s a központi igazgatóság dolga csak annyi legyen, hogy 
ha valamely egyház tűzkárt szenved, hivatalosan megál-
lapítsa az egyes egyházmegyék által a károsult fél ré-
szére fizetendő összeg mennyiségét. E javaslatával egy-
házmegyénk azt célozza, hogy a tűzkárbiztositásból szár-
mazó nyéremény ne, mint tervezve van, a nyugdíjintézet, 
hanem a kebelbeli egyházak javára háromoljon. 

A lelkészi és tanári nyugdíjintézet felállítását célzó 
javaslat általában meglehetős hideg fogadtatásra talált. 
Mindjárt az i . § is elvettetett, mivel egyházmegyénk a 
lelkészek nyugdíjaztatását csak egyes rendkívüli esetekre 
kívánja szoríttatni, és egészben véve fenntartandónak vé-
leményezi az eddigi gyakorlatot. Terheseknek találja a 
fizetendő díjakat is ; mindazonáltal azon indítvány, mely 
szerint a befizetés a lelkészi fizetések °/0-a arányában 
történjék, sajnos, hogy a kisebbség véleménye maradt. 
Elesik a 3. § is. Az 5. §-ra kimondatik, hogy a javaslat 
felette hiányos lévén, készíttessék el a részletes szabály-
zat is, hogy az egész intézet képéről teljes fogalmat 
lehessen alkotni. 

Az özvegy• árva gyámintézet alapszabályjavaslatának 
különösen a kegyévre s a mostani gyámíntézetek jövő 
sorsára vonatkozó pontjai keltettek nagyobb vitát. Egy-
házmegyénk az eddig szokásban volt kegyévről nem igen 
hajlandó lemondani, s nem is látja be, hogy a gyakor-
latban miképen volna a fél kegy év keresztülvihető. Ma-
radjunk meg az eddigi kegyeletes szokás mellett. É p oly 
kevéssé hajlandó egyházmegyénk az eddig oly nagy 
gonddal ápolt gyámintézete felett a halálharangot meg-
húzni s bele nyugodni abba, hogy ez intézet alaptőkéje 
bizonyos idő multával »gazdátlan egyházi vagyon«-nak 
tekintessék. Kötelességem azonban megjegyezni, miszerint 
néhányan a konventi javaslat álláspontjára helyezkedve, 
élénk agitaciót fejtettek ki azon többé-kevésbbé népsze-
rűtlen eszme mellett is, hogy az országos cél érdekében 
a meglévő gyámintézetek mondanának le nagylelkűen 
további létjogukról és vagyonukról. Hosszas vita után 
azonban, melyben számosan vettek részt, végre is az a né-
zet győzött, hogy már csak az óvatosság szempontjából 
sem szabad lemondani egy tulajdonjogról oly könnyedén; 
hadd érlelődjék az eszme, hisz évek múlva sem lesz késő 
megtenni azt, a mit most oly rögtönözve kíván elérni a 
konventi javaslat. Ez idő szerint tehát egyházmegyénk 
egyáltalában nem hajlandó saját gyámíntézetét az orszá-
gosba beolvasztani, s teljes tisztelettel, de époly hatá-
rozottan kijelenti, hogy a saját pénze, saját vagyona 
feletti rendelkezési jogot magának tart ja fenn. Mindazon-
által a tervbe vett országos gyámintézet felállítását is 
örömmel üdvözli s céljai előmozdításához a maga részé-
ről szívesen és kötelességszerűleg hozzájárul. 

Ezzel kapcsolatban olvastatván a gyámintézeti pénz-
tár megvizsgálásáról szóló bizottsági jelentés, örömmel 
vettük tudomásul, hogy e nemes intézet alaptőkéje im-
már 17 ezer frtra növekedett. Ezt tudva, nem veheti 
senki rosz néven, hogy az elődök s részben általunk is 
gyarapított ezen nagy összeget, ha még oly magasztos 
egyetemes érdeknek is, egyszeriben feláldozni hajlandók 
nem vagyunk. 

Ugyancsak a számvizsgáló bizottság jelentése, arról 
győzőtt meg, hogy a gondnoki számadások évről évre 
nagyobb pontossággal készülnek, tehát hogy e részben 
is lassankirit előbbre megyünk. 

Könyvtárunk szintén igen szépen gyarapodik részint 

vétel utján, részint adományozás által. Az idén e célra 
121 frt folyt be, s Bod Péter művére két példányban is 
előfizettünk. Mihelyt pedig pénzügyi viszonyaink engedik, 
a Kisfaludy és Természettudományi társulatok tagjai so-
rába is beiratkozunk. A mult évben Ráth Mór, Decsi 
Károly, Vasadi Balogh Lajos és Balogh József urak ér-
tékes művekkel gazdtották könyvtárunkat. 

A tanügyi bizottság jelentésének tárgyalása alkalmá-
val a szorgalmi idő meghosszabitása céljából a következő 
indítvány került felszínre. »Mondja ki a nt. egyházme-
gyei közgyűlés : 1. Hogy a húsvét tájban tartatni szokott 
nyilvános vizsgálatok megszüntettetnek ; ellenben a tanév 
közepén az osztályok saját termében a presbyterium je-
lenlétében szigorlatok t a r ta tnak; a tanévet bezáró n> il-
vános vizsgálat pedig május utolsó vasárnapján tartatik 
meg. 2. Hogy pedig ezen cél annál könnyebben elérhető 
legyen, az egyházak köteleztetnek, hogy ezentúl segéd-
tanítóikat ne félévre hívják meg, hanem szintén május 
végéig.® Többen, utalva a fennforgó nehézségekre, ideá-
lisnak és keresztülvihetetlennek találták ez indítványt 
mindazáltal egyházmegyénk, hogy legalább a maga ré-
széről minden lehetőt megtegyen az iskoláztatás előmoz-
dítása érdekében, elfogadja ez indítványt is s azt az 
egyházaknak lehető figyelemben tartás és ahhoz alkal-
mazkodás végett készséggel ajánlja. 

Egy másik elfogadott indítvány értelmében egy-
házmegyénk arra fogja fölkérni az egyházkerületet, hogy 
ez a konventen egy »hivatalos közlönyt kiadatását hozza 
javaslatba, melyben a pályázatok, miniszteri leiratok és 
hivatalos körrendeletek, s az egyházi és iskolai ügyet 
érintő országos törvénycikkek stb. közöltetnének. Az in-
dítvány értelmében minden egyház 1 frt előfizetési pénz-
zel járulna a lap fenntartásához, valamint ugyan e célra 
volnának fordítandók a pályázati hirdetések díjai is. 

A lelkészjelölő bizottság tagjai maradnak a régiek ; 
egyház kerületi egyházi képviseletül, hogy a fiatalabb 
nemzedéknek is alkalom nyujtassék megismerkedni az 
egyházkerületi ügyek intézésével, ezúttal TJrházy Lajos 
lelkésztársunk választatott meg. Az abai iskolai körfel-
ügyelőségről Laky István lelkésztársunk lemondván, he-
lyébe e tisztség viselésére alantírt szólittatott föl. 

Ezeken kivül számos kisebb-nagyobb fontosságú 
ügy került még tárgyalás alá, s így a gyűlés másnapra 
is elhúzódott, a mi pedig nálunk ritka eset, s épen ezért 
a gyűlési tagok túlnyomó része sietett is korán reggel 
búcsút mondani a kis Velencének : Addio ! 

Lévay Lajos. 

Nem illetékes lelkészi hivatal által eszközölt 
esketések anyakönyvezése. 

Ezen cím alatt panaszkodik Molnár János b. diószegi 
lelkész ur, e lapok 15-ik számában, mivel az általa kért 
anyakönyvi kivonatot az » . . . a . . . . i« egyház lelkészi 
hivatala megtagadta. Az bizonyos, hogy nem ildomos 
eljárás az, mikor valamely lelkész — hivatalos megkere-
sésre, hivatalos felhasználás végett — lelkész társának 
a kérelmezett adatokat nem szolgáltatja ki : de ezen fel-
merült eset alkalmából vitassuk meg, hogy hol anya-
könyveztessenek a nem illetékes lelkészi hivatal által esz-
közölt esketések f 

Ott, a hol az eskü letétetett. 
Ha nézem a törvényesen bevett keresztyén vallás-

felekezetek viszonosságáról szóló 1868 : LIII. tcikket, 
abban ezt olvasom : » Vegyes házasságok bármelyik fél 
papja előtt érvényesen köthetők.« ( i i . § . ) Tehát ott esküd-
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hetnek a hol akarnak. Úgyde a II. József által kiadott 
házassági törvények 35. §-a ezt szabja e lénk: > Quilibet 
Parochus, Pastor, vei Popa obligabitur omnia in Parochia 
sua inita Matrimonia cum dara denominatione Conjugum, 
et Testium, qui praesentes erant, designatione item Loci, 
ubi Matrimonium initum est, et an tale coram ipso, vei 
alio suo nomine, et quo initum sit, Libro, seu Matriculae 
Copulatorum, hoc' fine servando propria manu inferere« . . . . 
és igy minden házasságot, mely egyházamban köttetett, 
idézett törvény értelmében az én kötelességem anyaköny-
vezni és igy teljesen szükségtelen, felesleges azt szam 
nélkül még egyszer újra anyakönyvezni az illető tartóz-
kodási helyén. 

Lássunk példákat : 
Gy. G. reform, vallású férfi kath. városban D.-ben 

lakik, mely mint fiók A. anyához van csatolva. Nősülni 
akar, megkéreti V. I.-t aki K. községben öreg anyjánál 
tartózkodik, a hajadon róm. kath. vallású ugyan, de még 
is kijelenti, hogy ő Z-án, születési helyén akar a refor-
mátus pap előtt megesküdni. Mindegyik fél hirdetteti 
magát illetékes helyén G. Gy. A-án, V. I. pedig K-on. 
A hirdetés megtörténtéről mindenik bizonyítványt kér és 
nyer is. Ekkor elmennek Z-ra, ahol a református pap 
megesketi őket és igen természetesen anyakönyvezi is. 
A felek kérésére kiadja a hiteles kivonatot, azon célból, 
hogy ha gyermekük születik a D-i plébánus előtt annak 
törvényességét igazolhassák. De kérdem, hogy addig mi 
szüksége van annak esketési bizonyítványra ? 

Vagy Z-án lakik H. L. róm. kath. hajadon, kinek 
lelkésze Cs-ón van ezt a leányt nőül veszi egy A-í reform, 
férfiú, mindenik kikéri a hirdetési bizonyítványt, s a Z-i 
reform, lelkészt kérik fel, hogy eskesse meg őket a mi 
meg is történik s a felek a Z-i lelkész által anyaköny-
veztetnek. 

Nálunk minden vegyes házas a reform, lelkésznél 
esküszik, aki azokat anyakönyvezni is szokta, de még 
idáig — ha a menyasszony róm. kath. vallású volt is — 
az illető plébánus anyakönyvezés végett még soha sem 
kért kivonatot, bár azt teljes készséggel kiadtuk volna neki. 

Mindezekkel csak annyit akartam mondani, hogy 
a nem illetékes helyen kötött esketések ott anyakönyve-
zendők, a hol az eskü letétetet t ; s szerintem nem szük-
ség azt az uj házaspár lakhelyén — szám nélkül — a 
házassági esküvel lekötelezettek anyakönyvébe újra be-
írni ; de udvariassági szempontból illendő lelkésztársaink 
megkeresésére a kivánt adatokat kiszolgáltatni. 

Szent-Gál, 1886. ápril 13. 
Thúri Etele. 

IRODALOM. 
Bethlen Gábor irodalma. 

A magyar-erdélyi történelem alig mutathat fel 
e g y - e g y nagyobb alakot, mint Bethlen Gábor, ki országa 
kicsinysége dacára is Európa nagy alakjai közt magaslik 
vala ki, s éreztetni tudja politikai befolyását nem csak a 
kis fejedelmekkel, de a nagy monarchákkal is, kik vagy 
óhajtják barátságát, vagy mint ellenfelöket respectálják. 
Az eszme, amiért küzd teljes életén keresztül, a szabad-
ság, lett légyen az politikai, vagy vallási. Nem a királyok 
legnagyobb bűnéből, a nagyról nagyobbra vágyásból, ha-
nem az emberiség számára Isten adta legeredetibb, az 
embert emberré tevő mennyei adományért dobja kardját 
mindannyiszor a háború mérlegébe, de ki is veszi, mel-

lőzve a dicsőnek tartott vérrel festett dicstelen harcok 
folytatását, ha a magasztos jogoknak érvényt szerezhet 
az emberi szabadságot békókra verő absolutismus elle-
nében. De én nagyon is érezve kicsinységemet arra 
nézve, hogy ily nagy alak hozzá méltó jellemzésébe bo-
csátkozhatnám, nem is kisértem azt meg, hanem e he-
lyett felmutatom a reá vonatkozó azon irodalmat, mely 
tisztán és lehetőleg meghamisitatlanul tükrözi vissza, 
hogy ki volt ő és mit tett . Ha kora irodalmát tekintjük 
meg, ott fogjuk találni a reá vonatkozó műveket minden 
európai nemzet olvasó közönsége előtt. Az ezen időben 
megjelent antwerpeni Gazette per longum et latum tár-
gyalja Bethlen viselt dolgait ; de ezekre és a többi 
efféle termékekre nem akarok hivatkozni, hanem a tud-
tommal létező hiteles forrásokat s az ujabbkorú kisebb-
szerű rajzokat kivánom elősorolni a következőkben : 

1. Monumenta hungarica, edidit Joh." Christianus 
Engel. Viennae. 1809. Ebben napvilágra van bocsátva 
öt kézirat, az utolsó c íme: Gasparis Böjthini Parmonii 
de rebus gestis magni Gabrielis Bethlen etc. Domini 
Domini sui clementissimi librorum duodecim inchoatorum 
libri trés, ex publicis regnorum Hungáriáé et Transil-
vaniae actis, variis procerum epistolis et fide dignis re-
lationibus rerumque eventibus, eruti. Anno Domini 1624. 
A 12 könyvből Benkő sem ismert többet háromnál, de 
négyet emlit, hogy Teleki Sámuel kezében van ; e hár-
mat, vagy ennek másolatát adta ki Engel, mely Bél 
Mátyás hagyatékából került hozzá, ki történelmi »Appa-
ratus«-ában a Böjthi vagy Bojthi-féle töredéket ki nem 
adhatta. 8°-ben több mint 200 lap. 

2. Pray György által összegyűjtött 1612—1623 
közt kelt Bethlen-féle levelek és okmányok kiadattak két 
kötetben Müller Ferdinánd által 1816. Pest. 

3. Londorpius féle acta publicák. (Megjelent Frank-
furt és Lipcsében 1739. 4 fol. kötet) sok idevonatkozó 
okmányt közölnek. 

4. Müller emliti még az általam nem idézetteken 
kivül a Bethlenről irók közt Wassenbei get, Frawerbotiust, 
Balásfit, Pázmánt, Bélt. 

5. Ami az ujabb kori műveket illeti, azok rövid 
rajzok, vagy részletek, melyek leginkább a lapok és fo-
lyóiratok hasábjain jelentek meg, mint : Sárospataki fü-
zetek 1864; Erdélyi prot. Közlöny 1871 ; Révész Imre, 
Figyelmező 1871 ; Budapesti Szemle 1867. évi számai-
ban. Rövid de szép jellemzését olvashatjuk Bethlennek 
Fabo András magy. protest. történelmi rajzaiban Győry 
Vilmos tollából; ugyanott Roth Márton által korát. 

6. De a legfőbb érdem Szilágyi Sándort illeti a 
Bethlen irodalom körül, ki egy vaskos kötetben annak 
leveleit, másik 4—5 kötetben kora okmányait bocsátja 
világ elé; megirta továbbá trónfoglalását. 

7. Megemlítésre méltónak tartom a mellette és el-
lene megjelent röpiratokat, melyek közül egy párt rövid 
kivonatban legyen szabad be is mutatnom. 

Igaz, hogy a Szilágyi Sándor által kiadott okmá-
nyokon kivül még mindig van egy sereg a külföldi le-
véltárak ki nem kutatott okiratai között, de a már eddig 
összehordott anyag is szép egészszé volna alakitható egy 
mesteri kéz által. Vajha a nagy férfiú sok oldalú dicső-
ségben tündöklő történetét látnók kidomborítva minél 
előbb, hogy ne hárulna reánk oly súlyosan a hálátlanság 
vádja, amiért multunk nagy embereinek méltó emléket 
sem a művész vésője, sem a történész méltató tolla által 
nem állítunk. 

A röpiratrészletekre térve át, az elsőnek c íme: 
Falsae originis motuum Hungaricorum cuccincta reputatio. 
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Aug. Vindelicorum 1620. 14 számozatlan 8-ad rét levél. 
Először a közelmultat s a törökkel való viszonyt tár-
gyalja, majd Bethlenre térve át igy elmélkedik : 1619-ben 
egy nagyobb mérvű zavargás történt, mely alkalommal 
Bethlen 10 ezer harcossal Csehországba is becsapott 
Ekkor Mátyás Ferdinándot megválasztatta királylyá, mert 
a lázadásnak ádáz s nem reményit tüze kigyuladt, mivel 
némely pártoskodó s naplopó emberek, hogy ugy szóljak, 
részint ifjúi nyugtalanság vagy tűztől ingereltetve, részint 
a leghíresebb német nemzet iránt velők született gyűlö-
lettől ösztönöztetve, részint az uralom és más vagyona 
elrablásának vágyától égve, különböző uton-módon s arany-
hegyek igérése által Erdély fejedelmét a polgárháború szö-
vetségébe bevonták és a durva söpredék, hogy ügyét tet-
szetősebbé tegye, az ezen század szerencsétlen vétke szerint, 
a vallást használja fel takaróul. A katonák és vezérek dühe 
Szécsy és Rákóczy György által mindenek előtt Isten-
nek szent embereire, templomaira, és egyházi eszközeire 
áradt k i ; a papok több kollégiumait feldúlta, tiszteletre 
méltó püspököket, prépostokat , szerzetfőnököket, kano-
nokokat meztelenre vetkeztetve hurcolt meg az utcán 
undok meggyalázás vége t t ; azokat rab módjára szíjos-
torral, bottal, pálcával, köpésekkel, ezerféle szitokkal il-
lette. Mit mondjak arról a barbár kassai kegyetlenség-
ről ? Körösi Márk esztergomi kanonokot és még két 
igen kegyes életű papot Pongrác István és Grodek 
Menyhértet , kik a Jézus-társaságának voltak tagjai, mi-
dőn sem fenyegetéssel, sem szép szóval rávenni nem 
tudták, hogy a kath. hitet megtagadják, iszonyú sebeket 
ejtve rajtok, megölték s több holttal, akik közt azonban 
egy még lélekzett, a leggyalázatosabb csatornába dobták 
s vagy ott hagyták mocskosodni, vagy amint mondják 
felkoncolás végett (amely gonoszságért lakoljanak örök 
tűzzel) kihúzták és ismét az árnyékszékekbe dobat ták a 
hóhérok á l ta l ; a legszentebb mar tyrok méltó ereklyéit 
pedig padláson, fülkékben, kamarákban rejtik el. Dóczy 
Andrást , egy kitűnő férfiút a császár-királyi felség kitűnő 
generálisát aljas fogságra Ítélték és vasbékókkal (mit 
még a törökök sem tettek előkelőbb keresztyénekkel, 
ha épen elfogták), mint egy hitvány rabot igen erősen 
megkötözték Magyarország bosszúállói (ha Istennek ugy 
tetszik). Azután rablás, pusztítás, ártatlanok elnyomásával 
szentségtöréssel mit sem gondolva, mindent fe l forgat tak; 
a hűségi esküt a jövendőbeli királyért erőszakkal és 
fegyverrel kicsikarták és végre a morva csapatokkal 
csatlakozva, jog, törvény és királyi koronázáskor tett 
hűségi eskü el lenére: »minden másnak fogadott hűség 
érvénytelen,« a császári felség ellen törvénytelen ha ta -
lommal fegyvert fogtak. 

Most pedig néhány íródeák és prókátor azon lát-
szat kedvéért, hogy amit az Isten nevében és az elpár-
tolt emberekkel vakmerően megkezdtek, nem ok nélkül 
tették, a lázitás szellőjét, magvát , szikráját és szépítgető 
mesterségét szorgalmasan előkeresgetik, hogy a hozzájuk 
hasonlókat az igazságtalan ügyre gonoszul rávegyék. É s 
részben a klérusnak, még inkább pedig az egész Magyar-
ország legelőkelőbb embereinek jó hirnevét a : »Ouaerela 
Hungáriáé« című gyalázatos irattal, bizonyság és minden 
alapos okmány nélkül, pusztán üres lármával, keményfe-
jüséggel és szájjal összemarcangolják. Részint nem tudom 
miféle titkos iratokat, összeesküvéseket, műveleteket, rej-
te t t terveket hánytorga tnak a legalaptalanabb módon. 
Részint végre a királyi felség személyét bántalmazzák 
egyfelől a választásra, másfelől az állam kormányzására 
vonatkozólag. 

Mindazt, a mi gyűlöletesen, vagy az igazság min-
den látszata nélkül költetett a papságra, vagy hányato t t 

szemérmetlenül az ország zászlós uraira és báróira a leg-
nagyobb rágalommal és parasztos pletykával, örömest 
mellőzöm, mert mindezeket a tagadás vagy viszontvád 
egyetlen igécskéje bárkivel szemben is tönkre silányítja. 
De legyen mindaz valóság — jóllehet ez a legnagyobb 
hazugság — senkinek sem szabad személyes gyűlöletért 
polgár háborút gyulasztani ki és a királyi felség iránti 
kötelezett hűséget megszegni. Tehá t csak azokat, melyek 
a pozsonyi gyűlésen, nem ugyan a karok és rendek hű 
serege, hanem a féktelen Íródeákoktól horda t tak fel és a 
király személyére tartoznak, mérlegeljük szabad és őszinte 
részrehajlatlansággal. Első, hogy Ferdinánd kir. választása 
kényszerítve és nem tiszta uton erőszakoltatott k i ; má-
sik, hogy a kir. felség elé terjesztett és attól elfogadott 
kormányzási feltételek meg nem tar tat tak stb. 

(Vége köv.) Révész Mihály. 

Borsodmegye földrajza kapcsolatban Magyarország 
rövid leirásával, Európának és az öt földrésznek vázlatos 
ismertetésével. Népiskolák számára, irta Ballagi Károly. 
Miskolc, 1886 ; kiadja Lőwi József fia. 

Alig mult egy éve, hogy Ballagi Károly, kir. taná-
csos, s Borsodmegye tanfelügyelője jelentékeny bec-ű 
művel, melynek címe : »Adalékok Borsodmegye tanügyi 
állapotához«, a jándékozta meg a nevelésügy barátait, 
mindenek fölött pedig az illető vármegyét . Alig egy éve, 
mondjuk, s a buzgó férfiú, íme, ismét módjá t ejtette, 
hogy roppant sok teendői közt ismét irjon egy hasznos 
könyvecskét, s azzal ismét Borsodmegyét örvendeztesse 
meg. És őszintén be kell vallanunk, hogy e kézi könyv-
vel sokat nyertek az elemi iskolák, főképen pedig a bor-
sodmegyei népiskolák. Ez 56 lapra ter jedő munkácska 
ugyanis a legszerencsésebben foglalja össze azokat az 
ismereteket, melyeket a nép egyszerű fiának a h k ó h e l y 
és vidéke, a haza, földünk és a világ-egyetem felől tudni 
kell. At tó l a kiindulási ponttól, midőn a tanitó különb-
séget tetet növendékével jobb és bal keze, va 'amint a 
jobb és balra eső tá rgyak között, egész a földgömb 
bemuta tásá ig : ez a kis földrajz teljesen alkalmazott, 
könnyeden folyó, tömött rövidséggel, de azért nem ne-
hézséggel szerkesztett mű. 104 tételt magyaráz, s azok 
között alig van egy-kettő, melyek ellen, tartalmi avagy 
alaki szempontból, szólni lehetne. Látszik, hogy gyakor-
lott elme, s a gyermekvilág lelki tehetségeit nagyon 
ismerő, azok sajátságait folyvást szem előtt tar tó férfiú 
irta. Anná l inkább sajnáljuk, hogy egyes, oly kifejezés-
beli szemőcsei vannak a könyvecskének, melyek az esz-
thetikai Ízlést és a nyelvérzéket, legalább egy idő óta, 
sértik. Ilyenek pl. a latkor, láthatár, holott a csáti ha-
tárban is van »látóhalom.« — E meghatározás : »A hely-
séget rendszerint kertek, szántóföldek, rétek, néhol erdők 
vagy hegyek veszik körül s képezik annak a határát«, 
talán szabatosabbá lenne, ha a hegyek helyet t azt irnók 
»szőlők«, a körül után pontot írnánk s egy különálló 
mondatba ezt foglalnók : Ha a kertek, szántóföldek, rétek, 
erdők és szőlők a helységbeliek tulajdonát képezik, azt 
mondjuk, hogy ezek együttvéve, a helység határa. — 
A 3. tétel második kikezdését is találóbb volt volna így 
kezdeni : A kört, melyen túl nem látunk, látkörnek stb. 
(ehelyett a köralakú földterületet látkörnek nevezik.) — 
De még ilyes észrevételek sem nagy számmal tehetők, 
s egy ujabb kiadás alkalmával minden nehézség nélkül 
eltávo'ithatók. *) Akkor azután misem gátolhat abban 
senkit sem, hogy e könyvecskét, melyben még térképek 

Az emiitett kifejezések kijavításának feltétlen szükségét nem 
látjuk be ; különben is »sub judice lis est.< Szerk. 
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is vannak, sikerült iskolai könyvnek ne mondja, melynek 
elterjedését azonban je 'enleg is szivünkből óhaj t juk . — 
Kerékgyártó. 

A szegedi ev. ref. egyház új templomának fel-
szentelése alkalmával 1884. május hó 25-én tar tot t kö-
nyörgések és egyházi beszédek, most jelentek meg a 
szegedi ev. ref. egyház kiadásában egy igen díszesen 
kiál itott füzetben, melynek tar talma Révész Bálint püs-
pöknek templomot felszentelő remek-szép könyörgése ; 
Szabó János békés-bánáti esperesnek a templomban A g g : 
2 : 9 alapján tar tot t nagyszabású beszéde, majd a tem-
plomon kivül gyülekezettekhez intézve Garzó Gyula 
gyomai lelkésznek a Zsol t : 118: 24—26 felett mondot t 
szónoklata ; továbbá Miklovicz Bálint hódmezővásárhelyi 
lelkésznek úrvacsora osztás előtti beszéde és imádsága, 
mely tekintettel van különösebben az Úrasztalához elő-
ször járuló confirmálandókra, végül zárima Varga Pál 
szegedi lelkésztől. A becses tartalmú, 43 lapra te r jedő 
füzetnek ára 40 kr., s az ebből befolyó jövedelem egy 
építendő orgona-alapjára fog fordit tatni . Tekintve a fü-
zet belértékét és tekintve a jó tékony célt olvasóink be-
cses figyelmébe ajánljuk azt. 

Szász Károlytól Trefor t Á . élet- és jellemrajza 
jelent meg Stampfel K . Pozsonyi kiadónál. É p oly élve-
zetes, mint tar talmas munka. Csínos képek is vannak 
benne. Igy Trefor t szülőháza, neje, fia Ervin arcképe és 
a minisztersége alatt létrejött közintézetek rajza stb. Ez 
a > Kortársaink® dr. Fésűs György által szerkesztett iro-
dalmi vállalatnak 8. füzete. Á r a 20 kr. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

* A beregi ev. reform, egyházmegyében folyó 
1886. április 11-ik napjára kitűzött két lelkészválasztás 
következő eredménynyel folyt le. Gelénesben Hézser Gyula 
m.-jánosii rendes lelkész — az ot tan elhalt boldog em-
lékezetű Fazekas István lelkipásztor veje — választatott 
meg. Ezen egyház Ill-ik osztályúnak van feltüntetve. A 
csonkapapii Il-ik osztályú egyház lelkészi állomására pe-
dig Juhász Kálmán beregszászi segédlelkész lett megvá-
lasztva. 

* A budapesti középiskolai tankerület főigazga-
tója dr. Homann Ottó a napokban a nagykőrösi ev. ref. 
főgymnásiumot lá togat ta meg. Levelezőnk megjegyzi, 
hogy bár ez intézet felszerelése, tantermei, padjai , szer-
tára a mai kor igényeihez képest sok kivánni valót hagy 
fenn s inkább az ősök áldozati készségét, mint a jelen 
bőkezűségét muta t ják ; de a mi az iskola szellemi niveau-
ját illeti az a főigazgatót, saját nyilatkozata szerint, igen 
kellemesen lepte meg. Jól esett találkoznia — úgy mond, 
a rend és szigorúság jeleivel, élvezettel hallgatta a nö-
vendékek szabatos feleleteit s örömmel győződöt t meg, 
hogy az intézet tanári kara teljesen hivatása magaslatán 
áll. A szívélyes látogatás végén a főgymnásiumi és prae-
parandiai tanárok társas ebéden vettek búcsút a kormány 
képviselőjétől. 

* Eperjesi iskolák. Sárosmegye törvényhatóságá-
nak közigazgatási bizottsága f. hó 14-én tar tot t ülésében 
a kir. tanfelügyelő dicsérettel emelte ki az evang. isko-
lákat, valamint az evang. kerületi tanítóképző intézetet, 
melyek képzett tanárok vezetése alatt jó eredménynyel 
munkálnak a tanitás 3 magyarság terjesztése érdekében. 
Az utóbbira vonatkozólag kívánatosnak tar t ja a jelentés 
egy azzal kapcsolatban lévő gyakorló-iskolának a felál-

lítását, melynek szüksége igen érezhető, s mely a tan-
ügyi állapotok tökéletesbitésére szükséges áldozatok meg-
hozatalától vissza nem ret tenő tiszai ágost ev. egyház-
kerület buzgalma folytán előre láthatólag létesülni fog# 

* Az eperjesi »Széchényi-kör« irodalmi estéinek 
sorát f. hó 17-én nagy tiszt. Hörk József theol. dékán és 
coll. igazgató rekesztette be, felolvasást t a r t va : »Az asz-
szonyok babonája és a férfiak előítéleteiről.« Felolvasásá-
val mindvégig derült hangulatban tar to t ta az ez alkalom-
ból nagy számmal megjelent hal lgatóságot , s a humor 
leple alatt meggyőzőleg mutogat ta , hogy bölcsőnktől az 
oltárig s onnan a sírig mennyi nevetséges, sokszor gyer-
mekes s nem egyszer végzetes babonának és előítéletnek 
vagyunk a rabjai. A jelenvoltak bizonyára még sokáig 
kellemesen fognak visszaemlékezni e sok élvezetet és ta-
nulságot nyúj tó fe'olvasásra. 

* Érdekes határozatot hozott legközelebb az oszt. 
be ügy miniszter. E g y férjétől elvált nő u. i. engedélyt 
kért az osztrák államkötelékből kiléphetésre, minthogy e 
nélkül külfö 'dön másodszor férjhez nem mehetet t volna. 
A z alsó-ausztriai helytar tóság az engedélyt nem adta 
meg, arra utalva, hogy első férje nem egyezet t bele, 
hogy az asszony kivándorolhasson. A belügyminiszter 
fellebbezés ut ján ugy döntöt t , h o g y az engedélyt kiadta, 
minthogy semmi törvény azt el nem rendeli, hogy egy 
elvált nőnek volt férje beleegyezésére volna szüksége, 
hogy kivándorolhasson. 

* Öngyilkos pap. Görzből írják : Mult csütörtökön 
Parenzóban egy don Giovanni Palla nevű pap agyonlőt te 
magát . A szerencsétlen ember egy cormonsi jómódú 
csalad sarja s akarata ellen kényszeri tet ték az egyház 
szolgálatába. Minthogy azonban nagyon világias hajlamai 
voltak, elöljárói büntetéskép Cormonsból Grado szigetére 
űzték. Ot t azonban nem sokáig maradt , hanem Velencébe, 
majd Milanóba szökött. Végül mégis visszatért Görzbe 
s a kapucinus-kolostorban két évig vezekelt tévedéseiért. 
Ekkor mint misszionárius Ceylonba ment s néhány évig 
ott maradt . K é t esztendeje visszatért s Parenzo-Polo 
püspöke fölvette diöcéziséba. Mi oka volt az 50 éves fér-
fiúnak szörnyű te t tére most, mikor annyi hányódás után 
egy kis nyugalomhoz jutott , örökre rejtély marad. 

* Nyugtalan kathol ikusok. A napokban Trefor t 
miniszternél Ácsáról (Fehérmegye) a katholikus egyház-
község küldöttsége tisztelgett, arra kérve a minisztert, 
hogy papjukat, kivel már régóta erős meghasonlásban 
vannak, s ki miatt már hitök elhagyásával is fenyege-
tődztek, — helyeztesse át más állomásra 

* Tanitói jubi leum. Asztalos Sándor hódmező-vá-
sárhelyi tanító 40 évi tanítóskodása jubileuma f. hó 17-én 
ta r ta to t t meg, a mikor délutáni 4 órakor a ref. főgymna-
sium dísztermében összegyűltek volt tanítványai, tiszttársai 
stb. s Török János volt taulótársa, ez idő szerint pedig 
legidősebb tiszttársa üdvözölte. Este pedig az ünnepelt 
tiszteletére a gazdasági egyletben társas vacsora rendez-
tetet t . 

* Bod Péter munkájára Tisza Kálmán miniszter-
elnök úr szerkesztőségünkbe a következő előfizetéseket 
volt kegyes beküldeni : Trefort közokt. miniszter 5 pél-
dánynyal , Széli Kálmán, Perczel Miklós, Szapáry Gyula 
gr , Péchy Tamás, Fejérváry Géza br., Bedekovich Kálmán, 
br. Radvánky Béla, gr. Andrássy Manó, Herceg Odeschal-
chy Gyula, Kállay Béni, Orczy Béla br., i f j . Szögyény 
László, Széchenyi Pál, Tóth Vilmos, Tisza Kálmánné, 
gr. Teleki Domokosné, gr. Károlyi Tiborné, b. Wodianer 
Albert, br. Podmaniczky Gézáné, Odeschalchy Gyula hgné, 
gr. Dégenfeld Lajos, gr. Károlyi Tibor és Tisza Kálmán 
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egy-egy példánynyal. Összesen 2 8 példány. Ehhez nem 
kell commentá r ! Ugyancsak szerkesztőségünknél előfize-
tett Nagy Pál ref. esperes ur a gömöri egyházmegye 
részére. 

* Mennyei üzlet. A Teplitz melletti Máriascheijiba 
a jezsuiták részvénytársulatot alapítottak és a kalvária-
hegyen építendő stációkra az adakozásokról részvényeket 
állítottak ki. E g y ily részvény szövege hű fordításban 
következőleg hangzik : »Részvény . . . . frt . . . kr. 
o. é. a máriascheini kálvárián építendő stációkra. Hogy 
a fenntebbí összeg a t. c. részvényesek nevére a mennyei 
kincstárnok üzletnaplójába pontosan bevezettetett s a 
halál napján az Úr Istentől, mint legfőbb kincstárnoktól 
a mennyországban nagy osztalékkal visszafizettetni fog : 
bizonyítja az isteni Üdvözítő nevében pecséttel és alá-
írással a bizottság helyett a S. J. collegium rectora a 
bizottság elnöke.« (Ev. egyh. és isk.) — Azt hisszük 
más pénztárnokok is szeretnék, ha a befolyt összegeket 
s ezek visszafizetési kötelezettségét a mennyei főkönyvre 
és kincstárnokra utalványozhatnak 1 

* Kovásznán e hó 14-én az orbai ref. egyházmegye 
közgyűlése alkalmából gyászistentiszteletet tar tot tak Zeyk 
Károlynak az elhalt egyházkerületi főgondnok emlékeze-
tére. Gyászbeszédet Hadadfői Gerőkörösi lelkész mondott . 

* Gyászhirek. Bartha Lajos s.-martonosi ev. ref. 
lelkész 77 éves korában f. hó 15-én végelgyengülésben 
meghalt. Kramár Sámuel lissói (hontm.) ev. lelkész folyó 
hó 12-én. 

* Szerkesztői mondanivaiók. V. K. . . Vác. A 
pesti egyházmegyei gyűlésről szives tudósítását kérjük. 
E héten hiába vártuk ! N—s K—ly. Ódával megelőzte 
Sántha. Szíves üdvözlet. Körinek. Szintén a jövő szám-
ban az érdekes cikket. 

JL jL JL X A A 1 i i 1 1 i i i 

P Á L Y Á Z A T . 
A tiszánínneni ev. ref. egyházkerületben a gömöri 

egyházmegyéhez tartozó szuhafői lelkészi állomásra pá-
lyázat hirdettetik. 

Ezen lelkészi állomás jövedelme 638 frt 41 krra 
van felvéve s igy a lV-ik osztályba tartozik. Pályázók 
kérvényeiket nt. Nagy Pál esperes úrhoz adják be folyó 
május 15-ik napjáig Tornal lyán. 

Miskolc, 1886. ápril 17-én. 
l E Z u n . E e r t a l a n , püspök. 

- A - T . 
A rozsnyói ág. hitv. evang. egyházban folyó év 

szeptember hóban kerületi felsőbb leány-iskola nyit tatván 
meg az igazgatónői állomásra, 600 frt készpénz, lakás, 
és a bennlakó növendékekkel való étkezés mellett, pá-
lyázat hirdettetik. Esetleg az idegen nyelvek és zongora 
tanítása külön díjaztatik, s a kerületi nyugdíjintézet tag-
jává lehet. 

Pályázhatnak ágost. hitv. evang. polgári iskolai 
képesítéssel bíró tanítónők, kik kellőleg felszerelt és arc-
képpel ellátott kérvényüket folyó év június l-ig az ev. 
püspöki hivatalhoz Rozsnyón (Gömörmegye) küldjék be. 

Rozsnyó, 1886. ápril 20-án. 
Czékus István, 

1 — 3 > ev. püspök. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben a gömöri 
egyházmegyéhez tartozó naprágyi lelkészi állomásra pá-
lyázat hirdettetik. 

Ezen lelkészi állomás jövedelme 701 forint 40 krra 
van felvéve s igy a III-ik osztályba tartozik. Pályázók 
kérvényeiket nt. Nagy Pal esperes úrhoz adják be, f. évi 
május 15-ik napjáig Tornallyán. 

Miskolc, 1886. ápril 17-én. 
I K I t j l x i B e r t a l a n , 

tiszáninneni ev. ref. püspök. 

l e lkész i állomásra. 

A heves nagykúnsági ev. reform, egyházmegyébe 
kebelezett kisújszállási egyik — első osztályú — lelkészi 
állomásra pályázat hirdettetik. 

Évi jövede lem: 1462 frt 40 kr. értékű, mely kész-
pénz, szántóföld, naturálék és stóla illetményből folyik be. 

A pályázati kérvények folyó évi május 25-dikéig, 
bezárólag, nt. Székely Károly espereshez Kún-Hegyesre 
(postaállomás), küldendők be. 

Az elválasztott lelkész az egyházmegyei gyáminté-
zetbe belépni s hivatalát a választás, illetőleg a meghívás 
megtör ténte után egy hónap múlva elfoglalni köteles. 

Kelt Debrecenben, 1886. ápril 19. 
Z R é T r é s z , B á l i n t . , 

püspök. 

H I R D E T E S E K . 

A nagytiszteletű ref. lelkész urak figyelmébe! 
A nagytiszteletű ref. lelkész urakat tisztelettel van szeren-

csém értesíteni, miszerint az 1884-ik évi november 17—24. nap-
jain Budapesten tartott egyetemes konvent jegyzőkönyvének 
73-ik pontjában megállapított, s mind az öt egyházkerület részére 
tervezett egyöntetű keresztelés'.-, esketési és halotti anyakönyvi 
ivekhez az 

a n y a k ö n y v i k i v o n a t o k 
megjelentek és kiadóhivatalomban (Budapest a M. T . Akadémia 
épületben) kaphatók. 

100 darab ára 1 frt 80 kr. 
Midőn ezen díszes kiállítású és erős papirosra nyomatott 

kivonatokat olcsóságuknál fogva a nagytiszteletű urak figyelmébe 
ajánlanám, maradtam 

Budapest, április 15-én. Kiváló tisztelettel 

2 _ 3 Hornyánszky Viktor, 

Bri inn i k e l m é t , egy elegáns tavaszi vagy nyári uri öltönyre 3-10 darabok-
ban, mely tehát elegendő egy kabát , nadrág és mellényre 4-80 kr. finom 7 frt leg-
finomabb 10-50 kr. legeslegfinomabb valódi gyapjukelmékböl, valamint kamgarn es 
felöltő kelmét az összeg utánvétele mellett szétküld. Tucl l fabl ' iks-Medcr lage Siegel 
ImliOf Brünnben, tisztességes és lelkiismeretes cég. Megjegyzés: Megrendeleseknel 
elegendő a kelme szine és árának megjelölése. Föntebbi cég trsztességes volta kezes-
kedik hogy csak a legjobb minőségű áru a legújabb és legizlésesebb desszinben kül-
detik el. Esetleg meg nem felelő darabok készséggel kicseréltetnek, vagy a pénz 
küldetik vissza. 6 ~~ 1 0 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
F ő m u n k a t á r s : Farkas József . 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 2Dr. IBstllsug-i ilvÉor. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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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 szá,m."ULpéld.á,ri37-ol2:l2:a,l mindig1 szolg'á/llxa.tianfe-

Simor érsek jubileuma. 
A politikai lapokból a közelebbi néhány hét 

alatt gyakran olvashattunk egyet és mást az em-
iitett jubileumra való előkészületekről, és a köze-
lebb következő hetekben talán még olvasandunk 
többet. Félszázados papi pályájának végéhez kö-
zelget a magyar kath. egyház első főpapja és ez 
alkalmat az országban több kath. egyházközség, 
de első sorban talán a fővárosi, felhasználja arra, 
hogy a főpap iránti tiszteletüket, hódolatukat mi-
nél ünnepélyesebben kifejezzék. 

A fővárosban hetekkel ezelőtt nagy kathol. 
értekezlet tartatott ez érdekben, majd bizottság 
alakíttatott, azután adakozási felhívás bocsáttatott 
ki oly célból, hogy a főpapot, jubileumi ünnepé-
lye alkalmával egy művészies s értékes főpásztori 
bottal ajándékozzák meg. S ez egész mozgalom 
nem az egyház hivatalos közegeitől, nem a szi-
gorú subordinatióban nevelt s tartott egyházi fér-
fiaktól indíttatott, s nem a nép alsóbb rétegét, a 
kevésbbé művelt tömeget igyekezett és igyekszik 
fellelkesíteni ; hanem kiindult e mozgalom a lai-
kusok műveltebb köréből. A főváros, sőt részben 
az ország legelőkelőbb férfiai, országgyűlési képvi-
selők, országnagyok írók, művészek, ügyvédek s 
az értelmiség különbféle osztályaiba tartozók álla-
nak a mozgalomnak élén, ezek buzdítják, lelkesí-
tik, szóval, tollal, s példájukkal a katholikus nagy 
közönséget az ősz érsek iránti hódoló tisztelet ki-
fejezésére. 

Mit jelentsen ez ? Mintha egyet fordult volna 
a világ a sarka körül. Legalább előttünk, kik 
Magyarországot már a negyvenes és ötvenes 
években némileg ismertük, egy kissé feltűnő 
jelenség. Azt értettük, ha Lonovics, a nagy tu-
dományú, ékes szólású, és (legalább egy ideig) 
szabadelvű püspök, vagy Horváth Mihály a sza-
badságharc cultusminisztere, s a száműzetés ke-
serű kenyere mellett is a nemzet ügyét szolgáló 

tudós főpap, vagy egy Bartakovics, vagy az élők 
közül is oly főpap, ki egy a magyar nemzetet 
igen közelről érdeklő tudományágnak alapos mű-
velése avagy a művészetek különböző ágainak 
bőkezű gyámolítása, a társadalmi téren kiváló 
megnyerő modora által közkedveltségben áll, — 
ha mondom ily férfiúk irányában feltűnőbben nyi-
latkozik hitrokonaik tisztelete. 

De Simor iránt honnét a kiváló lelkesülés ? 
Ki ő? Felelet: semmi más, mint a magyarországi 
kathol. egyháznak vallásos lelkületű, egyházias 
jellemű, kathol. vallási s iskolai célokra bőven 
adakozó érsek-primása. Még hozzá nem is a nem-
zet valamelyik nagy családjának, a Szécsényiek-
nek, Battyányiaknak vagy Eszterháziaknak a sarja. 
Az egykor szabadelvűségére büszke nemzet ka-
tholikus része ily főpap irányában siet hódolatát 
nyilvánítani! 

Igen! Ily főpap irányában! És mi ezen vál-
tozását az időknek, minden legkisebb érzete nél-
kül a sajnálkozásnak vagy bosszankodásnak vesz-
szük tudomásul. Mi hiszszük, hogy ebben nem a 
nemzeti szabad szellem csökkenése, hanem a ma-
gyar kalhol. főpapság egykori szellemének for-
dulata képezi a főrúgót. Nemzetünk háromszáz 
éves szerencsétlenségének egyik legfőbb forrása 
abban rejlett, hogy a magyar kathol. főpapság 
kezében a hajdani hatalom, az óriási vagyon s a 
politikai téren való befolyás a reformáció után is 
megmaradt sértetlenül, és az ezen kiváló vi-
lági előnyöket legtöbbször nem a nemzet valódi 
érdekei előmozdítására fordította, hanem szö-
vetségesévé lett azoknak, kik előtt háromszáz o ' 

éven keresztül soha szem elől nem tévesztett cél 
gyanánt lebegett Magyarországnak — katholikus 
jellege megőrizése mellett — szegénynyé s szolga-
országgá való tétele. Hányszor volt olyan idő 
hazánk történetében, a mikor a katholikus ember-
nek azon nehéz kérdésre kellett feleletet adni: jó 
hazafi legyen-e, vagy jó katholikus ? Azok mellett 
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rántson-e kardot, kik hazája ősi jogai, szabadsága, 
nemzete élete megvédelmezése végett küzdenek, 
avagy azokhoz csatlakozzék, kiknek diadala az ő 
egyházának ugyan némileg erősbödésére, de a 
nemzetnek gyengítésére, megölésére szolgál. Csak 
a jelen század harmincas és negyvenes éveiben 
is mily keserű harcokat kellett folytatni az ország 
katholikus, de liberális vezérférfiainak a magyar 
kath. egyház főpapjaival? Hányszor nem kelle ta-
pasztalnunk, hogy a főpapi székek busás jövedel-
meinek feleslege nemzeti, közművelődési, avagy 
szorosabb értelemben vett katholikus vallási s 
egyházi célok gyámolitása helyett, politikai reac-
tionarius korteskedésekre fecséreltettek ? 

Ezek az idők ujabban ugy látszik elmultak. 
A főpapság engedi a nemzetet a maga utján 
menni, a nemzet, avagy az egyes pártok által 
üdvöseknek vélt elvek mellett, a politikai élet 
mezején küzdeni, ő pedig teljesiti főpásztori tisz-
tét, s teljesiti, hol több, hol kevesebb dicséretet 
érdemlőleg honfiúi, pártálláshoz nem kötött köte-
lességeit. Nem csoda azért, ha az ország kathol. 
polgárai—tartozzanak bármely politikai párthoz — 
versenyezve sietnek főpapjaik irányában tisztele-
tüket tolmácsolni. 

A nemzetietlen irányon kivül van még egy 
más sötét pont is a kath. főpapság múltján. Ke-
zében volt a nagy vagyon, száz meg száz köz-
ségnek abbások, püspökök, érsekek voltak a föl-
desurai, és a népiskolai oktatás ügye a legel-
hanyagoltabb állapotban volt egészen az ujabb 
időkig. Egész katholikus községekben még csak 
a jelen század közepén is nem találtatott egyetlen 
ember, kivévén természetesen a honorátiorokat, 
ki a nevét letudta volna írni. Mintha csak szán-
dékosan igyekeztek volna a népet — ennek lelki 
atyjai — a művelődés s felvilágosultság forrásá-
tól elzárni. A katholikus gymnásiumok és aka-
démiák elég jó szolgálatot tettek azoknak, kik a 
latin nyelvet, majd valamelyik tudomány ágból 
annyi a mennyi ismeretet igyekeztek maguknak 
elsajátítani, de a magyar nemzeties szellem, a 
szabad, önálló gondolkodás ismeretlen volt leg-
több kathol. közép és felső iskolában. Magyar-
ország történelme címe alatt Magyarország múlt-
jának torzképét, sokszorosan meghamisított alak-
ját tüntették fel az uj nemzedék előtt, a szaba-
dabb gondolkodás, az önálló tudományos vizsgáló-
dás pedig a legkárhozatosabb bűnök közé szá-
mittatott. Csoda-e, ha később a felsőbb iskolákból 
kikerült ujabb és ujabb nemzedék, megismerkedvén 
az iskolák falain kivül nemzete valódi történetével 
s százada szellemével, hidegen, sőt bizonyos ne-
mével a megvetésnek s gyűlöletnek fordult el 
azoktól, kik hivataluknál fogva legfőbb felügyelői, 
vezetői voltak a katholikus tanügynek. 

Ám de mai napság akár a népiskolai or-
szágos törvény iránti hódolatot, akár a különböző 
fokú kathol. tanintézeteket átlengő magyar nem-
zeties szellemet tekintsük, akár azon jó szolgála-
tokra gondoljunk, melyeket a különböző tudo-
mányágaknak a katholikus tanintézetek tanárai s 
az azok kezei közül kikerültek tesznek: nincs okuk 
kathol. polgártársainknak sem a pirulásra, sem a 
bosszankodásra. A közép- és felső tanintézetek 
nem hogy elidegenítenék a művelt katholikus 
laikusokat a kathol. egyház és tanügy vezérem-
bereitől, sőt inkább szorosabbá fűzik a közöttük 
levő kapcsolatot. Ma már a katholikus főpapot 
nem úgy tekintik hazánkban, mint a modern mű-
veltség s a nemzeties irány, a liberális eszmék 
gazdagon fizetett Heródeseit, halálra üldözőit, ha-
nem mint olyakat, a kik legjobb tehetségük sze-
rint igyekeznek a stabilismus elvén nyugvó kath. 
egyházat, a néha majd nem rohanva haladó 19-ik 
századdal kibékíteni ; kik igyekeznek híveik szívét 
s jóakaratát a kathol. egyház részére tovább is 
megőrizni, de a mellett szemet hunynak, ha híveik 
értelem- s gondolatvilága kívül esik az anathé-
más dogmák által határolt körön. 

Talán az időknek egy más jele is felismer-
hető ez eseményben. Könnyen kimagyarázható 
lélektanilag, hogy a midőn valamely népnél a po-
litikai vagy társadalmi téren szabadabb áramlat 
indul meg, ez a vallásos élet mezején is új s 
szabadabb iránynak lesz eszközlője ; és pedig 
annál szabadabbnak, féktelenebbnek, minél inkább 
le voltak az emberek szellemileg nyűgözve. Szá-
zadunk első felében a hazai kath. egyház eléggé 
érezte a politikai szabad szellemnek a középkor-
ból eredt szellemi bilincseket tördelő hatását; de 
a tudatlanság és babona által koholt bilincsekkel 
együtt tördeltettek a valódi vallásosság s a tiszta 
erkölcsiség láncszemei is. A politikai liberalismus-
sal összeférhetlennek taitották az emberek a val-
lásos hitet, s a kik hazájukat melegen szerették, 
egyházuk irányában többé-kevésbbé meghűltek. 
Művelt embernek nincs szüksége vallásra — gon-
dolák; — a pap, kivált ha politikai vagy irodalmi 
téren nem szerez magának érdemeket, csak heréje 
a társadalomnak, melytől ezt igyekezni kell mi-
hamarabb megszabadítani. Az úgynevezett művelt 
osztálynak a legalsó fokain állók is gúnynyal, 
megvetéssel tekintettek a vallás szolgáira, s di-
vattá vált a vallást, papot nevetség tárgyává 
tenni. Sőt mi tagadás benne, még maguk a val-
lás szolgái között is — ugy egyik mint a másik 
táborban — találkoztak nem kevesen, a kik 
alig sejtették hivatásuk magasztos voltát, s a 
vallásnak, melynek hirdetői voltak, a politikai 
s társadalmi életet megszentelő hatását. Szol-
gáltak bérért; papok voltak az oltár előtt, vagy 
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a kathedrában, de azon kívül szerették magukról 
a papi bélyeget letörölni. 

Múltról beszélek, pedig talán a jelen időala-
kot is használhatnám. Meglehet. Az úgynevezett 
művelt s még inkább a félművelt osztályban bi-
zony még ma sem valami erősen lobog az Ur 
házához való szeretet lángja, valamint a vallási 
kérdések s a vallásos élet iránti érdekeltség tá-
volról sem hasonlítható némely külföldi s kivált 
protestáns népek érdekeltségéhez. De még is. 
Talán forduló ponton vagyunk. Ma már nem di-
vat a vallással játszani, annyival inkább abból 
gúnyt űzni. A mai kor fiai gyenge vallásos ne-
veltetésben részesülvén, ők maguk nem valláso-
sak, de már némelyik szeretne vallásos lenni. O 
maga nem lehet, de gyermekét már szereti vagy 
legalább óhajtaná vallásossá tenni. Néhány évti-
zed alatt sok mindenen keresztülmentünk és sokat 
tanultunk. Egykor országunk minden bajának, be-
tegségének gyógyszerét a politikai intézmények 
változásától reményiettük: ma már, úgy látjuk, 
hogy a nemzet csak ugy lehet egészséges, az 
ország csak úgy virulhat fel, ha annak minden 
egyes fia szellemileg, erkölcsileg, lehetőleg egész-
séges ; az egészséges élethez pedig okvetlenül 
megkívántatik a vallásos nevelés. Az egyházakat 
ma már épen a legműveltebb része a nemzetnek 
nem úgy tekinti, mint a középkorból reánk ma-
radt avas intézményeket, hanem mint a modern 
államok és társadalmak legerősebb s legbizto-
sabb horgonyait, a papokat nem mint a nép bu-
titóit, szolgaságban tartóit, hanem mint a társa-
dalomnak helyes irányban vezető kalauzait. Ha a 
föld időnkint meg-megrendül lábaink alatt, s a 
socialismus, nihilismus, munkáskérdés ijesztő ré-
mei lel-fellitik fejüket : még bízunk a szuronyok-
ban, mint a társadalmi rend támaszaiban ; de 
egyszersmind érezzük, hogy ezek a támaszok nem 
tartósak s nem biztosak ; érezzük, hogy teljes 
biztonságot csak az a hajó nyújthat a művelt 
emberiségnek, melynek kormányzója Krisztus, s 
mely már két ezer év viharaival képes volt dacolni. 

Ez fejti meg előttünk azon tiszteletet, mely-
ben mai napság az egyház főpapjai részesülnek. 
A közelebbi évek alatt többször közöltük a két 
protestáns egyház főpásztorainak látogatásait s 
örömmel tapasztaltuk, hogy készséggel vitte eli-
béjök kiki valláskülönbség nélkül, tisztelete adóját. 
Templomaink a fővárosban igaz, hogy rendes 
vasárnapokon nem túlnépesek, de a nagyobb ünne-
pek alkalmával három-négy annyi buzgólkodási 
helyre volna szükség s bizonynyal mondhatjuk, 
hogy sokakat, és pedig épen a társadalom fensőbb 
rétegéhez tartozókat, nem a szokás vagy feltűnési 
vágy, de az őszinte vallásos buzgóság vezérel az 
Ur házába. Ezen katholikus polgártársainknál is 
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ébredező vallásos hangulatnak tulajdonítjuk mi, 
hogy készséggel ragadják meg az alkalmat a ma-
gyar kath. Sión legfőbb őre előtt tiszteletük kife-
jezésére. Érzik, hogy a midőn egyházuk ezen 
agg szolgájának tiszteletet tesznek, egyszersmind 
a vallásosság geniusa előtt fejezik ki hódolatukat; 
s érzik, hogy a midőn a vallásos érzést ápolják, 
egyszersmind hazánknak s társadalmunknak is jó 
szolgálatot tesznek. 

Valóban jót! Mai napság a fővárosok adnak 
egy-egy nemzet gondolkodásának s cselekedetei-
nek irányt. Örvendünk egy-egy falusi gyülekezet 
körében nyilvánuló jelenségei felett a vallásosság-
nak ; de ezek nem fogják a nemzetet helyesebb 
irányra terelni. Ha ellenben a főváros vezérem-
berei s a fővárosi sajtó sorompóba lépnek az el-
áradt vallástalanság, ledér erkölcstelen irány ellen, 
annak üditő hatását az ország legtávolabbi köz-
sége is megérzendi. 

S ezen hódolatból még egy tanulságot me-
nthetünk Korunk a szakrendszer kora. A mai 
kor nem kiván az embertől sokfélét, de kíván 
egyből sokat. Megkívánja, hogy ki-ki a maga hi-
vatását, munkakörét lehetőleg kitűnően betöltse, 
mindkét kezét az eke szarván tartsa. És a ki ily 
módon hivatását — legyen az szerényebb vagy 
csillogóbb, — híven betölti, az polgártársai elis-
merésére, tiszteletére bizton számithat. Simor — 
mint mondók — semmi egyéb nem volt, mint 
pap, de az oltár körül, a mely mellé időn-
kint állíttatott, — mindenkoron híven szolgált és 
ím ezen hű szolgálataiért százezerek nyilvánítják 
elismerésüket. Azok az oltárok, melyek körül la-
punk olvasóinak nagy része forgolódik, kétségkí-
vül sokkal szerényebbek, s nem oly magas hegyre 
épitvék, mint az esztergomi bazilika oltára, de a 
ki a rábizott szentségek körül híven sáfárkodik, 
hivatásának egész embert szentel : attól a mai kor 
nem fogja a tehetségeihez s érdemeihez mért ju-
talmat megtagadni. 

De hát utoljára is — kérdhetik olvasóink 
— mit nyerünk mi protestánsok a katholikus hit-
életnek, egyháziasságnak felelevenülésével? Sőt 
megfordítva, nincs-e okunk e miatt aggódni ? A 
bigottság, a vallási fanatismus terjedése igenis 
szomorúsággal, aggodalommal tölthet el bennün-
ket ; de a most említett mozgalom élén állók 
nevei kezességet nyújtanak arra nézve, hogy itt 
nem a bigottság erősbödéséről, hanem a vallásos 
kedély megújhodásáról van szó. Már pedig az 
igazi vallásos kedély tiszteletreméltóbb s áldáso-
sabb, még ha az a római katholicismus alakjában 
nyilatkozik is, mint a protestántismus cégét viselő 
hitetlenség. De meg ne feledjük, hogy a refor-
matio hivatása nem az ágostai vagy helvét hit-
vallásnak örök érvényűvé tétele volt, hanem az 
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evangéliomnak, Krisztus szellemének felelevenítése 
s a protestáns egyház a Kempisi Tamásokat , a 
Salesi Ferenceket, Boroméi Károlyokat a bár 
katholikus,, de krisztusi lelkületű nagy fiait az 
egyháznak mindenkor tiszteletben tartja ; s ne 
feledjük mindenek felett, hogy a reformatio is 
nem a hitetlen vagy közönyös vallásgúnyolók, 
hanem a mély vallásos kedélyű, az őszintén jó 
katholikus Lutherek, Melanchtonok, Kálvinok kö-
rében s azok vallásos buzgósága által született 
meg. Minket protestánsokat első sorban nem az 
alak, hanem a lényeg érdekel ; mi a valódi val-
lásosságnak, még ha az előttünk helytelennek 
tartott alakban nyilatkozik is, őszintén örvendünk. 

Fai kas József. 

I S K O L A Ü G Y . 

Elnöki megnyitó. 
(Tartotta L.-patonán, a győri evang. egyházmegye tanitóér-
tekezleténelc alkalmával 18S6. áprű 28-án Bognár Fnclre 

elnök). 
Tisztelt uraim 1 Önök jóindulatának és nem érde-

memnek veszem, hogy értekezleti elnökül megválasztot-
tak. Fogadják e nem várt kitüntetésért köszönetemet 1 
Biztosítom önöket, hogy e kiváló polcon csak addig fog-
lalok helyet, míg szíves bizalmuk támogat. Ellenkező 
esetben fogom tudni kötelességemet. 

Tudom, önök mával azt várják tőlem, hogy jelez-
zem: Minő gondolatokat táplálok magamban a népnevelés 
felül! Mit tartok a tanitó értekezletek feladatául? 

Szükséges is, hogy ezekre vonatkozó nézeteimet 
megismerjék, mert csak igy remélhetem, hogy önök 
is osztván azokat, együttesen működhetünk. 

Tehát az a népnevelés, szerintem egy szép, de ne-
héz feladat. Azért, a kik hivatásból lépnek e pályára, 
méltó joggal neveztetnek a nemzet napszámosainak. 

Szép már csak azért is, mert a népnevelő : nevel, 
oktat, tanit. Igy tehát fölöttük áll nrndazoknak, kik tőle 
tanulnak, általa oktattatnak, neveltetnek. Fölöttük : szel-
lemileg. Mert vak vakot nem vezethet. Fölöttük : érde-
mileg. Mert a tanítvány nem nagyobb az ő mesterénél. 

De különösen szép feladat a népnevelés feladata azon 
páratlan okból, hogy a minek az ember már, mint embvyo 
előkészül, a népnevelés ezermestere formálja azzá. Ugyanis 
mindnyájan embernek születtünk, de hogy azzá is lettünk, 
még pedig hasznos, vallásos és erényes tagjává az emberi-
ségnek, abban a mi hív tanítómesterünknek is van érdeme, 
sőt övé az érdem oroszlánrésze. 

De épen talán, mert oly szép e feladat, azért lesz 
oly nehéz is ? 1 

Uraim! minden pálya kisebb-nagyobb mértékben 
nehéz. Mert miként a legszebb rózsa sincs tövis nélkül, 
ugy egyetlen egy pályát sem tudok, melynek itt-ott 
tövisei ne volnának. Ha még is e pálya nehézségeit ki-
emelem, teszem azért: mert meg vagyok győződve, hogy 
azt a nehézséget, mely itt fenn forog, egyebütt inkább 
ellensúlyozva látom. Ugyanis nagy felelősséggel jár a 
néptanitó hivatala; mert a család legféltettebb kincsét 
veszi át ; mert az emberiség jövendőjét bízzuk rá jóhi-

szemű eg. Mert inkább az egyszerű falusi mesterek, mint 
a sima diplomaták, vagy hadverő generálisok készítik elő 
a népek jövendő í-orsát. A mi pedig nagy felelősséggel 
jár, az a lelkiismeretes emberre mindig nehéz, komoly, 
aggodalmatkeltő : meg tudok-e hivatalomnak emberül 
felelnif 

De nehéz — mert mi a jutalom érte ? Míg a népnevelő 
bírja magá t : kicsire metszett karajkenyér,—van kivétel, 
hála Isten 1 Hozzá naponta poharába a gyöngyöző verej-
ték, azután sápadt arc, beesett mell, stb. Mire megvén-
hedik ? édes kevés alamizsna. 

E kettő, mi különösen megnehe/iti a különben oly 
szép hivatást : a nagy felelősség egyik oldalon, az arány-
talan jutalom a másikon. Mert még is életkedvvel, és 
nem iitve-vétve kell napi munkáját végeznie, ha csak 
lelkiismeretét ellenségévé tenni nem kívánja magának. 
A mi a nagy íirt némileg kitölti: a tiszta öntudat. Le-
gyenek önök erre mindég büszkék 1 Jól végezett mun-
kájuk napról-napra meghozza számukra e jutalmat. De 
féljenek a perctől, melyben e legszebb jutalom elmaradna! 

Szabad legyen már most a másik kérdésre áttér-
nem : Mit tartok a tanitóértekezletek feladatáulí 

A nevelés célja mindig ugyanaz marad, a fölött 
nem is vitatkozhatunk. Hanem, mihez sok szó fér, azok 
az eszközök, melyektől nagyobb vagy kisebb eredményt 
várhatunk. És épen ezen eszközök megválogatása, avagy 
csak megpróbálása képezi, szerintem az egylet feladatát. 

Az egyes ember, ha még oly geniális is, egy magá-
ban, minden társulás nélkül e téren keveset érhet el. Hát 
még mikor nem is az ? 1 Mert valljuk meg, míg jobbat 
nem ismerünk, saját princípiumainkat tartjuk a legjob-
baknak. 

Hányan lesznek népnevelőink között, kik rajong-
nak azon elhibázott nevelési elv i ránt : minél több reál-
ismerettel tömni meg a gyermek értelmét. Igaz 1 ismeret 
nélkül el nem lehetünk ; mert van bennünk ismerő te-
hetség, az okvetlen fejlesztendő. De a kedély világát, az 
ember vallásos-erkölcsi oldalat sem szabad elhanyagolni. 
Mert még annyit tudjon is az ember, ha vallási erköl-
csi neveltsége nincs neki, több a fogyatkozása, mint az 
előmenetele. 

Hát a jellemképzés, a munkakedv fölébresztése és 
ébrentartása stb. hol lelje meg a maga napszámosait? 
Erre az utat módot megtalálni épen szövetkezetünk fel-
adata 

Napirenden van : a tankönyv- és olvasókönyvek hir-
detése; a tantárgyak célszerű csoportosítása. Mindegyik 
kérdés helyes megoldása jó eszköz lesz a népnevelő ke-
zében, hogy eredményt hamarább és biztosabban érjen el. 

Igy hiszem, hogy az a kör, melyet feladatunkul 
megvonni szerencsés voltam, nem lesz fölöttébb kicsi 1 

Még csak egyet kívánok megemlíteni, mit külön-
ben is Önök jól tudhatnak, mert régi praeceptori elv : 
» Tanítva tanítunk.« De viszont: -»Csak tanulva tanítha-
tunk. « Szabják hozzá magukat, kérve kérem Önöket ! 
Mert ki holtig nem tanul, annak csak a neve az, de való-
ságban épen nem : tanítómester. 

S ezzel még egyszer megköszönve a szíves jóindu-
latot, helyemet elfoglalom és e gyűlést megnyitom. 
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T Á R C A . 

Pál megváltási tana. 
(Folytatás.) 

Hogy Krisztus halálának helyettes voltát nem a 
jcao vagy vnl-Q kötőszókkal álló kifejezésekből kell ma-
gyaráznunk, azt már feljebb is megemlítettük. Általában 
pedig nem is mondja azt ki Pál egész határozottan se-
hol, hogy Krisztus helyettünk halt meg ; de gondolko-
dásában benne foglaltatik. Ide tartozó helyek közül leg-
f o n t o s a b b (II. K o r . 5, 2 1 . ) : tor [u] yvóvra ápctoiiar vTiéq 
r^wiv áitaoTÍav ertoírjGEr, iva rjiulg yenóiisOcc őmaioovvi] 
Oeov Iv AVTCI. Ezen vers szerint Jézust, a ki a bűnt nem 
ismerte, bűnné tette érettünk az Isten, hogy a bűntől 
megmeneküljünk és igy igazakká legyünk. Miután Jézus 
bűntelensége dacára szenvedte a halált, melyet nem kel-
lett volna szenvednie s ezen halálának következménye 
az, hogy az emberiség, ha Krisztushoz csatlakozik, meg 
nem hal, holott bűnössége miatt meg kellene halnia: 
annálfogva ezen halála csak is helyettesitő halálnak gon-
dolható. Ezen helyettes halált nem azáltal, s nem oly 
módon szenvedte, hogy Isten őt bűnössé tette előbb, 
hanem oly módon, hogy vele, mint bűnössel bánt s ezen 
bánásmódot választotta eszközül az emberiség megmen-
tésére. A mint Isten Jézussal bűnösként bánt, ugy ezután 
velünk igazakként fog bánni. Nem azt mondja e hely, 
hogy Krisztus helyettes halála folytán megszűntünk bű-
nösök lenni, hanem azt, hogy nem mint bűnösökkel, 
hanem mint bűntelenekkel, tehát igazakkal fog az üdv 
adásánál bánni. Helytelen ennélfogva Holsten magyará-
zata, a ki szerint Isten a maga praeexistentiájában bűn-
telen Jézust bűnös aág^-ba. küldte s így bűnössé tette. 
Nemcsak azon körülmény, hogy a GCCQÍ lényegileg ma-
gában véve nem bűnös, hanem már a kifejezés is ociiagrícw 
és nem áfiaorcovov ertoirjöev határozottan küzd ama ma-
gyarázat ellen. Igen találóan fejezi ki Krisztusnak ezen 
viszonyát Pfleiderer (PaulinLmus io i old.) a következő 
szavakban: »Wir habén hier geradezu ein wechsel-
seitiges Tauschverháltniss zwischen Christus und uns: 
er übernimmt von uns die Rolle des Siinders, wir 
überkommen von ihm die der Gerechten ; Siinde und 
Gerechtigkeit erscheinen beiderseits als gátizlich objec-
tive, von der Person ablösbare und übertragbare Cha-
rakterrollen von an sich nur ideeller Geltung, aber frei-
lich von sehr realer Folgen : Tod einer-, Leben anderer-
seits ;« stb. Igy magyarázva Krisztusnak helyettes halalát, 
mondhatjuk Pállal, »hogy ha egy meghalt mindenekért, 
úgy ezek mindnyájan meghaltak, és a végett halt meg 
mindenekért, hogy az élők többé ne magoknak éljenek, 
hanem annak, a k i meghalt értök és feltámadott.« (II. Kor. 
5, 15.). A helyettes halainak gondolatát, habár más ál-
laspontról, kifejezi Gal. 3, 13. A törvény ugyanis, me-
lyet Isten nevelő mesternek adott a zsidó nép számára, 
átkot mondott mindenkire, a ki annak parancsait nem 
teljesítette ; minthogy pedig az egész zsidó nép nem 
volt képes a törvényt teljesíteni, azért annak átka Da-
mokles kardjaként függött az egész nép felett. Azáltal, 
hogy Jézus bűntelensége dacára meghalt, a kereszt-
fan átokká lett s mint ilyen megsemmisítette az átok 
nak a zsidók (közvetve az egész emberiség) felett 
uralkodó hatalmát. Míg a zsidók felett azért uralkodott 
a-/, átok, mert megszegték a törvényt, s mig ezen átok 
oka volt a zsidók halálának : addig Krisztus nem enge-
detlenségből lett átok (nem átkozott), hanem azért, mert 

a keresztfán halt meg és halála nem következménye volt 
az átoknak, hanem megfordítva, az átok következménye 
az ő halálának. A helyettesség abban fekszik, hogy a 
zsidó népnek meg kellett volna halnia az átok miatt ; 
mivel pedig Jézus a maga halálával azt eszközölte, hogy 
ezen átok megszűnt s a zsidó nép meg nem hal, ezért 
a zsidó nép helyett halt meg. Nem mellőzhetjük Pflei-
derernek fenntebb idézett művében levő s ide tartozó 
fejtegetését. O ugyanis azt a kérdést veti fel, miként 
magyarázandó az, hogy Pál a törvénynek csak előké-
szítő s muló becset tulajdonított és mégis szükségképe-
ninek tartotta Jézus halálát arra nézve, hogy az ezen 
törvény által kimondott átkot s így magát a törvényt is 
megszüntesse. Vájjon az Isten nem adhatta volna az üd-
vöt tisztán kegyelemből ? Ezen ellentétnek okát abban 
találja Pfleiderer, hogy Pál a törvényt mint Isten aka-
ratának kijelentését kezdetben jogérvényesnek tekintette, 
s hogy a kegyelemből való üdv annak helyébe léphessen, 
kiegyenlítést keresett s talált Jézus halálában, ugy hogy 
Jézus halála »compromissum« a törvény és a kegyelem 
között. Későbben elhagyta kiinduló pontját, a törvény 
jogérvényességét elejtette s csak ideiglenes becset tulaj-
donított neki. Nagy éles elméjűséget arul el Pfleiderer 
ennek taglalgatásánál; erre azonban az vezette, hogy 
félreismeri Pálnak felfogását a törvényről. A törvényt 
magában véve jónak és szükségesnek tartotta ugyan Pál, 
de csak a zsidó keresztyénekre nézve, a kik zsidó ne-
veltetésöknél fogva benne éltek, ugy hogy az második 
természetűk volt. Miután pedig ezen törvényt nevelő 
mesternek tekintette, mely magától megszűnt érvényes 
lenni, mihelyt a megváltó megjelent : azért nem volt 
szükség semmi kiegyenlítésre compromissumra. A törvény 
csak mellette jött be, az ígéret mellett, nem ennek meg-
semmisítésére, hanem mielőbbi megvalósítására. Azáltal 
ugyanis, hogy minden törvényszegőre átkot mondott s 
büntetést igért, nagyobbította a bűntudatot, felköltötte 
s életben tartot ta a bűntől való szabadulásnak, a meg-
váltásnak vágyát. A törvény jogérvényességére nézve 
Jézus halála tulajdonképen semmiben sem folyt be, hogy 
Pál mindannak dacára szól Jézusnak a törvényre vonat-
kozó hatásáról, annak okát abban találom, hogy Pál egy 
dolgot több o'dalról is szeret megvilágitarii s igy Jézus 
halálát is a törvényhez való viszonyának szempontjából 
is tárgyalta s a nélkül, hogy okadatolta vagy szükség-
képeninek tartotta volna, egyszerűen dogmatikailag ál-
lítja, mily befolyású volt a messiás halála a törvényre. 
Kiemelve Krisztus helyettes halálának célját, azt találjuk, 
hogy általa a bűnösség egyik legnagyobb következmé-
nyétől a haláltól szabadultunk meg, mely által a bűnös-
ség az emberiség felett hatalmát gyakorolta. 

Ha a fenntebb emiitett s fejtegetett Gal 3, 13.-ét 
más oldalról magyarázzuk, Krisztus halálának más je-
lentőségére jutunk. A galatákhoz írott levél 3-dik feje-
zete azon álláspontról, hogy az ember csak vagy a tör-
vény cselekedetei alapján való, vagy a hit általi meg-
igazulásnál fogva nyeri az üdvöt, azt bizonyítja, hogy a 
hit az, a mely megigazit. A bűnös zsidóságnak Isten 
tulajdonává kell lennie ; azzá azonban csak ugy lehet, 
hogy Jézus bizonyos váltságdíjat fizet a törvénynek, il-
letve a törvény átkának, melynek Krisztusig tulajdonát 
képezi. A fizetett váltság díja Krisztus szenvedésteljes 
halala a keresztfán. (Lásd ezen felül 1, 4 ; 4, 5 ; I. Kor. 
6, 20 ; 7, 23 : Áron vétettetek meg. Ne legyetek szolgái 
embereknek). Az ember a bűnösség által fogva tartatik 
mindaddig, míg a bűnök bocsánatát nem nyeri az ő vé-
rében való váltság által (Eph. 1, 7 ; Kol. 1, 14.). Hogy 
tehát az ember Isten előtt megigazuljon s azáltal az üdvöt 
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elnyerje, ahoz kívántatik Krisztus halála mint váltságdíj. Mi-
lyennek tartsuk Krisztusnak ezen váltságdíját s mikép ma-
gyarázzuk Istennek ezen intézkedését, arra Rom. 3, 24—26. 
ad felvilágosítást. Miután az apostol céljához képest kimu-
tatta (a 21. versig), hogy az embernek saját igazsága nin-
csen, sőt ellenkezőleg ugy a zsidók, mint a pogányok a bű-
nösség hatalma alatt nyögnek: a 21. verstől kezdve azt fej-
tegeti, hogy az ember Isten kegyelméből a Krisztusban való 
hit által igazul meg, illetőleg üdvözül és magyarázza, miként 
lehetséges ezen Krisztus általi üdveziilhetés. Oly módon 
igazul meg az ember u. m. az apostol Isten kegyelmé-
ből, hogy Krisztust ilaGvrQiov-ná tevén, az engesztelő 
eszközül szolgáló halála által váltsággá aTTolÍTQioGtg-szá 
lett ránk nézve. E verseknél legelőször is az ötlik sze-
münkbe, hogy Isten tette Jézust 'IICÍOTI'QIOV ná s továbbá, 
hogy igazságosságának bebizonyítása volt benne a cél. 
Hogy a \laorroiov fogalmát érthessük, vizsgálnunk kell 
annak eredeti értelmét s abból következtetnünk az itte-
nire. A \la0TrjQi0v szó az ó-testamentom septuaginta for-
dításában megfelel a héber rH£ÍD-nek, mely a szövetség 
ládája fedőjét jelenti s a zsidó nép vallásos fogalmai 
szerint Isten trónja volt. Evenként egyszer az engeszte-
lési nagy napon (Kipper-iinnep) bement a főpap a szen-
tek-szentjébe s áldozati vérrel behintette a szövetség lá-
dája tetejét, kiengesztelni akarván az ott trónoló Istent 
Mellőzve a különféle magyarázatokat, melyekben a ma-
gyarázók a ilaarrjQiov alatt ezen kaporetet értik (Ritschl, 
némileg Luther s mások) röviden kijelentjük, hogy az 
apostol e helyütt nem is gondolhatott a szövetség ládája 
fedőjére, mert ki sem lehet magyarázni, miként képzel-
hette az apostol, hogy Jézus saját vérében lett kapporet, 
az az Isten trónja. Mivel ily módon nem nyerünk helyes 
értelmet, a szó eredeti jelentését kell tekintenünk. A 
ihaozt'jQiov szó sem'eges nemű melléknév főnévileg hasz-
nálva s jelent engesztelő eszközt (Weiss, Meyer: Brief 
a. d. Römer.) expiatoriumot, mely által a bűn elfedez-
tetik (azért lehet bűnt elfedező eszközzel is fordítani) s 
Isten haragja a bűnös iránt való kegyes indulattá váltó 
zik. Habár azonban maga a szó nem jelent áldozatot, 
mind a mellett emlékeztet a zsidó áldozatokra. Valamint a 
zsidó áldozatoknak nem az volt a jelentésök, hogy az 
áldozott állat vagy tárgy magára vette volna az áldozó-
nak bűneit; hanem csak elfedezte azokat, hogy az Isten 
mintegy ne lássa : ugy Jézusnak, mint ilaorrjgiovnak be-
mutatása az ó-testamentoméhoz hasonló symbolicus cselek-
vény, melyet az Isten maga kegyelemből rendelt, hogy 
eltekinthessen az emberek bűneitől, a mikor az üdv adá-
sáról van szó. Pfleiderer meg is vonja a következtetést 
oly módon, hogy Pál e helyütt minden bizonynyal zsidó 
áldozatra gondolt. Az engesztelő vagy bűnt elfedező esz-
köz és áldozat oly közel fekvő s egymást majdnem tel-
jesen fedő fogalmak, hogy dacára Weiss azon ellenve-
tésének, mely szerint az Pál apostol műkifejezése Jézus 
halálának jelentésére vonatkozolag, nem vonakodhatunk 
Pfleiderer következtetését magunkévá tenni. Igen termé-
szetes s Pál theologiájának megfelelő ezen ilaGn'lotov-na.k 
azon jellemzése, hogy az a hitnél fogva bír engesztelő 
erővel. A mint az ótestamentomi áldozatok csak is a 
hit által bírhattak bűnt elfedező erővel: ugy itt is nem 
tudhatjuk, miért vá'a^ztott az Isten ily módot az embe-
riség bűneinek elfedezésére, ugy itt is csak a hit által 
birhat Jézus halála bűnt elfedező hatalommal. Ezen eljá-
rásban az volt az Istennek célja, hogy bebizonyítsa a 
maga igazságosságát, melyet az emberek eddig azért 
nem láttak, mivel hosszútűrő kegyelménél fogva elnézte 
bűneiket. Az> Istennek a maga igazságosságánál fogva 
meg kellett büntetnie a vétkeseket, de jóságánál fogva 

büntetlenül hagyta azokat. Sokáig elnézte a bűnöket, de 
ez végre is arra a meggyőződésre vezethette az embe-
reket, hogy Isten akarata ellen büntetlenül is lehet cse-
lekedni. Hogy tehát igazságosságának eleget tegyen és 
jóságát ne sértse s igy mind a kettőt kielégítse, Krisztus 
halálát választotta a kettő közötti közvetítő eszköznek, 
a mennyiben azáltal, hogy a bűntelen Jézus halt meg, 
az emberiség bűneiért eleget tett igazságosságának és a 
mellett nagy tért talalt a bűnök megbocsátására. A ke-
resztyén ember ezáltal azt nyeri, hogy Jézusban való 
hiténél fogva biztos Istennek bűnbocsátó kegyelméről ; 
biztos, hogy a bűn hatalmából megszabadul. Ezen vált-
ságdíj és engesztelést eszközlő halál különösen azért 
nagybecsű, mert az a mellett, hogy Isten akaratából 
való, egyúttal Jézus engedelmességéből folyó önfeláldozás, 
a mely Istennek tetsző volt. Ily értelemben lehet Jézust 
az örök üdv alapjául tartani, ki a bűn zsoldjától a haláltól 
mentett meg (Róm. 6, 23.). 

(Vége köv.) Mayer Endre. 

Hogy is mondta Luther ? 
Bár kissé visszásnak tűnik fel előttem magyar lap-

ban a felett vitatkozni, hogy »deutsch« nyelven kimondott 
szavak mikép hangzottak eredetileg, mégis, minthogy 
a tárgy már meg van pendítve, az igazságnak lehető 
kiderítésére, én is kötelességemnek érzem közrebocsátani 
e tárgyra vonatkozó véleményemet. 

Révész Kálmán ur e lap folyó évi 15-ik számában 
»Luther wormsi végszavain cimű cikkében beható bírá-
lat után azon meggyőződésének ad kifejezést, »hogy 
Luther csak annyit mondott világhírű wormsi beszédje 
végén, a mennyit a jelenvoltak egyezőleg megemlitnek, 
t. i. »Gott helfe mir, Ámen.« 

E meggyőződését ő több objectiv és subjectiv ok-
kal igazolja. 

Az objectiv okok közt felhozza, hogy »hat egy-
korú tudós :tás nem közli Luther nyilatkozatát, hét má-
sik csak egy részét (»Gott helfe mir, Amen«) bizonyítja 
hitelesnek. Három egykorú röpirat nem emliti a mon-
datot, négyben pedig csak épen azon szavak vannak, 
melyek az egykorú tudósításokban is állanak.*1) To-
vábbá, hogy Eck, Peutinger, Spalatin és Cochlaeus, 
szem- és fültanuk is csak annyit jegyeztek fel. 

A subjectiv okok közt pedig felhozza cikkíró, hogy 
Peutinger teljes hitelt érdemlő tanú, kinek figyelmét 
semmisem kerülhette ki, mert hiszen ő ugy az első mint 
a második nap elől állott. De ha ki is kerülte volna 
Peutinger figyelmét Luthernek vagy egy fontos szava, 
bizonyosan meghallotta és feljegyezte volna azt Eck Já-
nos. S végre, hogy »Luther, midőn a birodalmi gyűlés 
színe előtt állott, erősen fel volt izgatva s ily állapot-
ban tán mást mondott, mint a mire később emlékezett.« 

Cikkíró maga is elismeri, hogy négy röpiratban a 
»Gott helfe mir, Amen« mellett ezen pótlék is ott van, 
»da bin ich«, de elveti azt azon egyszeuí okból, mert 
»Eck, Spalatin, Peutinger, Cochlaeus, kik mindannyian 
jelen voltak Wormsban, s mint szem- és fültanuk a leg-
nagyobb hitelt érdemlik, a »da bin ich«-ről megegyező-
leg mit sem tudnak.« Épen ily könnyedén bánik el más 
két röpirattal, melyek a hagyományos szöveget egészen 
közlik, sAz F. nyomtatvány (»Die gantz Handlung*),^ 
írja ő »mely egy másik latinnyelvűvel (>ad Caesar. Mai. 
D. M. L. responsum«) együtt nagy egyedüliségben a 

') Bővebb tájékozás végett magára az emiitett cikkre utasitjuk 
tisztelt olvasóinkat. 



5f>0 

hagyományos három mondatból álló szöveget ad ja : már 
csak azért sem érdemel semmi hitelt, mert a benne 
hemzsegő temérdek sajtó- és tárgyi hibáiból nyilván lát-
szik, hogy szerzője cikkiró szerint szem- és fültanu egy-
általában nem volt.« 

Cikkiró egész okoskodásából látszik, hogy ő a fő-
súlyt Eck, Spalatin, Peutinger és Cochlaeus tudósításaira 
helyezi »Ez urak szem és fültanuk voltak, a gyülekezet-
ben elől állottak, és így mindent hallottak. Ez urak 
mindegyike csak annyit közöl »Gott helfe mir, Amen« 
tehát Luther nem is mondott, nem is mondhatott töb-
bet.« Ez cikkiró okoskodása :nak lényege és áchillesi 
pontja. 

Lássuk tehát csakugyan megsebezhetlen ez áchil-
lesi pont. 

Az emiitett négy ur társaságából először is ki kell 
vennünk Spalatint, kinek tudósítása szerint Luther ezt 
mondta : »So helf mir Gott, denn keyn widerspruch kan 
ich nicht tinin®1), tehát többet mint »Gott helfe mir, 
Ammen«. 

Azután a mi Peutingert illeti, egészen bizonyos, 
hogy ő nem jól hallott, mert mint Philipp Fürstenber-
ger tudósit, »dann es eyn gross gedreng ond gemurmel 
war, dass eyner nit alle wort, auch zu zeyten nit den 
sinnen ond meynung verstehen mocht.«9) Különben is 
én oly provincialismust nem ismerek, mely »Gott helfe 
mir, Amen« helyett »Gott kum mir zu Hilf«-et értsen. 
A provinciálismus itt nem is abban áll, hanem arra vo-
natkozik, hogy Peutinger a bevett »komm« helyett 
»kum«-ot ir. 

A mi végre Cochlaeust és Ecket illeti, mindkettő 
latinul írt, és vagy nem is hallották tisztán, vagy nem 
is akarták Luther ama szavait teljesen az eredeti 
»deutsch« alakban közleni. Különben Luther e két nagy 
ellenségének bizonyára nem is nagyon feküdt szívén 
Luther szavainak a lehető legnagyobb hűséggel való 
közlése. 

És most, mielőtt tovább mennék, kénytelen vagyok 
egy kis kitérést tenni. 

Ugy tetszik nekem, a cikk erre vonatkozó szavai 
után, hogy cikkiró azon véleményben van, miszerint Lu-
ther a kérdéses szavakat közvetlenül a nagy beszéd 
után, annak mintegy záradékául mondta. 

Ez azonban nem áll. 
Luther nagy beszédjében könyveit három osztályba 

sorozta. Először olyanok, melyekről még ellenségei is 
elismerik, hogy nagyon hasznos keresztyéni olvasmá-
nyok, s melyeket tehát vissza nem vonhat. Másodszor 
olyanok, melyeket ő a pápaság és a pápai intézmények 
ellen írt, rámutatva a számtalan jogtalanságra, s melye-
ket ha visszavonna, a zsarnokságnak és istentelenségnek 
nemcsak ablakokat, hanem kapukat nyitna. És végre 
könyvei harmadik osztálya, melyeket egyes személyek 
ellen írt, kik a pápaságot és pápai intézményeket védeni 
akarták, s melyeket ha visszavonna a zsarnokság és is-
tentelenség még szabadabban és féktelenebbül dühöngne 
mint eddig. A beszéd végén aztán kéri Luther .a csá-
szárt és fejedelmeket, hogy ne Ítéljék el őtet ártatlanul, 
hitelt adva ellenségei ármánykodásainak. 

A nagy beszéd tehát meglehetősen a védbeszédek 
szokott illemes hangján volt tartva. Annak végén ép oly 
kevéssé van helye a »Gott helfe mir«-nek, mint az 
egész hárommondatos nyilatkozatnak. S csakugyan egyet-

»Spalatini Annales* Cyprian 1718. I. 44 
2) Neujahrs-Blatt 1861. 47. old. s tovább. 

len egy forrás sem helyezi Luther ama nyilatkozatát 
közvetlenül a nagy beszéd végére. 

A nagy beszéd után Eck türelmetlenül szemére 
vetette Luthernek, hogy nem a feltett kérdésre vála-
szolt, s határozott fe'eletet kért : visszavonja-e könyveit 
vagy nem ? 

Luther erre aztán határozottan fe'elte, hogy nem, 
mert ő sem a zsinatnak, sem a pápának nem hiszen, 
mert azok gyakran tévedtek és egymásnak ellenmondot-
tak s mert az ő lelkiismerete fogva van a szentírásban 
és ő semmit sem tehet a lelkiismeret ellen. 

Eck erre vádolta Luthert , hogy felidézi az eretnek-
ségeket, melyeket már annyi zsinat s közelebbről külö-
nösen a német nemzetből összegyűjtött constanzi zsi-
nat elitélt, s állította, hogy a zsinatok nem tévedhetnek. 

Es ekkor mindenfelől szorongattatva mondta Luther 
ama híres nyilatkozatot, először kifejezve, hogy ő sem-
mit sem vonhat vissza, a mi nyilván ki van mondva a 
szentírásban : »Itt állok, másként nem tehetek, Isten en-
gem ugy segéljen! Ámen.*:1) 

Ha Luther akkor csak ennyit mondott volna, 
»Gott helfe mir, Amen«, az bizonyára nem tette volna 
a gyülekezetre egy bátor tanúvallomás hatását. Sőt in-
kább mindenki ugy értelmezte volna azt, mint az ügye 
győzelme felől kétségbeesettnek a félelem által kisajtolt 
nyilatkozatát. 

E subjectiv ok mellett azonban, nem is említve a 
hagyományt, n*agok az eredeti források alapján is hatá-
rozottan be lehet bizonyítani, hogy Luther ama hires 
nyilatkozatát csakugyan az emiitett három mondatban 
mondta. 

Egyik erős érvünk erre nézve a »da bin ich,« 
mely cikkiró szerint négy forrásban fordul elő, de a me-
lyet cikkíró mégis egész könnyű vérrel elvet. Vélemé-
nyem szerint a »da bin ich« nem egészen esetleg került 
oda. Kik a »deutsch« nyelv titkaiba mélyebben be van-
nak avatva, tudják, hogy a legtöbb esetben épen ugy 
lehet mondani »da bin ich«, mint ezt, »hier stehe ich.« 
Tehát minden nagy merészség nélkül feltehetjük, hogy 
az illető Íróknál az eredeti szavak kicsúsztak az emléke-
zetből s csak a mondott dolog lényege maradt meg. 
Magyar nyelvünkben mindenesetre mindkét kifejezést 
egyformán fordíthatjuk »Itt állok«-kal. 

Lássuk azonban, hogy állunk a másik mondattal ? 
Spalatin szerint ezt mondta Luther : »So helft mir 

Gott, denn keyn wiederspruch kan ich nicht thun.« 
Valóban nekem ugy tetszik, hogy e mondat második-
fele, jelentésre nézve teljesen egyezik az »ich kan nicht 
anders«-sel. Valószínűleg a Spalatin emlékezetéből is ki-
csúsztak a szavak, a mint azok eredetileg is mondva vol-
tak, s igy ő csak azok jelentését közli. És ez egészen 
természetesnek fog feltűnni előttünk, ha meggondoljuk, 
hogy azon időben a gyorsírás még nem volt feltalálva 
s igy mindenki saját többé-kevésbé jó emlékezetére volt 
utalva. 

Hogy a harmadik mondatot sGott helfe mir, 
Arnen,* valóban mondta Luther, azt cikkíró sem vonja 
kétségbe, s igy szükségtelennek tartom a mellett hossza-
sabban időzni. 

Annyi tehát bizonyos, hogy Luthernek ama világ-
hiiű nyilatkozata három mondatból állott. 

De hogy hangzott a három mondat eredetileg ? 
Három forrásunk van, melyek Luther nyilatkozatát 

') A tárgyalás menetéről bővebb tájékozás végett a »Lullier 
Wormsban c című cikknek e lap fo'yó évi 7-dik és 8-dik számaiban 
megjelent része. 
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mindhárom mondatban közlik. »Die gantz Handlung« 
»Ad Caesar. Mai. D. M. L . responsum« és »Acta reve-
rendi patris D. M. L.« 

E források közül cikkíró az elsőt (s sut tyomban 
mellette a másod'kat is) teljesen elveti, mint hitelre nem 
méltót. Én azonban bár elismerem, hogy lehetnek ab-
ban sajtóhibák, de hogy a tárgyi hibák is csak ugy hem-
zsegnek benne, azt cikkiró bizonyára csak vétségből irta. 
Tény, hogy ugy »Die gantz Handlung«, mint az »Ad 
caesar. Mai. D. M. L. responsum« még ugyanazon év-
ben, csak pár hónappal a wormsi országgyűlés után 
megjelentek, és a legnagyobb hitelt érdemlik. Mindkettő 
igy közli Luther nyilatkozatát : »Ich kan nicht anderst, 
hie stehe ich, Gott helff mir, Amen.« Tehá t az általá-
nosan elfogadott kifejezés, csakhogy egy kissé felcserélt 
szórenddel. 

A most általánosan elfogadott és használatos szö-
veg : »Hie stehe ich, Ich kann nicht anders, Gott hellft 
mir Amen«, megvallom csak az >Acta reverendi patris 
D. M. L.« cimű iratban fordul elő, melyet, általános 
vélemény szerint, Melanchton szerkesztett össze az »Acta 
et res gestae D. M. L. in comitiis stb.« című egykorú 
röpirat után. Az »Acta et res gestae stb.« pedig Luther 
feljegyzései után készült.1) Mindazáltal Luthernek ama 
nagyhírű nyilatkozatáról hallgat. Okát én ennek abban 
találom, hogy Luther maga nem fektetett nagyobb súlyt 
arra. O Isten igéjéért küzdött s saját szavait nem akarta 
Isten igéje mellé vagy épen a felett előtérbe állítani. 
Luther hívei azonban rendkívüli súlyt fektettek e nyilat-
kozatra. De annak valódi alakját a létező források után 
nem tudták megállapítani. Az általános kívánságnak en-
gedve aztán Melanchton, kiadta még egyszer a wormsi 
események történetét, bizonyára magától Luthertől kér-
dezve meg ama nyilatkozat eredeti alakját. 

Cikkiró véleménye szerint »Luthei, midőn a biro-
dalmi gyiilés színe előtt állott, erősen fel volt izgatva s 
ily állapotban tán mást mondott , mint a mire később 
emlékezett.« 

A mi véleményünk szerint azonban Luther , midőn 
a birodalmi gyűlés szine előtt állott, és különösen azon 
pillanatban, midőn Eck felemiitette a constanzi zsinatot 
s ez által az ő véleményére mintegy az eretnekség bé-
lyegét akarta sütni ; azon pillanatban, midőn tőle nem-
csak Eck, de ugyszólva az egész birodalmi gyűlés, 
könyveinek visszavonását követelte ; azon pillanatban, mi-
dőn az egész terem felzúdult, midőn a rend megbomlott és 
mindenfelől fenyegető kiáltások hallatszottak ; azon pilla-
natban, midőn az emberi indulatok mintegy féket veszítve 
őt megsemmisítéssel fenyegették, a mi véleményünk sze-
rint Luthei t nem »erős felizgatottság,« hanem valami 
rendkívül magasztos lélekállapot fogta el. E pillanat ter-
mészetszerűleg mélyen, kitörülhetlenűi be kellett hogy nyo-
módjék Luther emlékezetébe. Épen ez okból én egyéni-
leg teljesen meg vagyok győződve, hogy Luther ama 
nyilatkozata szószerint ugy hangzott , mint azt az »Acta 
reverendi stb.« közli, s hogy tehát Luther ama nyilat-
kozatának szószerinti hangzását a magyar nyelvben e 
kifejezésben állapithatjuk m e g : »ltt állok, máskép nem 
tehetek, Isten engem ugy segéljen Amen.« 

Különben, hogy Luther csakugyan e három mon-
datot mondta, azt az előbb emiitett két egykorú röpirat 
után is biztosra állithatjuk. Némi bökkenőt képez azon-
ban, hogy ott más a szórend. Epen ezért e részben a 

J) Bővebben erről e lap folyó évi 2-ik számában »Lutlier Worms-
ban, « a források bírálatában. 

történetírók egyénileg eltérő felfogásainak mindig tér 
fog nyilni. 

Cikkiró azon véleményének igazolására, hogy Lu-
ther csak ennyit m o n d o t t : »Gott helfe mir, Amen,« 
még e>en nyilatkozatot is kockáztatja : »Azokra végül, 
kik Luther asztalbeszédei alapján ragaszkodnának a ha-
gyományos szöveghez, csak azt a két körülményt em-
lítjük meg, hogy Waltz meggyőzőleg kimutatta (For-
schungen VIII.), miszerint Luther saját előadásai sem 
bírnak mindig teljes hitelességgel; továbbá, hogy a 
Tischredenek kétféle (Aurifaber és Lauterbach) kiadása 
közt igen sok ponton lényeges különbség van. (Brieger, 
Zeitschrift II.)«. Erre csak azt jegyzem meg, hogy a 
Tischreden Luthernek épen szóban forgó e nyilatkozatát 
nem emiitik, s igy azokat itt se ellen, se bizonyító érvül 
felhozni nem lehet. 

És végül még egy megjegyzést. A »deutsch« iro-
dalom terén ujabb időben egyesek, nagyobb tehetség 
vagy szorgalom hiányában, uj, bombasztikus eszmék vi-
lággá bocsátása által igyekeznek a figyelmet magukra 
vonni. Ezt a jelenséget a »deutsch« egyházi irodalom 
csaknem minden ágában sokszor bosszankodva veszi 
észre az ember. A mi az egyháztörténetet illeti, Neander 
és Gieseler, e nagy egyháztörténet írók, meghaltak. Most 
az epigonok virágoznak »Deutschland«-ban. Epen azért 
nekünk magyaroknak kétszeres óvatosságra van szüksé-
günk, nehogy tiszta buza helyett szemetet vegyünk át 
irodalmunkba. Meg vagyok győződve, ha Révész ur ön-
állólag tanulmányozza a forrásokat, nem olyan könnyen 
adot t volna hitelt Grunernek. És meg vagyok győződve, 
hogy Révész urnák tehetsége is és szorgalma is van az 
önálló tanulmányozásra. Ideje, hogy egy minden tekin-
tetben önálló magyar egyházi irodalmat teremtsünk. E 
kötelesség teljesítése különösen ránk, ifjabb nemzedékre 
vár. Én, remélve, hogy azt Révész ur nem fogja vissza-
utasitni, előre is küldöm a szövetkezésre atyafiságos kéz-
szorításomat. llákosi György. 

B E L F Ö L D . 
Szász Károly püspök ur püspöki látogatása. 

Szász Károly dunamelléki ref. püspök f. hó 27-én 
délben indult egyházlátogatási körútjára, melyben ezúttal 
a íelső-baranyai egyházmegye keleti részét, összesen 
29 anya- és 2 leányegyházat szándékozik meglátogatni. 
Vele ment az egyházkerület főjegyzője Szilády Áron 
halasi lelkész is, ki őt a mult évben az alsó-baranya-bácsi 
egyházmegyében is kisérte, gőzhajóval a Dunán Mohácsig 
utaztak, onnan reggeli öt órakor a vasúton mentek 
Villányig, hol az egyházmegye esperese Kovács Antal 
terehegyi lelkész vezetése alatt nagyszámú küldöttség, 
számosan a lelkészi karból s a világi tanácsbirák közül, 
továbbá Antal Pál siklósi szo'gabiró a megyei hatóság 
képviseletében, és a 3/4 órányira fekvő s legelőször meg-
látogatandó nagy-harsányi egyház elöljárói és az egyház-
megyei- tanítói kar küldöttsége fogadták. Először az es-
peres »meleg beszéddel« üdvözölte a főpásztort, mire az 
szívélyesen válaszolt. Azután a szolgabíró üdvözölte a 
megyei hatóság nevében, felajánlva kíséretét és szolgá-
latát, mit a püspök szerényen s köszönettel fogadott, 
végre a tanítói kar üdvözletét fogadta s viszonozta. Ek-
kor hosszú kocsi sorral, s csinos bandérium kíséretében 
indult meg a menet és hét órakor, ünnepélyes harang-
zúgás között érkezett Nagy-Harsányba, hol a gyülekezet 
összes népe, férfiak, nők, gyermekek a templom és pap-
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lak előtti téren összegyűlve várta s szűnni nem akaró 
éljenzéssel fogadta a főpásztort. A súlyos beteg lelkész, 
lábaira bénu'tan, ölben vitette ki magát s karszékben 
íilve fogadta s melegen üdvözölte püspökét, ki megha-
tottan vá'aszolt a betegnek, majd a néphez fordulva, lel-
kesen szólott. Azután a presbyterium részéről üdvözöl-
tetett a nép nevében, majd fehérbe öltözött leányok vi-
rágbokrétákkal fejezték ki ártatlan hódolatukat. 

A le'készJakon hamarosan átöltözve, a kerületi fő-
jegyző, esperes és nyolc lelkész, valamint a szolgabíró 
és elöljárók kíséretében ment a templomba, melynek 
minden zugát, karát és folyosóját is megtöltötte a nép, 
még sokan az ajtóban maradtak, be nem férhetve. Itt, 
az éneklés után, az Urasztaláról tartott a püspök három 
negyed óráig tartó s a régóta belviszályoktól hányatot t 
gyülekezet lelki szükségeihez alkalmazott beszédet, mely-
ben a békességet — magokkal, egyházi felsőségükkel s 
végre Istennel, •— erkölcsi és bibliai érvekkel erősítve, 
kötötte hallgatói szivére. Felhozta, hogy az e században 
egyetlen püspöki látogatáskor b. eml. Báthory püspök, 
ez egyetlen egyházat, a főconsistorium iránti engedet-
lenségeért elkerülte — de ő nem akarja atyai szere-
tete megvonásával sújtani a gyülekezetet, hanem megmu-
tatja nekik békehirdető arcát. A beszéd nagy benyomást 
tett a jelenlevőkre, s még nagyobbat az azt bezáró ima 
és áldás. 

Istenitisztelet után az iskolát látogatta meg a fő-
pásztor, mely községi levén, csak a hitoktatást vette 
számon, s az értelmesen felelő fiuk- és leányoknak a 
biblia egyes könyveiből és a zsoltárokból, a kisebbeknek 
bibliai jelmondatokkal ellátott képes-lapokból osztott 
ajándékokat. 

Az iskola után a presbyteriummal való értekezés 
következett, mely tizenegy órától egy óra utánig tartott 
s az egyház ügyes-bajos dolgai tárgyaltattak, miközben 
a püspök s vizsgáló társai sok kérdést felvilágosítottak 
— a nélkül, hogy a pörös ügyekben az egyházi törvény-
székek Ítélete elé vágnának — s a főpásztor békességre 
intő és kiegyenlítést célzó szavai itt sem maradtak ha-
tástalanok. 

Kedélyes ebéd után, a délután (egy pár rövid lá-
togatáson kivül) hivatalos és magán jellegű értekezletek-
kel telt el. Este a helybeli ének-kör tisztelgett, csinos 
dalokkal. 

A pesti ref. egyházmegye közgyűlése. 
(Vége.*) 

A gondnok beigtatás után felolvastatott az esperesi 
jelentés. Meggyőzött ez ismét mindenkit a kormányzás 
precise vitele- és annak örvendetes eredményéről. Mind 
egyházak, mind lelkészek összes kötelezettségöket telje-
sítették az egyházkerület és egyházmegye irányában. 

Az egyházak tisztviselői — elenyésző csekélység 
kivételével — pontosan fizettetnek. Szép jelenség az 
anyagi bajokkal küzdő korunkban. 

Az egyházmegye 50,487 lelke közül 25,818-an él-
tek az Úrvacsorával. Kedvező arány a nagyfontosságú 
vallásos cselekmény gyakorlásában. Ki kell emelnem 
Fóthot, hol 1330 lélekből áll a gyülekezet és 3044 volt 
az urvacsorálók száma. 

Más vallásról hozzánk tértek 104-en, kitértek más 
vallásra 33-an s igy ez uton szaporodtunk 71 lélekkel. 

Az adakozások terén kimagaslik Budapestnek budai 

*) L. a 16-ik számot. Szerk. 

része, hol az újra alakuló egyház templomára 8000 fo-
rintot és sorsjegyek értékében circa 110 frtot gyűjtöttek, 
főleg nméltóságu Tisza Kálmánné, gróf Degenfeld Ilona 
úrhölgy alig méltányolható buzgalmu vezetése alatt. Ma-
gasztos érdeme nem szorul a mi szerény tollúnk elisme-
résére ; de mégis igazán jól esik nekünk ott a magasban 
látni a dicső példányképet. 

Vácon önkéntes adományokból gyűlt 1240 forint. 
Nagy összeg ez, ha a viszonyokat, melyben az egyház 
él, kellőkép méltatjuk. Átalában ez év is bizonyság a mi 
véreink áldozatkész buzgalma, egyház és iskolához ra-
gaszkodásáról, mert adományokból az egyházmegye ke-
belében begyült egyházi és iskolai célokra 15,238 forint 
80 krajcár. 

Építkezési célokra kiadatott összes egyházainkban 
8874 frt 85 kr. 

Lelkészi karunkból kidőlt a szelídségben ékeske-
dett Szánthó Ödön bugyi-i lelkipásztor. Csaknem IOO 
évig családjának azon helyen tar tot t lelkészi szolgálata 
benne megszakadt. Áldásunk kíséri az élte delén állott 
kartársat az örökkévaló elé. 

Az elmúlt évben öt tanítói állomás lett uj válasz-
tás által betöltve. Ebből 4 egyházmegyeileg megerősít-
tetett, egynek a megerősítése időközben felmerült botrá-
nyok miatt a törvényes ítéletig fel lett függesztve. 

Születtek: 2345-en. Meghal tak: 1766-án, s igy a 
születés általi szaporulat 579. Egybeke l t : 677 pár. Con-
firmáltatott: 605 egyén. 

Esperes ur inditványára Bod művére előfizet az 
egyházmegye. 

A levéltár — az elnökségtől független okok miatt 
— teljesen rendezetlen, s igy az egyházmegye múltja 
nem közelíthető meg általunk. Ennek rendezése- és rend-
ben tartására levéltárnokká megválasztatott Vörös Károly 
váci lelkipásztor. 

A domesticai ügy az egész megyében meglehetős 
simán rendeztetett. Csak egyetlen egyház presbyteriuma 
tagadta meg a további részvétet, a rákospalotai, mely az 
első 3 évi ciclusban meglepő eredményt mutatva fel, 
méltó dicséretet érdemelt. 

Tovább fizetni, illetőleg a kivetéseket eszközölni 
semmi áron nem akarja a presbyterium. 

E tárgy feletti igen élénk eszmecserében két orvos-
lási mód proponáltatott . 

Az első indítvány szerint a presbyterium az egy-
házmegyeileg kivetendő egé^z összeg megfizetésében, egye-
temlegesen lett volna elmarasztalandó, ezzel szemben vi-
tattatott, hogy ez személyi kötelezettséget képezvén, mint 
személyi teher másra át nem hárítható ; mert hiszen ad 
analógiám az állam is az egész falu adóját behaj tathatná 
a bírón és elöljárókon, a mi non sens. Ez utóbbi nézetet 
fogadta el az egyházmegye is, felszólitván a renitens 
presbytereket a kivetés és beszedés záros határidő alatti 
eszközlésére, minek ha foganatja nem lesz, akkor az egy-
házmegyei domesticai bizottság kiszállva eszközli a kive-
tést, s az e munkával járó költségek megfizetésében ma-
rasztaltassék el a presbyterium egyetemlegesen, még az 
esetre is, ha netán időközben viselt tisztökről leköszön-
nének. 

A konvent által leküldött nyugdíj- és gyámintézeti 
alapszabályok tárgyalásra kitüzetvén, Papp Károly lel-
kész kért szót, a tárgyalást a következő beszéddel és 
ehez kapcsolt határozati javaslattal nyitotta meg. 

Nagytiszteletű közgyűlés ! 
Méltóztassék megengedni, hogy én e nagyfontosságú 

tárgyra vonatkozólag véleményemet elmondjam. Nagy-
fon'.os-águnak jelzem; mert ez a reform, egyház lelkészi 
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kara nagy részének létkérdése körül forog, magának a 
ref. egyháznak pedig jövőjére, fejlődésére és igy azon 
állására van nagy befolyással, melyet az ország vallás-
felekezetei között elfoglalni hivatva van. S épen azért, 
mivel ily nagyfontosságú a kérdés, a legkomolyabb meg-
fontolást és beható tárgyalást igényli. Mielőtt szorosab-
ban a tárgyhoz szólnék, szabad legyen egy pillantást 
vetnem azon előzményekre, melyek a gyámintézet felál-
lítását parancsoló szükséggé tették. 

A régibb időkből is mutatkoznak némi nyomai a 
gyámintézeti eszmének, s imitt amott ez eszmék valami 
mozgalmat is idéztek elő, s holmi jelentéktelen foszlá-
nyai maradtak reánk e mozgalomnak. De meggyökerezni 
nem tudtak. Mert tartósságra nem számithat az olyan in-
tézmény, a mely csak mint elvont eszme hódit, de melyet 
a kor szelleme nem követel, ellenben a mit a közszük-
ségérzet teremt meg, annak maradandósága biztosítva 
van. A forradalmat megelőző időben a gyámintézetek 
felállításának égető szüksége érezhető nem vol t ; tagad-
hatatlan azonban, hogy egy idő óta — talán nem téve-
dek, ha azt mondom — hogy a forradalom óta, valami li-
dérc nyomás kezd mind súlyosabban nehezedni egyházunk 
lelkészi karának nagy részére, mely e nyomás alatt ver-
gődik, küzd, de azt magáról lerázni nem bírja. Ez az anyagi 
helyzetnek mindinkább sulyosodó terhe. Áz állam, a tár-
sadalom, a család mind nagyobb és kérlelhetlenebb kö-
vetelésekkel áll elő anélkül, hogy a fedezetre századokkal 
ez előtt kijelölt alapok, kevés kivétellel növekedtek volna. 
S ha valaki mind személyére, mind családjára, mind 
gyermekeinek jövőjét illetőleg fennakarja tartani a tár-
sadalomban azon helyzetet, a melyet nemcsak igényel-
het, de a melyet állása, sőt hivei is követelnek, nagy 
nélkülözésekkel kell küzdenie, s oly önmegtagadást gyako-
rolnia, melyet rajta kivül, nem sejt senki. S hol nyilvá-
nulnak ennek első jelenségei ? Mindenekelőtt a lelkészek 
gondolkozásmódjában gyermekeik pályájának megválasz-
tásában. 

Ha megnézzük, hogy a régi theol. tanintézetek hon-
nan szedték növendékeiket, úgy találjuk, hogy akkor azok-
nak, a kik lelkészi pályára készültek, aránytalanul nagy 
contingensét, a lelkész-családok szolgáltatták, ha ellenben 
ma megnézzük a theol. tanintézeteket, a lelkészek fiai van-
nak ott aránylag legkevesebben. Talán azért, mert hajdan 
sok helyen az volt a szokás, hogy apáról-fiúra szálltak 
az ekklézsiák? De vajon panaszkodhatunk-e ma népünk e 
részbeni kegyeletes érzületének hiánya miatt? Vájjon ma 
népünk, ha csak teheti, nem az elhalt lelkész fiát he-
lyezi-e be a papi székbe? De tovább megyek. 

Hajdan egészen végzett és teljes képzettségű egyén-
nek csak az tekintetett, a ki nemcsak a bölcsészeti és 
jogi tanfolyamot, de ezeknek corollariumát a theologiai 
tanfolyamot is végezte, s azon egyének között, a kik 
csak hivatalukból akartak megélni, rendszerint a jele-
sebbek közül léptek legtöbben a lelkészi pályára. Ma, 
ha csak a korlátolt anyagi viszonyok nem kényszeritik 
a jeles képesságeket, ambitiójuk minden térre vonja 
inkább, mint a lelkészi pályára. S ha ez igy megy foko-
zott mértékben tovább is : mi lesz az egyházból ? 

Hol találjuk meg az okát azon nagy különbségnek 
a mely van a ma és az egykor között ? Abban, hogy 
hajdan egyfelől a lelkészi állás volt egyike a legtisztel-
tebb, s a társadalomban a legtekintélyesebb hivatalok-
nak, a mit eléggé bizonyít az, hogy kiválóbb lelké-
szeink rendszerint a megyének táblabiráivá is megválasz-
tattak ; másfelől ez nemcsak tisztességes megélhetést, de 
anyagi jólétet is biztositott. Ma mindez nem igy van. 
Nem mondom, hogy a viszonyok ilynemű megváltozá-

sára, más okok ís közre nem hatottak, de az oroszlán-
rész ebben mindenesetre az anyagi helyzet rosszabbulá-
sára esik. 

Ismerem az ellennézetűek érvelését is, a kik a lelké-
szi állás erkölcsi hanyatlásának okát magukban a lelké-
szekben keresik, azt mondván, hogy : nincs meg a régi 
buzgóság, nincs meg a régi képzettség, hiányzik a szent 
ügy iránti lelkesedés. Engedelmet kérek emberek vagyunk 
mindnyájan. Meg vagyok győződve, hogy azon ifjak, 
kik az intézetből kilépnek, őszinte buzgósággal, a szent-
ügy iránti lelkesedéssel lépnek ki a nagy mezőre, melyen 
az aratásra való gabona várja őket. Érzik lángolni fejők 
felett a kettős tüzes nyelveket s éreznek erőt magukban 
arra, hogy fognak tudnak szólani mindenkinek a maga 
nyelvén. De midőn a munkatéren nemcsak arra kell gon-
dolniok, hogy hivatásukat betöltsék, hanem arra is, hogy 
mi módon tudják előteremteni maguknak és családjuknak 
a mik a legszűkebb körre szorított szükségleteik fedezé-
sére megkívántatnak; midőn nélkülözniük nyomorogniok 
kell, s ha nem éheznek is a szó mindennapi értelmében, 
de éheznek lelkükben, a midőn nem adhatják meg csa-
ládjuknak azt, amire őket míveltségük, tanulmányaik, kép-
zettségűk jogosítják. No már ez az örökös küzdelem lelo-
hasztja a legnagyobb buzgóságot is. Hogy mennyire érez-
hető a helyzet nyommasztó volta, mutatja az a mozgalom, 
mely a kath. egyházban is megindult, a hol ma a congrua-
ügy foglalkoztatja a főpapokat és a világiakat fel egész a 
minisztériumig. Érzik ott is, hogy az alpapság helyzetén 
segíteni kell, holott azoknak viszonyai a miénknél sok-
kal kedvezőbbek. Azt se gondolja senki, hogy az anya-
giak nincsenek befolyással az ember lelkületére, önérze-
tére és önálló gondolkozására. A hol szükség van, ott 
minden pillanatban veszélyeztetve van a függetlenség és 
önállóság. Ott könnyű zabolát vetni a nyelvekre s meg-
ölni a szabad szót. Melyik pedig az az egyház, a mely-
nek annyira féltett kincse volna a függetlenség és sza-
badság, mint a mi egyházunknak. Hogy pedig a jó 
anyagi helyzet mennyire biztosítja a függetlenséget, min • 
den érvelés nélkül, csak hazánk katholikus főpapságára 
kell mutatnom. És mi lesz a mi egyházunkból, ha szol-
galelkűekké válnak lelkészei. S ha az anyagi helyzeten 
segítve nem lesz, mit várhatunk ? Azt, hogy miután épen 
azon értékek, a melyekből a lelkészek fizetése kikerül, 
mindinkább alászállanak, ettől a pályától a tehetség vég-
kép elfordul, s csak a szellemi szegénység fog vetélkedni 
érette, a mely örülni fog, ha talál valakit, a kinek magát 
eladhatja. Mi lesz akkor a hires, a maga függetlenségére 
és szabadságszeretetére büszke magyar reformált egy-
házból ? 

De hagyjuk ezeket, adja az ég, hogy ezen idők 
be ne következzenek. Éreztük régen, hogy helyzetünkön 
segíteni kell. A segítés egyik módjának véltük azt, ha 
az özvegyek és árvák gyámolitásáról gondoskodunk, ugy 
vélekedvén, hogy még a családfő él, az ideig, ha küsz-
ködve, nyomorogva is, csak megélnek. A szülők, ha ön-
maguktól kell is megvonniok a szükségeseket, gyerme-
keik jövőjét igyekeznek biztosítani; de mi lesz az árvák-
ból és özvegyekből, ha az apa elhal, és sehonnan gyá-
molitást nem várhatnak. Ekkor áll elő a kiáltó szükség 1 
Ezen akarunk minden áron és mindenekelőtt segíteni, 
hogy a szegény lelkészt halálos ágyán nyugtassa meg 
az a tudat, hogy övéi nem lesznek a társadalom páriái. 

Ez teremtette meg azon gyámintézeteket, a melye-
ket sok magyarországi egyházmegye és az erdélyi egy-
házkerület megalapított. De ugy látszik kell lenni olyan 
egyházmegyéknek, a melyekben semminemű gyámintézet 
nincsen, a hol az özvegyek és árvák nyomora magára 
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vonta a zsinat figyelmét, ennélfogva az, az egyetemes 
özvegy-árva gyámintézet felállítását elrendelte. 

A legközelebb tartott convent az erre vonatkozó 
szabályokat megalkotta, leküldötte a kerületekhez, a ke-
rületek pedig az egyházmegyékhez, hogy e szabályzato-
kat tárgyalják s észrevételeiket megtegyék. 

Volt szerencsém a fenntebbiekben megjelölni azon 
kívánalmakat, melyeknek szemelőtt tartását a gyáminté-
zet megalapításánál szükségesnek véltem. Első, hogy a 
lelkész-özvegyek és árvák elhagyatva ne legyenek. De 
ez csakis a legközelebbi cél, mely eszközeink szűk vol-
tához van mérve, de a továbbinak annak kell lenni, 
hogy a lelkész özvegye és árvái oly segélyt nyerjenek, 
mely az árvák kiképeztetésére biztos alapul szolgáljon, 
hogy igy a folyó jövedelmet a lelkészi család önfenntar-
tására és gyermekei nevelésére fordíthatván, nyugodtabb 
és biztosabb helyzete legyen s ne legyen kényszerítve 
függetlenségét az anyagiak miatt föláldozni. Nézzük meg-
felelhet-e ezen alapszabályok által tervezett egyetemes 
nyugdíj- és gyámintézet ennek a célnak. 

Á mi az első tervezetet, t. i. a nyugdíjintézetét il-
leti. Ez rombolással kezdi művét. Mindenekelőtt a magyar 
református egyház szervezetének egy a lelkészekre nézve 
legmegnyugtatóbb és oly kedvező intézményét konfis-
kálja, a mely, ha volt még valami a mi csábító erővel 
bírhatott azokra, kik tehetségeik által más pályán ís elő-
haladást remélhettek, ez az volt, hogy itt, ha valamely 
csapás, szerencsétlenség által munkaképtelenekké lesznek, 
nem dobják el minden tekintet nélkül, mint egy rozsdás 
vasat, melynek többé semmi hasznát venni nem lehet ; 
hanem élni hagyják őket is, családjukat is. És midőn e 
nagy jótéteménytől megfosztja a lelkészi kart, igér-e 
valamit, a mi ezzel aequivalens, vagy legalább ezt meg-
közelítő lehetne ? 

Nem, hanem azt mondja : e szabályzat kötelező volta a 
lelkészek- és tanárokra nézve érvénybe lép 1887. jan. i -ső 
napján, ellenben az intézet kötelezettsége ezek iránt, 
vagyis a díjazás megkezdése csak akkor, ha majd a con-
vent vagy a zsinat elérkezettnek látja az időt a fizetés 
megkezdésére. Hogy ezt mikorra helyezi kilátásba a sza-
bályzat, következtetnünk lehet ennek 3. §-sából, a mely-
ben megmondja, hogy ezen intézet tőkéje tetemesen fog 
szaporodni a tűzkárbiztositásból befolyó jövedelmekből. 
Minthogy pedig az egyházak 10—12—20 évre szerző-
désileg kötelezettségben vannak egyik-másik biztosító-
intézet iránt, majd midőn ezen kötelezettségek megszűn-
nek és a tűzkárbiztositás jövedelmet is hoz : akkor meg-
kezdheti az intézet működését; addig pedig, ti elaggott 
lelkészek és tanárok, kiknek erőiteket a közszolgálat emész-
tette meg, vagy a kik szerencsétlenekké lettetek, mehet-
tek a nagy világba, vándorbotot véve kezeitekbe, hogy 
könyöradományokból tengessétek hátralevő élteteket. 

De nem is tudom összeegyeztetni az alapszabályok-
nak azon igéretét, hogy a tűzkárbiztositásból befolyó jö-
vedelem tetemesen fogja szaporítani a nyugdíjintézet alap-
tőkéjét, azon kijelentésével, hogy a jövedelmek első sorban 
a biztosítás tartaléktőkéjének növelésére vannak rendelve. 
Ezt egyébként természetesnek és szükségesnek is tartom ; 
mert minden pénzintézetnek, ha fennállását minden kö-
rülményekkel szemben biztosítani akarja, elengedhetet-
len kötelessége mielőbb erős tartaléktőkét teremteni, 
mert e nélkül szüntelen a lét és nem lét között ingado-
zik s a bizalom, mely pedig sikerének egyik legfőbb 
alapja, elfordul tőle. S ha ez az intézet is teljesíteni 
akarja ezen első rendű önmaga iránti kötelességét, honnan 
lesz akkor az a nagy jövedelem, melyet a nyugdíjinté-
zetnek nyernie kellene ? Ezeknél fogva a nyugdíjintézetet 

sem ebben, sem semminemű olyan formájában, mely a 
lelkészeket hivatalaiktól megfosztja, elfogadhatónak nem 
tartom és elfogadhatónak nem ajánlhatom, ha magunkra 
nem akarjuk vonni az utókor átkát, hogy ezen legjóté-
konyabb intézményét egyházunknak megsemmisíttetni s 
az elaggott, vagy szerencsétlen lelkész-utódainkat földön-
futókká tétetni engedtük. 

A második része a szabályzatnak a lelkészi és ta-
nári gyámintézet felállításával foglalkozik. Ennek sikerét 
mindenekfelett azon kötelezettségtől várja, melyet a lel-
készekre és tanárokra ró, midőn kimondja, hogy ezeknek 
nolle velle belépniök és fizetniök kell. Igaza van, midőn 
felteszi, hogy ez is, mint minden pénzintézet csak ugy si-
kerül, ha sok tagja, tehát sok jövedelme lesz. S hogv sok 
legyen, senkitől sem kérdezi : akarsz-e bemenni ? ha-
nem azon elvet követve: »compelle íntrare,« kényszerít 
mindenkit á belépésre. A befizetendő összegek meghatá-
rozásánál — úgylátszik — az egyházaknak eddig elfo-
gadott osztályozását vette alapul. Az osztályozásra vo-
natkozólag csak a két végpontra nézve van észrevéte-
lem, mivel a közben eső osztályokra nézve az egymás-
tőli távolság aránya majdnem ugyanaz, de a két végsőn 
tűi a fokozást nem folytatja ; holott a felső fokon túl a 
díjazás megy fölfelé, sok esetben messze túlhaladva az 
1600 forint felső fokot, a melyen túl szintén lehetne 
fokozatokat állapítani meg, és a IV-ik osztálytól ismét 
lefelé, talán a 200 forintig. Mert míg amaz bármennyi 
fizetése van, nem adózik többet, mint az, a ki az első 
fokot t. i. az 1600 forintot csak épen alig haladja ; emez 
pedig az ő 200 forintjával épen annyit, mint a 800 fo-
rintos. Ki ne látná ebben a nagy igazságtalanságot, mely 
annak terhét, a ki elbírja könnyíti, azét pedig a ki nem 
bírja, megnehezíti. 

A 7-ik §-sa a szabályzatnak ismét jogot koníiskál, 
anélkül, hogy ezt kárpótolni igyekeznék. Elődeink 
ugyanis gondoskodtak, hogy az Özvegyeknek és árvák-
nak épen azon időben, a mikor a csapás súlya alatt 
gondolkozni is alig tudnak, ne sulyosbbítsa helyzetét az 
anyagiak miatti aggodalom, megadták nekik a hivatalos 
darab évet és ezentúl a kegyévet, hogy legyen idejök 
a biztos helyzetből nyugodtan gondolkozni jövendőjük 
fölött. Ez a szabályzat ezt a jótéteményt egy tollvonás-
sal eltörli és ad helyette fél kegyévet. No de ha itt csor-
bát szenvednek az özvegyek és árvák, bizonyosan dú-
zsan kárpótolva lesznek a gyámintézet által, melynek jóté-
teményét azonnal élvezik 1 Mit igér hát ? Ajánl az özvegy-
nek 100, az árváknak fejenkint 25 f r t o t : tehát sok és 
apró részletekben kapja meg az özvegy azt az összeget, 
melyet egy kegyév alatt megnyert volna. Es mig ezzel, 
mint egyszerre kapott nagyobb összeggel tudott volna 
valamit kezdeni, addig amazzal alig lesz kenyere. 

És ezen száz forint fejében mit kiván ? Fizettet a 
nyugdíjintézet számára évenként 10, 8, 6, 4 forintot, 
fizettet a gyámintézet alaptőkéjére egyszer mindenkorra 
25, 20, 15, 10 forintot évi járulékot és ezen kívül 
io? 8, 6, 4 forintot. És minthogy a lelkészeknek meg-
hagyja a jogot, hogy a most fennálló özvegy- árva gyám-
intézetekre történő befizetések és tőkeszaporitás iránt in-
tézkedhetnek, és mivel ezeknek alapszabályaik rendsze-
rint kimondják, hogy a ki nem fizet, a gyámintézet se-
gélyezésére igényt nem formálhat, tehát hogy ennek 
jótéteményeit el ne veszitsék, fizetniök kell oda is. P ŝ 
igy fizetnek négyszeresen. Ugyan ki birja meg ezeket a 
fizetéseket? Igen 1 de a 17-ik § a most élő lelkészek 
özvegyeinek és árváinak nagy előnyöket ad : megengedi, 
hogy a 885-ik évben kiosztott segélyösszegnek három-
szorosát oszszák ki. Méltán kérdezhetném : miért ? Ta -
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Ián azért, hogy mi is készséggel segédkezzünk e gyám-
intézetek megfojtásában ? Igen 1 mert a meglevő tőkék, 
a szabályzat idézett §-sa szerint a mostani lelkészek özve-
gyeinek kihalása után, mint gazdátlan vagyon beolvasztat-
nak az országos gyámintézetbe. Ezzel ellentétben a 19-ik 
§-ban azt mondja, hogy: az egyházmegyei és egyházkerületi 
gyámintézetek azon tőkéi, melyek helyi természetűek vagy 
az alapitó intézkedése szerint kizárólagos céljuk a helybeli 
lelkészek és tanárok özvegy- árváinak segélyezése, rendelte-
tésökben továbbra is meghagyatnak. Akkor nem értjük, hogy 
mit olvaszt be hát az egyetemes gyámintézetbe ! Hiszen 
mindenik tőke helyi természetű, legalább alig hiszem, 
hogy lenne olyan gyámintézet, melynek célja lett volna 
az egyetemes egyház lelkész özvegyeinek segélyezése; 
sőt tudok egyházmegyét, a mely alapszabályaban ki-
mondja, hogy ha valaki az egyházkerület kebeléből tá-
vozik, megszűnik a gyámintézet tagja lenni. Es ha ezek 
a helyi természetű tőkék megmaradnak, miért kelljen 
akkor háromszorosra emelni a kiűzetéseket. De ha csak-
ugyan nem volnának is helyhezkötöttek, alig hiszem 
mégis, hogy legyen olyan erkölcsi testület, mely a más 
vagyonára rá tenné kezét annak megkérdezése nélkül. 
S ha megkérdezi: van-e olyan egyházmegye, a mely 
ezen féltékenyen őrzött és igazán véres verejtékkel gya-
rapitgatott kincsét kész lenne eldobni magától és épen 
azt a késő nemzedéket, a melynek kegyeletét, háláját 
akarta kiérdemelni ezen nagy áldozatokkal alapított jó-
tékony intézet által, épen azt foszsza meg a jótététemény 
áldásától. Mert bizonynyal mondhatom, hogy gyáminté-
zeteink annyira az ujabb korból valók, hogy ezeknek 
áldását a mi özvegyeink csak kis részben, de nagy 
részben fogják élvezni azok, kik egy félszázaddal utá-
nunk következnek. 

Kész lenne-e vajon a pesti egyházmegye gyám-
intézetét, a melynek tőkéjét pár évtized alatt 2000 fo-
rintról 30 ezer forintra emelte ; vagy azon ujabb gyám-
intézetét, a melynek minden gyámintézetei között oly 
nagyszerű jövőt jósolhatok, a milyet egynek sem, mert 
ennek tőkéje nem kétszeresen, hanem quadratumokban 
fog növekedni, s lesz idő, a midőn több nyugdíjat fog 
adni, mint a mennyi sok lelkészi fizetés ma: kész lenne-e 
ezt föláldozni ? Én nem hiszem. Azt se higyje pedig senki, 
hogy midőn a lelkészek egyik egyházmegyéből a má-
sikba hivatnak, kérdésbe ne tegyék azt i s : van-e és 
milyen gyámintézete annak az egyházmegyének ? Tehát 
nagy befolyása lesz az alaptőkének arra, hogy a jeleseket 
gyűjtse össze az egyházmegye kebelébe. 

Ezt kérik tőlünk nagyt. közgyűlés 1 vagy akarom 
mondani: ezt akarják venni tőlünk. Tehát nem csak az 
anyagi, de értelmi kincsétől is meg akarják fosztani egy-
házmegyénket. Ki volna közöttünk, a ki ezt oda dobná, 
vagy a ki ezt elvenni megengedné ? 

De még ezeken kivül egy alapos hibája van e ter-
vezetnek : az, hogy nem számit, semmi alapot nem mu-
tat, a melyre tervezetét épiti, s elmulasztja legalabb 
vázlatos képét mutatni a megalakulandó országos gyám-
intézetnek. Nincsenek statistikai adatai, a melyekkel ki-
mutatná a lelkészek és tanárok létszámát, az ezen alapon 
remélhető jövedelmet, a tőke szaporodást és a kilátásba 
helyezhető osztalék-növekedést. A honnan nekem ezen 
szabályok alapján felállítandó gyámintézethez semmi ked-
vem nincsen. Nincs kedvem a meglevő jót feláldozni 
egy olyannak, a mi a meglevőnél jobbat Ígérni nem 
tud ; nincs kedvem szavazatommal gyámolítani oly in-
tenciót, mely a helyhez nem kötött tőkéket bevonja, 
minek folytán az egyik egyházmegye minden vagyonát 
kénytelen feláldozni, s özvegyei kapnak száz forintot, a 

másik ellenben, a melyik körültekintőbb volt az alapít-
ványok, megalkotásánál minden vagyonát megtartja, s en-
nek özvegyei kettős jövedelmet húznak, azt, a mit saját 
egyházmegyéje ád, és azt is, a mi a másik által szemé-
lyére beadott tőkéből esedékessé válik ; nincs bátorságom, 
nincs elég cynismusom nagy anyagi áldozatokra kénysze-
ríteni szegénysorsú s szűk anyagi viszonyok között élő 
lelkésztársaimat, kiknek minden krajcárra szükségük van, 
hogy családjukat fenntarthassák, nagy fizetésre kényszeríteni 
őket a nélkül, hogy ezen áldozatokért özvegyeik és ár-
váik számára a megélhetés aggodalmaitól ment jövőt 
igérni képes volnék. 

Mindazáltal mivel lehetnek olyan egyházmegyék, a 
melyekben semminemű, vagy oly gyenge alapra épített 
gyámintézetek vannak, melyek a semminél alig érnek 
többet : ezekre nézve szükségesnek tartom egy oly cso-
portosított gyámintézet felállítását, mely özvegyeik és ár-
váik existenciáját biztosítsa; sőt nem vonakodnám én 
sem belépni egy olyan gyámintézetbe, mely az özve-
gyek és árvák számára a meglevő gyámintézeteknél 
jobb jövőt biztosit. Ezt azonban ezen alapszabályokkal 
elérni nem lehet. 

Mindezeknél fogva bátor leszek a következő hatá-
rozati javaslatot proponálni: 

Az országos lelkészi és tanári nyugdíj- és gyám-
intézet alapszabályai a nagyméltóságú konvent által 
véleményadás végett a főtisztei, egyházkerületekhez és 
ezeknek utján az egyes egyházmegyéknek tárgyalás vé-
gett kiadatván, a pesti ev. reform, egyházmegye 1886. 
ápril 13-án tartott ülésében nevezett alapszabályokat fon-
tosságukhoz mért komoly vizsgálat alá vévén, vélemé-
nyének következőkben ad tiszteletteljes kifejezést. 

tekintetbe véve, hogy lehetnek a magyar ev. ref. 
egyetemes egyház kebelében olyan egyházmegyék, a me-
lyek lelkészeik és tanáraik özvegyeiről és árváiról nem 
gondoskodnak és ezeknek segélyezésére semminemű in-
tézkedést nem tettek ; 

tekintve továbbá, hogy mindnyájunknak óhaja le-
vén a lelkészek és tanárok özvegyeinek és árváinak tisz-
tességes megélhetést biztosítani és ez által oda hatni, 
hogy a tehetségesebb ifjak e pályától ne idegenkedje-
nek, olyan nyugdíj- vagy gyámintézetnek a felállítását 
mely ezen célokat megvalósítani képes, melegen óhajtjuk. 

Minthogy azonban a tárgyalás alatt levő alapsza-
bályok erre kilátást nem nyújtanak ; sőt 

tekintetbe véve, hogy a nyugdíjintézeti alapszabá-
lyok egyházunknak egy oly intézményét, mely az elag-
gott, vagy valamely szerencsétlenség által munkaképte-
lenné vált lelkészek és családjaik kezéből a kenyeret 
nem vette ki, megsemmisíteni célozzák. 

tekintve továbbá, hogy a tervezett gyámintézet az 
özvegyeket és árvákat egyházunk kegyeletes intézkedé-
sének egy másik jótéteményétől, a halál után még fenn-
maradt darab szolgálati évtől egészen, a reákövetkezett 
kegy év javadalmának pedig felétől épen akkor fosztja 
meg, a mikor a javadalmazásra a legnagyobb szüksé-
gök van; 

tekintve végül, hogy a tervezet nem mutatja ki 
számokban sem a tagok számát, sem a reménybeli tőkét 
és jövedelmet, szóval : semmi képét nem mutatja föl a 
felállítandó gyámintézet erejének és előnyeinek : mind-
ezeknél fogva ha a fenntebb jelzett célokat megvalósí-
tani képes gyámintézet felállítását elvben elfogadnánk 
és támogatni készek volnánk is, minthogy a jelen alap-
szabályok erre kilátást nem nyújtanak, az ez által ter-
vezett gyámintézet felállításához hozzá, nem járulhatunk. 

Ezen javaslat egész terjedelmében elfogadtatott, 
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megtoldva Szász Károly püspök úr azon megjegyzésé-
vel, hogy az indokolás azon részéhez, mely az elaggott 
lelkészek nyugdíjazásáról szól, hozzá adandó : >anélkül, 
hogy kárpótlásról gondoskodnék,« me i t az igenis óhaj-
tandó, hogy az egyházak, elöregedett , vagy hosszasan 
betegeskedő lelkészek kormányzása alatt ne pusztuljanak, 
zilált helyzetbe ne hozzassanak; de másfelől meg szükséges, 
hogy az elaggott lelkészekről is kellőkép gondoskodva le-
gyen ; megtoldva továbbá annak kimondásával, hogy az egy-
házmegye elvben helyesli az országos nyugdíj- és gyám-
intézet felállítását; de óhaj t ja , hogy annak alapszabályai 
statisztikai adatokkal kellőképen indokoltassanak, s kel-
lőleg előkészítve állapíttassanak meg. A már nagy áldo-
zatokkal létesített és fenntartott lelkészi gyámintézeté t 
azonban örökre fenn akarja tartani a saját tagjai kizá-
rólagos használatára. Minden elfogultság nélkül ki lehet 
azt mondanunk, hogy az egyházmegye álláspontja indo 
kolt, legalább még láthatólag hosszú ideig az, mikor vi-
rágzó intézetét bizonytalan sikerű uj intézmény kedveért 
feladni nem akarja. 

H o g y is akarhatná ? 
Ma van 25 egyházból álló megyénknek 27,717 frt 

65 kr. gyámintézeti tőkéje, ezen kívül a stoláris gyá-
moldának 3470 frt 54 lcrja. A két intézmény csak a 
mult évben 4522 frt 85 krral gyarapodot t , pedig egy-
egy özvegynek 194 frt 76 kr, nyugdí ja t adott, s ezen 
felül minden árvának négyig 48 forint 69 krt. Ha pedig 
valaki a stoláris gyámolda illetőlégét is kapná, úgy 
4 árvás özvegy 600, mond hatszáz forinton felüli nyug-
díjban részesülne már ez esztendőben. 

Ez az intézet itt a szűkebb körben áldást hozó, 
a nagy egészben diluálódnék. Ezért ragaszkodunk mi 
páratlan áldozatok árán létesített intézetünknek, utódaink 
részére is sértetlenül megtar tásához. 

Ha az országos intézet — a tőlünk kétlett — 
vérmes reményeket bevá l t j a : kövessék az utánunk jö-
vők a »sapienti est consilium mutare in melius« elvét. 

A tanítói gyámintézet is szórja áldását. Tőké je 
14,662 frt 24 kr. Egy-egy özvegynek 129 forint 20 krt 
adott ez évben. Egyet len árvának 103 f r t 36 krt. 

A különböző bizottságok megválasztása után, a tan-
ügyi bizottság, számvevőszék tet te meg jelentését, me-
lyek örvendetes eredményének constatálása befejeztével, 
számos folyamodás intéztetett el. 

Többek közt, egyik egyházban építkezés miatt 
elvonták a conventionális lakást a tanítótól, s ez 1 év 
és pár hóig bérházban lakott, s kártérítésről hallani se 
akar a presbyterium. 

De ez hagyján . Hanem a meglepő eljárás az, hogy 
illető tanitó folyamodására semminemű végzést nem 
nyerhet sok könyörgésre sem. A presbyter ium tárgyalni 
se akarja a kérelmet. Az egyházmegye utasította a pres-
byteriumot a tanitó kérvényének záros idő alatti tá rgya-
lására. 

Bölcsen, mert bárkivel szemben se lenne szabad 
egy erkölcsi testületnek a kiéheztetés rendszerét követni, 
annyival kevésbbé lehet egy tisztviselőnek folyamodását 
mellőzéssel agyonhallgatni. 

Uj-Pestnek az önálló anyakönyvvezetés joga meg-
adatot t . 

Volt még egy közérdekű ügy, mely azonban csak 
a gyűlés 2-ik napján lett elintézve. Nevezetesen : egy 
kántor s vallástanitó nejének magaviseletéről a lelkész 
megrovó nyilatkozatot tett az egyháztanács előtt, ezért 
a férj által rágalmazási perbe idézte te t t ; s igy lelkész 
hivatalos eljárásáért az egyházi törvény 119. § a ellenére 
illetéktelen hatóság elé hurcoltatott . 

Az egyházmegye megróvta a vádaskodót, s ki-
mondta az acták alapján, h o g y lelkész ez ügyben hivata-
los kötelességét teljesítve emelte fel szavát, a mit ha nem 
tesz, mulasztást követett volna el. 

Volt egy kínos törvényszéki ügy is ; de a t á rgya-
lás ha tárnapjára idézett felek eltávozván, törvényszéki 
ülés uj határnapjául május hó 10-ke tűzetett ki. 

Igy folyt s végződött közgyűlésünk, melynek tanul-
ságával gazdagabban, az elnökségtől szívélyes búcsút véve 
távoztak el a számban igen — igen megfogyott tagok ott-
honukba. Vörös. 

A békés-bánáti református egyházmegye gyűlése. 
Békés, ápril 13—ió . 

A békés-bánáti egyházmegye szabályszerűit vasutas 
helyeken tartván vándor gyűléseit, ez idén Békést kereste 
fel, mint a mely nem rég kapot t vasutat. 

Az első napi ülés jobbára a kegyele tnek szentelte-
| tett . Ta tá r János szeghalmi lelkész gróf Lónyay Menyhér t 

egykori segédgondnokunkról , Miklovicz Bálint vásárhelyi 
lelkész pedig Balogh János egykori egyházmegyei ta-
nácsbiránkról ta r to t tak emlékbeszédeket , melyek az egy-
házmegye költségén ki fognak nyomatni . Utóbbi tanács-
biró helyére, az egyházak szótöbbséggel Szél Ákos vi-
lági főjegyzőnket választották m e g ; maga pedig a gyű-
lés a következő választásokat t e t t e : egyházkerületi kép-
viselőségre Ta tá r János és Miklovicz Bálint lelkészek, 
Kovács Ferenc és dr. Hajnal István világi tanácsbirák ; 
lelkészjelölő bizottsági tagságra : Ta t á r J á n o s Miklovicz 
Bálint és Kovács Ferenc . A gyűlés elején esküdött fel 
az egyházmegyei újonnan választott pénztárnoka Pap 
Imre vásárhelyi lelkész is. 

Az esperesi jelentés az egyházmegye anyagi és 
szellemi állapotáról szokott gonddal és pontossággal volt 
most is összeállítva, s meg fog jelenni jegyzőkönyvünkben. 
Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek arról tanúskodnak, 
hogy az egyházi élet legtöbb helyt szabályosan és ren-
des medrében folyik. Megjegyzések vannak a különben 
vallásosságáról és jó rend tartásairól ismert Öcsödre, mint 
a hol egy alispáni rendelet, mely a holt testeknek a tem-
plomhoz való vitelét eltiltá, az egyházi életre is vissza-
ha tó felháborodást idézett elő; Vásárhelyre, hol az uni-
tárius izgatások kivált téli időben folyvást tar tanak ; Sze-
gedre, mely a lelkészlak s iskolaépítés terhei alatt roska-
dozik stb. 

Építkeznek N.-Becskerek, imaházat és lelkészlakot, 
Kovácsháza templomot, Szentes lelkészlakot bérházzal 
egybekötve. Békés harangjai helyett ujakat öntet 5572 fo-
rintnyi költséggel, Gyoma orgonájá t alakitja át 3200 fo-
rintnyi szerződött áron. 

Figyelmet érdemlő a vallássérelmek t á rgyában ho-
zott végzés. Miután ugyanis ily sérelmek ellen az eddigi 
szokásos eljárással, mely szerint az eset az esperes utján 
a püspökhöz ter jesztete t t fel, orvoslatot nem találunk, 
utasít tatott az esperes, hogy megtéve az eddigi szabály-
szerű felterjesztést, egyszersmind az egyházmegye ügyé-
sze által a törvényt sértő plébánusok ellen a polgári bí-
róság előtt, még mielőtt a vétség elévülne, fenyítő kere-
setet indítson. 

A közalap javára egyházmegyénkből az első 3 évre 
20,572 frt 44 kr. ajánltatott, mely összegből eddig be-
folyt 15,600 frt 99 kr. a hátralékok ellen szigorú végzés 
hozatott . Mező B erény és Dehelliácsa a hozzájárulást kere-
ken megtagadták . Más helyeken is merültek fel nem 
csekély nehézségek a végrehaj tás útjában, melyek elosz-
latására az idei bevallási tapasztalatok, fájdalom, legkisebb 
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reményt sem nyújtanak. A közalap-törvény intentiója 
ellen ugyan nincs sehol kifogás: de a hozzájárulás ke-
zelés és végrehajtás tekintetében felállított hibás elvek 
és szabályok ellen igen sűrű panaszok és kifogások emel-
tettek, melyek miatt az egész iigy sok helyt kezd gyűlö-
letessé válni a hívek előtt. 

A konventi 1885. novemberi jegyzőkönyvben levő 
szabály-javaslatokra lényegesebb megjegyzéseink a kö-
vetkezők. 

A tüzkárbiztositó intézet felállítása helyeseltetik. A 
3. § (mely a biztosítási díjakról szól) kivételével. E dí-
jakra vonatkozólag kimondat ik, hogy oly intézethez, 
mely a tömeges biztosítási díjaknál bármely födélnemre 
magasabbakat szabna, nem járulhatunk. Az esperes he-
lyett, mint a ki már eddig is túl van halmozva dolog-
gal, a tűzkárbiztositási teendőket más egyházmegyei meg-
bizott végezze. A lelkészi és tanári nyűg- és özvegy-árva 
intézetekre nézve : minthogy az egyházi törvény a köz-
alap jövedelmében való részesítés tekintetében tanárokról 
egy igével sem szól : ez intézetek csupán lelkészek és 
ezek özvegyei és árvái számára alapitandók. E célra 
azonban nincs szükség két intézetre. Minthogy pedig az 
afféle intézeteknél fődolog épen a részletes és pontos díj-
szabályzat : mig ez velünk nem közöltetik, a t á rgy felől 
tüzetesen nyilatkozni idő előtti. Egyébiránt előre is ki-
nyilatkoztatjuk, hogy oly intézetet kívánunk, melynél a 
nyűg- s illetve a gyámdíjak a tagsági évekkel arányba 
hozassanak s azok tisztességes mennyisége legalább mi-
nimális összegben alapszabályilag biztosíttassák : mert 
igazságtalan mérvű, csekély és bizonytalan összegű nyug-
vagy gyámdí j reményében senki sem kötelezhető sem 
az évi díjak fizetésére, sem a hivatalról való lemondásra. 
Saját virágzó állapotban levő özvegy-árva pénztári inté-
zetünket, melynek vagyona 40,000 írt körül van, s évi 
300 frt gyámdíja t fizethet a tagok után, nem olvaszthat-
juk bele az országos intézetbe, már csak azért sem, mert 
annak alapjai egyenesen egyházmegyénkre vannak kötve. 

A népes gyűlés Szabó János esperes és grót Ráday 
Gedeon egyházmegyei gondnok elnökletök alatt tar ta tot t . 
Az egyház és az egyes vendégszerető családok előzéke-
nyen megtet tek mindent a gyűlési vendégek szívesen 
látására. Egyébkén t rendtartásunk olyan, hogy a gyűlés 
kitartása a helybeli egyházra nézve költségbe nem kerül. 

R. L. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Kinevezes. Örömmel értesültünk, hogy O felsége, 

a kolozsvári tudomány-egyetemen megüresedett klaszikai 
lilologiai tanszékre nyilvános rendes tanárrá, a rendszere-
sített illetményekkel dr. TIegedüs István, egyetemi magán-
tanárt és református főiskolai igazgatót nevezte ki. 

* Révész Bálint üdvözöltetése . A beregi reform, 
egyházmegye f. évi márciusi közgyűlésében Révész Bálint 
tiszántúli ev. reform, püspök ur 70-ik évfordulója alkal-
mával ismételve mélyen érzett ragaszkodásának és jó 
kivánatainak, mint hivatalos testület kifejezést kívánván 
adni, a következő jegyzőkönyi határozatot hozta : Espe-
resi jelentés emlékezetbe hozza azon folyó 1886. évi 
januárius hó 16-án végbement ünnepélyes eseményt, a 
midőn is szeretve tisztelt főpásztorunk Révész Bálint 
püspök ur születése 70-ik évfordulóján az ország minden 
részéből oly sok tisztelője által üdvözöltetett s ily üdvöz-
let a mi egyházmegyénkből is irasban többek részéről 
külde te t t ; felhívja azonban közgyűlésünket, hogy ez alka-

lommal is érzelmeinek s jó kivánatainak kifejezést adni 
készségeskedjék. A beregi egyházmegye, valamint annak 
mostan ülésező közgyűlése a legőszintébb örömmel és a 
legnagyobb készséggel használ fel minden alkalmat arra, 
hogy igaz lélekből s tiszta szívből szeretett és egész a 
hódoló odaadásig tisztelt főpásztorhoz való ragaszkodá-
sáról tanúbizonyságot tegyen. Ugyanazér t most is — bár 
utólagosan — de annál mélyebben érzett tiszteletteljes 
üdvözletének s szíves jó kivánatainak adván kifejezést, 
ugyanakkor biztosítja a sok oldalról kitüntetett s közbe-
csülésben megőszült fopásztort, hogy az 1884. évben 
megej te t t püspöki körútjának alkalmával minden egyes 
tagjának kebelében mélyen bevésett — kedves megjele-
nésének s áldásos működésének — emlékét sem idő, 
sem körülmények alakulása, onnan, nemcsak hogy ki 
nem törli, de hát térbe sem szorítja. Egyszersmind buzgó 
imádságban kéri a világ hatalmas urát, a felséges Istent, 
hogy az ő pásztorainak pásztorát magasztos hivatása 
tovább folytathatására mindaddig lelki és testi erőben 
tartsa meg, mig nem ő maga prófétai ihlettől á thatot tan 
nagy lelki nyugodalommal veendí ajkaira az irás ama 
szavait: »Elég immár Uram az én életem! Mostan Uram 
bocsássad el a te szolgádat békességgel.® — Sütő Kálmán. 

* Alapítvány. Ihász Lajos lőrintei és hathalmí nagy-
birtokos, a dunántúli ágostai evangelikus egyházkerület 
püspöke, mint főrendiházi tag számára, a főrendiházban 
való megjelenésekkel járó költségek fedezetére 600 frt, 
a dunántúli ágostai evangelikus egyházkerület lelkészi 
és tanítói gyámoldája számára 400 frt, a veszprémi ágos-
tai evangelikus egyházmegye lelkészi gyámoldája részére, 
az édes a ty ja néhai Ihász Imre ur által már korábban 
felajánlott 100 frttal együtt 400 frt, az országos protes-
táns árvaház részére 500 frt, a magyarországi »Luther 
társaság® részére IOO frt, és igy összesen 2000 frtnyi 
örökös alapítványt tett , mely összegek az adományozó ur 
halála után lesznek ugyan lefizetve, de addig ís, az adomá-
nyozó ur az alapítványi összegek után 6°/0 kamatot fizet. 
Az alapitványlevelek már kiállitattak, s a veszprémi ág ; 
ev. egyházmegye által Pápán, f. évi május 17-én tar tandó 
gyűlésből fognak illetékes helyeikre eljuttatni. Ihász La jos 
ur az erdélyi közművelődési egylet részére is tet t már 
500 frtos alapítványt. 

* Beküldetett. Felső-Baranyában Gyííd község ér-
demes elöljárósága, a mult húsvéti ünnepek alkalmával, 
azon óhajtását fejezé ki az egyháztanács előtt, egyeznék 
bele, miszerint a püspök elfogadási intézkedéseket ő te-
hesse meg, az örömünnepély megtartásáról s egyszers-
mind a költségekről is ő gondoskodhassék ; az egyház-
nak csupán az estebéd kiállítására legyen gondja. — 
U g y a n ekkor Kálmán Farkas lelkésznek — ha tovább is 
közöttük marad — évenkint 200 frt díjpótlékot ajánlt 
fel! Nem halt ki még a hűség és kegyelet népünkből! 

* A tolnai ref. egyházmegye évi rendes gyűlését 
ápril 28 és 29. napjain Kölesden tar tot ta meg. Legfonto-
sabb tárgya a konvent által véleményadásra leküldött 
három tervezet volt, melyek közül a tűzkárbiztositásra 
vonatkozó nagyobb vita nélkül és változatlanul, a nyug-
díjazást szabályozó a nyugdíj-eljárás részleteinek vitatását 
annak idejére fenntartásával de különben szintén válto-
zatlanul a gyámintézeteket érdeklő harmadik tervezet 
pedig azon lényeges változtatással fogadtatott el, hogy 
az egyházmegyék gyámpénztáraikat jövőben is meg- és 
fenn tart ják, lelkészeiknek s ezek hátrahagyot t ja iknak 
oly calamitás esetén segélyezésére, melyben az országos 
gyámíntézet támogatása igénybe nem vehető. A famózus 
duna-sz-györgyi adóügyben vizsgálóbizottság küldetett 
ki, még pedig széles hatáskörrel, mert az ott évek óta 
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észlelt vagyonkezelési zavarok minden irányban megvizs-
gálásával is megbíza to t t ; a presbyter ium eddigi szabály-
ellenes eljárása pedig rosszalással rovatott meg. 

* A budapesti reform, főgymnas ium nyilvános 
vizsgálatainak sorrendje. Május n - é n , kedden, a VIII. 
osztály tornavizsgálata 13-tól 15-ig d. e. és d. u. a ren-
des órákban a VlII-ik osztálybeliek osztályvizsgálata. 
15-én, d. e 8—12-ig a Vll l - ik osztálybeli magántanulók 
vizsgálata. 16-án, d. e. 9 — n - i g más középtanodába járó 
reform, tanulók vallás vizsgálata. 18-án, magyar , 19-én, 
latin, 20-án görög, 21-én, német, 22-én, számtani Írás-
beli érettségi vizsgálat Junius, 2 kán az I .—VII . osztály 
torna vizsgálata. 8-án, d. e. 8— i - íg az I .—VII . osztálybeli 
magántanulók vizsgálata d. u. 3—4 az I .—IV. osztály 
4—5-ig az V.—VII . osztály énekvizsgálata a gyűlésterem-
ben. 15-én, d. e. g—12-ig az I. d u. 3—7-ig a II. 16-án. 
d. e. 8—i2-5g a III. d. u. 3—7-ig a IV. 17-én, d. e. 
8—12-ig az V. d. u. 3—7-ig a VI. 18-án d. e. 8—12-ig 
a VII. osztály vizsgálata a templomban 12—i- ig záriin-
nepély s a jutalmak kiosztása. 21—25-én d. e. 8 —12 és 
d. u. 3—7-ig szóbeli érettségi vizsgálat. — Figyelmeztetés. 
1. A magánvizsgálatra menő ifjak és pedig az érettségre 
menendők május i-éig, a többi osztálybeliek pedig 
junius hó l - ig vagy személyesen, vegy levél által elmu-
laszthatatlanul jelentsék be magokat az igazgatóságnál. 
2. A jövő 1886—87-ik iskolai évre a beiratások szep-
tember hó i. , 2., 3-án megtörténvén, szeptember hó 4-én 
a tanévet megnyi tó istenitisztelet után a tanítások azon-
nal megkezdetnek. 3. A magánvizsgálatok, valamint a 
javitóvizsgálatok is csak a beiratás ideje alatt fogadtat-
nak el s a vizsgálatot tenni köteles ifjú a szigorúan vett 
vizsgálat s annak sikeres letétele után iratik be a követ-
kező osztályba. 4. A gymnasium I. osztályába belépendő 
tanulók felvételi vizsgalat mellett iratnak be s csakis 
olyanok, kik 10-ik évöket betöltötték, vagy legalább élet-
koruk tizedik évében vannak. A fenntebb kiirt nyilvános 
vizsgálatokra a t. c. szülék, az egyház tanácstagjai és 
a neve'és barátai tisztelettel meghívatnak. 

* »Keresztyén népbarát« cím alatt indult meg 
április 15-íkén egy képekkel ellátott s csinosan kiállí-
tott protestáns néplap, mint a misszió- és Gusztáv Adolf-
egylet közlönye. Meg fog jelenni ezen lap havonkint 
egyszer Bndapes ten ; egyes szám ára 2 krajcár, postai 
szállítással 3 kr. 10 vagy több példány bérmentve kül-
detik. Felelős k i adó : Hornyánszky Viktor sajtója. Ré-
szünkről is ismételjük az előfizetési ív eme passusá t : 
»Felhívjuk az igaz vallásosság minden barát já t , de külö-
nösen a Tisztelendő Lelkész urakat, hogy e lapot a tár-
sadalom minden rétegében terjeszteni szíveskedjenek. Az t 
hiszszük, hogy e lap hézagot pótló lesz a már megjelenő 
egyházi lapok mellett is, mert kizárólag vallásos, épü'e-
tes olvasmányokat tartalmaz. Sőt a kevés számú vallásos, 
áhítatos tartalmú lap szokott tar talmán kívül a missziói 
dolgokra is kiterjeszkedik s közöl érdekes eseményeket 
azok közül, melyek Krisztus országának ter jedését bizo-
nyítják. Meg-jegyez/ük még, hogy az előfizetési pénzt 
utólagosan is be lehet küldeni ; természetesen minél 
előbb kérjük az értesítést az iránt, ha valaki a lapra 
előfizetni akar.® 

* Érdekes pályázati hirdetés. E g y gazdag skót 
uri ember, irja a »Stutty Ev. Sonntagsbl.« 18,000 koronát 
(5 márlc = 1 korona) tűzött ki mindazon katholikusoknak, 
kik képesek, hacsak egy szentírási helyet idézni arra, 
hogy szűz Máriához kelljen imádkoznunk, 18,000 koronát 
annak, ki egy bibliai idézettel bebizonyitni képes, hogy 
az Úrvacsoránál csak a lelkészek vehetik a ke lyhet ; szint-
úgy, hogy Péter apostol nem volt n ő s ; valamint, hogy 

Péter püspök volt Rómában ; továbbá, hogy szűz Mária 
üdvözíthet minket s még 18,000 koronát mindannak, 
ki az új szövetség egyetlen helyével is bizonyitni képes, 
h o g y a pápa a Krisztus helytar tója és Péter utódja. Sok 
pénz ez, mondja a szerkesztő, ha az ember összeszámítja: 
de nehezen juthatni hozzá. 

* Szerkesztői mondaniva lók: H. V. ú rnakDr . -F . . on . 
Nagyon köszönjük, bár ezúttal nem használhattuk, előbb 
érkezvén a fenntebbi tudós í tás ; a továbbira nézve szíve-
sen kérjük. Eöri úrnak, L. L. úrnak S. K . . . on és 
A. Gy. úrnak Cs . . . on : közelebbi számunk hozandja . 
Sz. I. úrnak Cs . . . on : köszönjük a küldeményt, bár 
eléggé szomorú dolgokat tartalmaz. 

A D A K O Z Á S O K . 
A budai ev. református t emplom építésére kö-

vetkező adakozások tör téntek : Budapesten : ápril 4-én. 
Persely pénz 2 forint 76 krajcár. T ibay Mihály 4 forint. 
Riskó Géza 2 forint. Bagi Péter 2 forint. Szentes János 
1 forint. Szombathy Kálmán 1 forint. Egerváry Álajos 
3 forint. Szalay Ala jos 2 forint. Fánya Gusztáv 2 frt. 
Szilágyi Sándor 2 frt. Kállai Bertalan I frt. Va rga Gábor 
1 frt. Horváth Bakay Eszter 1 frt, Peck Heller Teréz 
5 frt. Muraközi Pál 1 frt. Horváth József 1 frt . Ápril í r . 
perselypénz 5 frt 40 kr. Petri Elek szelvény könyv sze-
rinti gyűj tése 35 forint. Dr. Kiss Áron gyűj tése 10 frt . 
Ádamecz Endre gyűj tése 70 frt. Khern Ferenc gyűj tése 
163 frt 96 kr. Pamlényből Baskay János 1. két híve 3 frt. 
Mohosáról: Szöllösy Ferenc 1. által 20 kr. Cs.-TJjfalvai 
ref. egyház Karácson Á d á m által 2 frt 60 kr. K.-Vágá-
siból-. Nemes La jos 1.által 1 frt 30 kr. A pesti első hazai 
takarékpénztár egyesület Steíger Gyula e. vezérigazgató 
által 200 frt. A feketehegyi ref. egyház Szilády János 1. 
által 24 frt. A pápai ref. egyház Kiss Gábor 1. által 40 frt . 
A debreceni ref. egyház Somogyi Pál főjegyző által 100 frt. 
Bojtról: Csillag La jos 1. által I írt 15 kr. G.-Bátorból: 
Bodon Barna 1. által 14 frt. Kaba : ref. egyház tanácsa 
Gere Márton gondnok által 2 frt. Nagy-Dobosról: Somo-
gyi István gondnok az egyház nevében 2 frt. Gernye-
szegről: Gálfy Sándorné gyűj tése 78 frt . Szathmári ref. 
egyház Joó Ignác pénztárosa által 4 frt 75 kr. Siklódi 
ref. egyház Beke Dénes 1. által 3 frt 80 kr. Nagy-Idá-
ról: Kovács Káro ly 1. és Balogh Pál egyházi gondnok 

1 frt 40 kr. Dereskéróí: a ref. egyház nevében Vikár 
Vince 1. és Gyenge Anta l 5 frt 63 kr. Maros-Bogáti ref. 
egyház hívei Tokaj i János 1. által 3 frt 65 kr . Beszterce-
bányáról ágostai h. evang. egyház nevében Mockovcsák 
János 1. által 5 frt. Barkaszóról: Janka Gyula 1. által 
2 frt 61 kr. Rimaszombati takarékpénztár 5 frt . Szent. 
Kir.-Szabadjár ól: Fa István 1. és hivei 6 frt 13 kr .Magycr 
Fülpesröl: Zilincki Pál és hivei 3 frt. Tancsról: az egy-
ház hivei Zilincki Pál adminisztrátor által 5 frt 2 í kr. 
Kis-Harsányból I loffer Károly és hívei 4 frt 33 kr. Magyar-
Tótfalnból: Dányi Gábor 1. által 6 frt 24 kr. F.-Kérész-
ről : Makay János 1. 50 kr. Szinér-Vár aljáról: Sátor Dá-
vid 1. és hivei 4 frt. Kdlosai: ref. egyház R é t h y József 
1. és hivei 2 frt 40 kr. A debreceni ipar-egyesiileti taka-
rék-és hitelintézet 5 frt . Iliripi ref. egyház Kálmán Sán-
dor által 4 frt. Nagy-Körösi ref. egyház 245 frt 16 kr. 
Lepsényi ref. egyház lelkésze és hivei 6 frt. Sz.-i Baksá-
ról: Sárkány Sámuel 1. által N. N. 10 kr. N.-Kinizsről: 
Sárkány Sámuel 1. hívei 1 frt 79 kr. Összesen: 1165 frt 
3 kr. A huszonhetedik közlésben kimutatott összeggel 
együtt 8545 frt 87 »/„ kr. (Folytatjuk). Budapest, 1886. 
ápril 14. — Dr. Hamary Dániel, pénztáros. 
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P Á L Y Á Z A T . 
A rozsnyói ág. hitv. evang. egyházban folyó év 

szeptember hóban kerületi felsőbb leány-iskola nyittatván 
meg az igazgatónői állomásra, 600 frt készpénz, lakás, 
és a bennlakó növendékekkel való étkezés mellett, pá-
lyázat hirdettetik. Esetleg az idegen nyelvek és zongora 
tanítása külön díjaztatik, s a kerületi nyugdíjintézet tag-
jává lehet. 

Pályázhatnak ágost. hitv. evang. polgári iskolai 
képesítéssel bíró tanitónők, kik kellőleg felszerelt és arc 
képpel ellátott kérvényüket folyó év junius l-ig az ev. 
püspöki hivatalhoz Rozsnyón (Gömörmegye) küldjék be. 

Rozsnyó, 1886. ápril 20 án. 
Czékus István, 

2 — 3 ev. püspök. 

Pályázat gymnasiumi tanszékre. 
A folyó évi junius hó 17. és következő napjain 

tartandó erdélyi református egyházkerületi közgyűlésén 
a kolozsvári ref.' kollégium főgymnasiumánál ürességben 
levő s illetőleg újon rendszeresítendő következő tanszé-
kek választás útján fognak betöltetni. 

1. Mennyiségtani r. tanszéke. 
2. A magyar és német nyelv s irodalomnak a köz-

gyűlés által rendszeresítendő tanszék. 
E tanszékek mindegyikének évi javadalma 1000, 

azaz egyezer frt o. é. készpénzben és vagy természet-
beli szállás, vagy 200 frtnyi lakbérilletmény. 

A pályázók kötelesek életkorukat, vallásukat, ed-
digi szolgálatukat és az illető tudományszakokra képesí-
tettségüket okmányilag igazolni. Kérvényeiket f. é. jun. 
hó 3-ig bezárólag az erd. ev. ref. egyházkerületi igaz-
gató-tanács alulírott elnökéhez nyújtsák be. 

Az erdélyi ev. reform, egyházkerület állandó igaz-
ga'ó-tanácsának 

Kolozsvárit, 1886. ápril 27-én tartott üléséből. 
Parádi Kálmán, Szász Domokos, 

tanügyi előadó. reform, püspök mint elnök. 

Pályázat gymnasiumi tanszékre. 
Folyó évi junius hó 17. és következő napjain tar-

tandó erdélyi ref. egyházkerületi közgyűlésen a sz.-udvar-
helyi ref. kollégium főgymnasiumánál ürességben levő 
görög és latin nyelv s irodalmi rendes tanári szék vá-
lasztás útján fog betöltetni. 

Ezen tanszék évi javadalma 1000, azaz egyezer 
forint o. é. készpénzben. 

A pályázok kötelesek az illető tudományszakra 
képesitettségöket, életkorukat, vallásukat, eddigi szolgá-
latukat és erkölcsi viseletöket szabályszerűen igazolni. 
Kérvényeiket f. é. junius 3-ig bezárólag az erdélyi ref. 
egyházkerületi igazgató-tanács alúlirott elnökéhez nyújt-
sák be. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgató-
tanácsának 

Kolozsvárit, 1886. ápril 27-kén tartott üléséből. 
Parádi Kálmán, Szász Domokos, 

tanügyi előadó. reform, püspök mint elnök. 

Z F - A . Z A T . 
A márm. ug. ev. ref. egyházmegyében levő verbőczi 

egyház lelkészi állomására, melynek évi jövedelme, föld-
ben, terményben és szolgálmányokban : 600 frt. 

A kellően felszerelt folyamodványok folyó évi má-
jus 20-ig Csernák István espereshez Tamás-Váraljára 
küldendők. U. p. Batarcs (Ugocsam.). 

Debrecen, 1886. április 24. 
R é v é s z E á l i n t , püspök. 

A T -

A pozsonyi ág. hitv. evang. lyceumban egy a ma-
gyar latin és tót nyelv tanításával egybekötött tanári 
állomás, a rendes triennium fenntartása mellett, rendes 
vagy esetleg helyettes tanárral betöltendő. 

A rendes tanár, ki egyszersmind a tanári nyugdíj-
intézetbe belépni köteles, évi jövedelme 950 frt és tan-
díjosztalék ; a helyettes tanáré 700 frt. 

Pályázhatnak ág. hitv. ev tanképesitett egyének. 
A megválasztott az 188fi/7-dik tanév e'ején tartozik ál'á-
sát elfoglalni. 

A kellően felszerelt folyamodványok 1886. évi má-
jus hó 25-ig a lyceumi igazgatósághoz beküldendők. 

Pozsonyban, 1886. évi ápril hó 24-én. 
Jeszenszky József, 

a pozsonyi ág. hitv. ev. egyházközség 
1—3 helyettes felügyelője. 

I l i i g KIRDETESEK. Jjj | | |> 

A nagytiszteletü ref. lelkész urak figyelmébe! 
A nagytiszteletü ref. lelkész urakat tisztelettel van szeren-

csém értesíteni, miszerint az 1884-ik évi november 17—24. nap-
jain Budapesten tartott egyetemes konvent jegyzőkönyvének 
73-ik pontjában megállapított, s mind az öt egyházkerület részére 
tervezett egyöntetű keresztelési-, esketési és halotti anyakönyvi 
ivekhez az 

a n y a k ö n y v i k i v o n a t o k 
megjelentek és kiadóhivatalomban (Budapest a M. T. Akadémia 
épületben) kaphatók. 

100 darab ára 1 frt 80 kr. 
Midőn ezen díszes kiállítású és erős papirosra nyomatott 

kivonatokat olcsóságuknál fogva a nagytiszteletű urak figyelmébe 
ajánlanám, maradtam 

Budapest, április 15-én. Kiváló tisztelettel 

3 - 3 Hornyánszky Viktor. 
ífl'qpsgsasssasasssasasHsasBsgsasBSHSEsasgsaggSBsasasssgsssasssasESHsasBSEsasES 

l'.iiinni ke lmé t , egy elegáns tavaszi vagy nyári mi öltönyre 310 darabok-
ban, mily tehát elegendő egy kabát, nadrág és mellényre 4'8o kr. finom 7 frt l<g-
finomabb io'5o kr. legeslegfinomabb valódigyapjtikelméklwl, valamint kamgarn és 
felöltő kelmét az összeg utánvétele mellett szétküld. Tuollfabriks-Medorlage Siegel 
Inihof Brünnben, tisztességes és lelkiismeretes cég. Megjegyzés: Megrendeléseknél 
elegendő a kelme szine és árának megjelölése. Föntebbi cég tisztességes volta ke?es-
kedik, hogy csak a legjobb minőségű áru a legújabb és legizlésesebb desszinben kül-
detik el. Esetleg meg nem felelő darabok készséggel kicseréltetnek, vagy a pénz 
küldetik vissza. 7—10 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs : Farkas JÓZSŐÍ. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : HDr. I v d l ó r . DEUTSCH M.-féle művészet i intézet Budapesten. 
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és 

K I A D Ó - H I V A T A L : 
IX. kar. Kiniisy-utca 29. sz. 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. 

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

külön 30 kr. 
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Főváros-e vagy falu? 
Örvendünk a vallásos életnek a fővárosban 

való felelevenülése felett, mert ez hatással leend 
egész nemzetünkre ! Ilyesfélét mondottunk lapunk 
közelebbi száma első cikkében. Nem! válaszolá 
egy jó barátom a cikk elolvasásakor, a főváros 
nem fogja soha sem nálunk, sem másutt a nem-
zetet reformálni. A vallásos megújhodás nem Je-
rusálemből indul ki, hanem Názárethből, nem 
Bécsből, Lipcséből, Hamburgból, hanem a szerény 
Wittembergből, nem Párisból, de Genfből. A nagy 
város zaja, a szünet nélküli munkában, vagy az 
örökösen változó élvezetekben való elmerülés 
nem engedi a lelket az égiekhez felszárnyalni, 
mig ellenben a falu csendje, a puszta magánja 
mintegy készteti a foldöntúliak keresésére. 

Pár évtizeddel ezelőtt igy szólottam, igy gon-
dolkodtam én is. Hisz, ha nem is Árkádiában, 
de falun születtem én is. Jámbor, vallásos vagy 
legalább ilyennek látszó nép között nevekedtem 
fel, egyszerű, falusi népnek vallásos éneke nyo-
módott be lelkembe kitörülhetlenűl, oly áhítatosan 
hangzó, oly igen a lelkekből fakadó ének, mely-
hez hasonlót a nagy városoknak sem templomai-
ban, sem hangversenyeiben nem találunk. És 
mégis egy idő óta az igazi vallásosság forrását 
nem a falvakban, de a városokban, nem a guny-
hókban, de a palotákban vélem feltalálhatni. 

Elmondok egy történetet, igen egyszerűt s 
naponként ezer változatban ismétlődőt. Nem volt 
új dolog reám nézve sem, de akkor az egyszer 
megragadta lelkemet, és azóta fogva tartja. Pe-
dig már jó régen volt. 

Egy-két órai utat tettem kocsin. Kocsisom 
egykor honvéd volt, és pedig a javából, ekkor 
már régen családos ember, s földműves honvéd! 
ki ne kérdezősködnék, ha sorsa pár óra hosszant 
ilyennek társaságára utasítja, forradalmi élményei-
ről. Az ember nem volt rest, jó svádája volt, 

eltartott volna beszéddel estig, én meg elhallgat-
tam volna étlen, szomjan, ha előadását olylélek-
háboritó káromló szavakkal nem szemetelte volna 
be. De akár ha oratio rectat, akár ha obliquat 
tartott, akár ha hadnagya vagy kapitánya szavait 
idézte, akár ha önnön szavaival rajzolta az ese-
ményeket, hemzsegett az előadása a piszkos sza-
vaktól. Megbántam, hogy a beszédre thémát ad-
tam neki. A jó, üde pusztai levegőt, mintegy 
megmérgezetten kelle beszívnom. Istenem ! sóhaj-
tozám magamban, mivé lett a nép ! Mikor még 
én közte laktam, mily más volt, mily istenes han-
gon beszélt. 

De szépek a vetések ! szólok oda kocsisom-
nak, hogy a beszédet másra vigyem. Szépek ! hála 
Istennek — válaszolá, — csak a jó Isten valami 
veszedelmet ne bocsásson rájuk. A jó Isten! Mit 
keres a te szádban r Mit hálálkodol te annak, 
mit reménykedel, mit bízol te abban, hisz minden 
tizedik szavadban előbb káromkodva emiitetted 
nevét. Azután kérdezősködtem tőle a gyümölcs, 
a szőllő, gyermekei, csikaja, bornyúja felől: és 
az én emberem ki volt cserélve ; >;>ha az Isten 
megtartja % >ha az Isten megsegít* volt mind-
egyik válaszába beleszőve. 

Hiszen nem oly aljas, vallástalan ember ez, 
a minőnek gondolám ! Oly hangon beszél ez is, 
ha a mezei s családi élet jő szóba, mint az én 
gyermek korombeli vallásos parasztemberek. Hi-
deg és meleg is jő egy ugyanazon szájból? Hon-
nan van ez ? Emberemnek a szájját betömtem 
egy szivarral, én pedig magamban elmélkedtem. 

Igaza volt a régi Rómának — mondám el-
mélkedésem végeztével — mikor a vallásos ér-
zület tolmácsolására a jTimor Dei* szavakat 
használta, valamint a szittyának is, mikor a vallá-
sos embert Isten félőnek nevezte el. Nézd meg azt 
a vallásosnak nevezett népet, mi az ő vallásának 
az alapja r tisztán a félelem. Nem csak az én 
negyvennyolcas honvédem, de — egyes igazán 
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vallásos kedélyűeket kivéve, — minden művelet-
len ember a tiszteletnek minden árnyéka nélkül 
veszi ajkára a legszentebb szavakat. A káromko-
dásért ma már sem a pap, sem a biró nem bün-
teti, nem vonja deresre, azért az az egykor val-
lásosnak tekintett nép tetszik magának, ha ká-
romló szavakban fitogtathatja nyegleségét. Ká-
romkodik is derűre, borúra, cifrábbnál cifrább 
szavakban. Oda a Timor Dei. Oda ám, de meg 
van az Achilles-sarka ő neki is. Egész évi ke-
nyere Isten kezében van. A földművesnek hiába 
való egész évi fáradozása, ha az a felsőbb hata-
lom megvonja tőle az áldást. Ezért a legnyersebb 
duhaj lelkét is, mikor a vetéséről, a szőllő tő 
terméséről beszél, megszállja a Timor Dei, akkor 
megfordítja a szót szájában, s a jó Isten segítsé-
gét emlegeti. Mint a rossz cseléd egyik percben 
szidja, mocskolja urát cselédtársai körében : a 
másik percben ura elé szóiitatván, alázatosan 
mosolygó képpel s hizelgő szavakkal áll meg 
előtte. 

Igaz tisztelet az ily cseléd tisztelete ? valódi 
hűség ez, van köszönet az ilyen szeretetben ? 
Ilyesféle szolgai félelemből fakad a nép oly sokat 
dicsőitett vallásosságának a forrása, mely a nyo-
mor s szenvedések kopár kősziklái közül gazda-
gon buzog elő, de a melyet a jólét melege na-
gyon könnyen kiapaszt. S ha a műveletlen*) nép 
vallásosságát ily forrásból deriváljuk, akkor érthet-
jük azt is, hogy miért vallásossabb a falusi földmű-
ves nép, mint a városi, legalább látszólag. A föld-
művesnek, — mint fenntebb is emlitém — egész 
existentiája Isten kezében van. Hasztalan minden 
szorgalma, fáradsága, ügyessége, paraszt furfangja: 
egy fagy, egy jég, eső, aszály, tűzvész mindenét 
elseperheti. Ellenben a városi iparos, kereskedő, 
korcsmáros s az efféle, nem Istennek, hanem önnön 
ügyességének, ravaszságának, rábeszélő képessé-
gének, embertársai kegyének, szeszélyének köszöni 
a maga boldogulását, legalább látszólag. Nem azt 
lesi ő, hogy az Isten ad-e esőt vagy nem, hanem 
hogy üzleti helyisége jó helyütt van-e, tud-e áru-
cikkei mellett nagy zajt ütni, borához eléggé ke-
csegtető cégért szerezni stb. Vagyis itt gyengébb 
a Timor Dei, mint falun. 

Még tovább menve, innen van, részben leg-
alább, hogy a katonaság körében még kevesebb 
látszata van a vallásosságnak, még nagyobb mér-
tékben el van harapódzva az istenkáromlás Nem 
az Istentől fél a vitéz, kinek sorát Isten a köz-

*) Fogalomzavar kikerülése végett megemlítem, hogy én a mű-
veltség és műveletlenség fogalmát nem kötöm a posztókabáthoz és s/.űr-
liöz. Mai napság kivált nagyon sok durva, teljesen műveletlen keblet 
fedez úrias ruha ; viszont népünk, kivált protestáns népünk között épen 
nem ritkaság olyanokat tatálnunk, kik ha világ szerinti műveltségüknél 
fogva a nép közé soroztainak is, de a kiknek vallásos kedélye a szülei 
háznál, az iskolában templomban nyert nevelésnél fogva fejtelt, művelt. 

F. 

legénységig felvivé, hanem a káplár, a hadnagy 
ur, a kapitány úr ezek az ő földi istenei.. . béke 
idején. Ezeknek nemesebb vagy aljasabb jelleme, 
kedve, haragja, szeszélye az ő boldogságának 
vagy boldogtalanságának forrásai, ezek irányában 
megvan a timor, meg a tisztelet, ezek neve mel-
lől még obsitos korában sem hagyja el az .úr* 
jelzőt, de annál gyakrabban elhagyja Isten neve 
mellől, vagy ha hozzáteszi, nincs benne köszönet. 
Háború idején persze, mikor a hadurak ura meg-
töri, megalázza a vitéz földi isteneket, másként 
van, s ha társai előtt csupa álszégyenből hangoz-
tatja is káromló szavait, de titokban urat cserél 
a timor s ahhoz fordul, kihez gyermek korában 
szoktatták imádkozni. 

De érthetjük egyszersmind azt is, hogy miért 
állitják korunkról, hogy ebben a vallásosság roha-
mosan sülyed. Nem az igazi vallásosság van fogyó 
félben, hanem a timor Dei. Kinek szorgalma s sze-
rencséje után hajdan néhány felesleges forintja volt, 
letette a láda fenekére, estve reáfeküdt a ládára, 
hogy a kincset ládástól el ne lopják ; s mielőtt sze-
meit álomra hajtotta volna, el nem mulasztotta 
estveli imádságát elmondani, s ebben a jó Istent 
kérni, hogy tűztől, rablóktól, gonosz emberektől az 
éj sötétségében védelmezze meg. Reggel el nem 
mulasztotta megköszönni Istennek, hogy szeren-
csésen felvirrasztotta. Hátha megharagudnék Isten, 
hogy meg nem köszönte annak jóságát, s a kö-
vetkező éjszaka megbosszulná magát. (Timor Dei). 
Ma felesleges pénzét beteszi a takarékpénztárba, 
házát tűzveszély ellen biztositja, éjjeli őrt, rendőrt, 
csendőrt állit a város vagy az állam közvetítésé-
vel éjjelre háza mellé, s nyugodtan alszik. Minek 
imádkoznék estve, reggel ? Azt a régi értelemben 
vett vallásosságot kétségkívül jelentékenyen gyen-
gíti a modern kor. Minden takarékpénztár-, tűz-
életbiztositási, nyugdij- gyámintézet; az ipar a ke-
reskedelem fejlődése, melyek az embernek Isten 
kézzel fogható áldása nélkül is, önnön munkája, 
szorgalma, ügyessége révén kellő anyagi jólétet 
biztosítanak, üresítik a régi templomokat. Van 
ratio a modern építészet azon styljében, hogy a 
nagyobb szabású pénztár-, bank-, börze- biztosító -
társasági épületek fölé tornyokat, kupolákat épít, 
ezek az új kor embereinek a templomai, ezekben 
keresi az ő isteneit, az ő földi élete s jóléte biz-
tositóit. 

A régi vallás enyészik, s pedig gyorsabban 
a városokban, az iparral s kereskedelemmel fog-
lalkozók körében, mint a falvakban, a földművelő 
népnél. De hát a timor mit keres az igazi, a 
fiúság viszonyán s a szereteten felépült keresz-
tyén vallásban. Uj kort élünk, s az új kornak új 
vallásra van szüksége. Oly vallásra, melynek alap-
ját nem az ember fölötti hatalomtól való félelem, 
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haragjától való rettegés képezi, hanem a lélek-
nek az a fejlettsége, felmagasztosulása, mely leg-
főbb boldogságát azon főhatalommal való lényeg-
egységben, a tőle való függés, de egyszersmind 
a vele való rokonság érzetében, az ő tökéletes-
ségéhez való törekvésben találja, mely Isten egye-
düli törvényét a szeretetben ismeri fel s Isten 
dicsőítését nem a lélek reszketésében, imák értel-
metlen eldadogásában, hanem az ő akarata cse-
lekvésében, a valódi humanismus ápolásában s 
terjesztésében találja. Vagy is szüksége van ko-
runknak oly vallásra, melynek lényegét nem a régi 
idők emberei által alkotott értelemfeletti hitcik-
kek, de Krisztusnak szelleme képezi. 

Ily vallás már legelső sorban ott verhet gyö-
keret, s onnan áradhat szét, a hol a műveltség 
legfejlettebb, legáltalánosabb. 

Mai napság minden modern nemzetnek a 
szívét a főváros képezi, innen ágaznak szét a 
nemzet-organismus legszélsőbb részeibe is a vér-
erek ; ha a szívben tisztább vér csergedez, tisz-
tább vér fog az egész nemzet ereiben keringeni. 

Farkas József. 

Tűzkár-biztositás. 
Tűzkárbiztosítás. Olvasván a »Magyar református 

egyházi kölcsönös tűzkárbiztositó-intézet alapszabályai« 
tervezetét, rögtön kiütött bennem a tűz. De erőszakot 
teszek magamon. Leöntöm a tüzet egy veder tárgyila-
gossággal s írok a tűzről tűz nélkül, noha nagyon nehe-
zemre esik. 

Mindjárt az elején nagy visszatetszést szül az, hogy 
noha az egész tervezetben sehol egy árva szó sincs ar-
ról, hogy a lelkész is biztosíthatja, vagy biztosítani kö-
teles a saját vagyonát, sőt az i . § határozottan meg-
mondja, hogy »a magyarországi református egyház a sa-
ját egyházi javait biztosítja® : mégis a 7. § azzal fenye-
getőzik, hogy 1887. január i-től fogva tűzkáraik helyre-
pótlása címén az egyházi közalapból sem az egyházak, 
sem a lelkészek nem fognak segélyezietni. Tehát bezára-
tik a lelkész előtt a biztosító-intézet ajtaja, s ha neta-
lan tűzkárt szenved, akkor meg bezáratik előtte a köz-
alapi segély. Hogy hol itt az igazság, vagy csak a logika 
is, azt Kant és Hegel sem tudnák kiokoskodni, sőt 
még én sem tudom, megyek tehát tovább a lényege-
sebbekre. 

A 2. § fél szazalékban állapítja meg a díjt »te-
kintet nélkül a biztosított javak állományára.* Más sza-
vakkal : azon egyház, a hol minden épület cserép alatt 
van, épen annyit fizet, mint az, a hol minden csupa 
káka. Ezen hallatlan visszásságnak (nem akarom egy-
előre másként nevezni) kellő illustrálására konkrét esetet 
hozok fel olyan két egyházból, a melyeknek biztosítási 
kötvényei kezeim között megfordultak. Egyik Halmos. 
Ez részint buzgóságból, részint azon számításból, hogy 
minél kevesebb tűzkárbiztosítási díjat kelljen fizetnie, 
igen súlyos önmegadóztatással minden épületét, még a 
legkisebb tyúkolat is, cserép alá vette s biztosított a 
»Magyar-Francia« társaságnál 3 ezer forintot. Mivel pedig 
e községben a lakóházak négy-ötöde cserép alatt áll s 
így a tűzvész chance-i nem nagyok: fizet a halmosi egy-

; ház egy tized százalékot (10 krt), vagy is évenként 
3 forintot, 3 ezer forint biztosított tőke után, a mint ezt 
a kötvény felmutatásával bármely pillanatban s bárkinek 
kész vagyok bebizonyítani. A másik Lapos. Ezen egy-
ház is 3 ezer forintot biztosított, de mivel e községben 
a lakóházaknak csak egy-ötöd része van cserép a 'att s 
magának a laposi egyháznak az épületei is, a templom 
kivételével, náddal, szalmával s csak kis részben fa-zsin-
delylyel vannak fedve s így egy esetleges tűzvész igen 
nagy dimensiókat vehetne : fizet a laposi egyház a cse-
rép után 4 tized százalékot (40 kr.), a fazsindely után 
7^2 tized százalékot (75 kr.), a nád és zsup után 1 és 
4 tized százalékot (1 forint 40 kr.), vagy is Lapos fizet 
egy évre 32 forintot 3 ezer frt után. Tehát amaz három, 
emez harminckét frtot ugyanazon tőke után. Mily rop-
pant különbség ez ! 

Alkalmazzuk már most a kezünk alatti tervezetet 
ugyan ezen két egyházra. E szerint Halmos is, Lapos is 
egyformán 15 forintot fizet ugyanazon tőke után. Tehát 
amaz ötszörte többet, emez pedig felényinél is keveseb-
bet, mint eddig. És miért? Azért , mert amaz buzgó, 
áldozatkész s ha sok verejtékkel is, de keresztül viszi, 
hogy egyhazában mindenek ékesen és szép rendben le-
gyenek, — emez pedig hanyag, közönyös, sőt tunya, 
csak akkor mozdul meg, ha botot lát, pedig lakosai 
módosabbak is, számosabbak is, mint Halmosé. Hol van 
itt az igazság avagy csak a logika is? Hát itt is az ipar-
kodó fizessen a lusta helyett, az istenfélő az istentelen 
helyett ? 

Pedig az a párhuzam, melyet a fölebbi két egyház 
között a tényleges valóságnak megfelelőleg vontam, száz 
meg száz esetben ismétlődik széles e hazában. Van sok 
buzgó Halmos, de van sok tunya Lapos is. S valami 
véghetetlen nagy absurdum van abban, hogy a Piaimos-
féle egyházak, melyeket még szándékosan is nehéz volna 
elhamvasztani s a melyek a biztosított összeget talán 
soha sem veszik igénybe: egy kaptafára húzassanak a 
Lapos-féle egyházakkal, melyeket egy elgázolt gyufa a 
föld poráig leégethet. 

Ugyanazért minden egyes egyházról helyleirás 
veendő fel. Ezen helyleirás szerint minden egyház bizo-
nyos osztályba sorozandó s a díjszabályzat ezen osztály 
szerint kirovandó. így cselekszik minden biztosító inté-
zet, mert így az igazság! Amaz elvnek: »egymás ter-
hét hozdozzátok* nagyon bőven eleget teszünk a domesz-
tikával; de hogy ezen elvet annyira túlhajtsuk, hogy 
magunk utoljára is meztelen maradjunk azt nem kívánja 
az evangélium sem ! 

De tönkre teszi maga magát a tervezet, még a 
következő paragraphusokkal is. A 8. § azt mondja : »az 
egyházak magok határozzák meg a biztosított tárgyak 
értékét, melyhez az egyházmegyei felsőbbség jóváha-
gyása megkívántatik.« A 13. § igy szól: »A becslő bi-
zottság a kár teljes összegét határozza meg, s a biztosí-
tott Összegnél nagyobb összeget is becsülhet, ha a kárt 
nagyobbnak ítéli.« Ezekre aztán ráteszi a koronát a 15. § 
így meny dörögvén: »a meg nem téritett kárért azok 
lesznek felelősök, a kiknek terhére rovandó fel az elég-
telenül történt biztosítás.* Alkalmazzuk ezen §-okat i s : 
valamely egyház 3 ezer forintban állapítja meg a bizto-
sitott tárgyak becsértékét s ezt az egyházmegyei felsőbb-
ség is jóváhagyja. Azonban jön egy tűzvész, leég a tem-
plom tornyostól, harangostól, órástól, orgonástól, karos-
tól és mindenestől fogva, azután leég a pap- és tanitó-
lak minden melléképületeivel s ekkor »kiszáll« a becslő 
bizottság és a kár teljes összegét nem 3, hanem 12 ezer 
forintban állapítja meg : a 3 ezer frtot megfizeti ugyan az 
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intézet, de hát a 9 ezret ki tériti meg ? Tán a jó Isten ? 
Nem. Vagy tán a presbyterium, mely az elégtelen biz-
tosítást eszközölte ? Nem. Hanem az egyházmegyei fel-
sőbbség, mely az elégtelen biztosítást jóváhagyta. Mi kö-
vetkezik ebből? Az, hogy az egyházmegyei felsőbbség 
csak olyan biztosítást hagyhat helyben, mely a teljes 
értéknek megfelel. Hát ebből mi következik? Az, hogy 
a nagy egyházaknak száz ezeren jóval felül, a közép 
egyházaknak száz ezerig, a kis egyházaknak pedig leg-
alább husz ezerig kell biztosítani. Es ebből végre mi kö-
vetkezik? Az, hogy az egyházak a roppant terhet elvi-
selni nem lesznek képesek, s az intézet meghal, mielőtt 
megszületett volna. 

Pedig én szívem szerint kivánom, hogy megélhes-
sen, már csak azért is, mert a papi nyugdíjintézetnek 
idővel igen hatalmas oszlopául szolgálna. De hogy meg-
élhessen, sem az egyházakra, sem az egyházmegyei fel-
sőbbségre semmiféle felelősséget hárítani nem kell. Elég 
ha arra ügyel az egyházmegye, hogy túlalacsony bizto-
sítás által ki ne játszassék az intezet. 

Egyébiránt ajánlom talán nem egészen szerény, de 
bizonyosan egész alapos észrevételeimet az egyházkerü-
letek főtisztelendő figyelmébe. Csepeli Pál, 

ref. lelkész. 

T Á R C A . 

Pál megváltási tana. 
(Vége.) 

Ide tartoznak a következő helyek, a melyek Jé-
zusnak halálát engesztelőnek tekintvén, azt majd enge-
delmességből folyónak tehát szenvedőlegesnek, majd sza-
bad tettnek veszik (Ií. Kor. 5, 21. Róm. 8, 3, 32. Róm. 
5, 18. 19. Filip. 2, 8. Ephes. 5, 2. I. Tim. 2, 6. Tit. 
2, 14.) A mit ugyanis a bűn az ember testében okozott 
s a mitől a törvény megmenteni nem tudta, sőt a mely-
nek következményeit csak súlyosbította : attól szabadí-
tott meg Jézus, mert bűnné áuccQría-vá lett mi érettünk, 
mert bűnös test hasonlatosságában küldetett hozzánk és 
így okozta váltságunkat. Igen természetes azonban, hogy 
Jézus a bűntől nem valósággal (realiter), hanem eszmé-
nyileg (in idea) szabadított m e g ; az ő halála nem aequi-
valens halál a mi halálunk helyett, hanem csak annyi-
ban helyettünk való, a mennyiben ő benne mi is meg-
haltunk ; nem a szó szoros értelme szerinti testi haláltól, 
hanem a szellemi haláltól mentett meg azáltal, hogy ha-
lálával lehetővé tette, miszerint a bűnnek lelkileg meg-
haljunk s ily módon a bűn hatalmától s a törvény át-
kától is megszabaduljunk. Nem szabad ennélfogva halálát 
elégtételinek tekinteni, a mely által Isten kívánságának 
eleget tett s a bűnös emberiséget minden subjectiv hozzá-
járulás nélkül szabadította volna meg a bűnösség szol-
gaságából. Az ő halála folytán nem szabadult meg az 
ember a priori a bűnösségtől, hanem csak a lehetőség 
adatott meg, hogy mindenki, a ki a keresztség által 
Krisztussal közösségbe lép, a bűnt legyőzhesse. Krisztus 
halála végül eszközli számunkra a /.axcíllayrrt. Ide tar-
tozó főbb helyek: Róm. 5, 10; II. Kor. 5, 18—20; 
Eph. 2, 16. Kol. 1, 21. A bűn egyik következménye 
az volt, hogy az ember és Isten közötti szeretet-viszony 
megzavartatott s ellenséges viszonynyá lett. Mindaddig 
mig a bűnösség által okozott s az emberiség felett le-
begő isteni harag OQyrj el nem múlik, s mig az ember és 
Isten közötti ellenségeskedés (éxŐQÓs Róm. 5, 10.) meg 
nem szűnik, mindaddig nem lehet az ember s az üdvöt, 

melyre törekszik, el nem érheti. Dacára annak, hogy 
Isten haragja alatt állottunk, mégis kegyelmes volt irá-
nyunkban s Krisztus által lehetővé tette a szeretet-
viszonynak helyreállítását. »Tudniillik Isten volt az, ki 
Krisztusban magával kibékítette a világot, nem tulajdo-
nítván nekik az ő bűneiket és ránk bízta a kibékülés 
beszédét« (II. Kor. 5, 19.). Az Isten által kezdeménye-
zett s intézett v.arcdkayrj vagyis engeszteléssel szemben 
az ember egészen passive, szenvedőlegesen viseli magát, 
ő kiengeszteltetik az Istennel (II Kor. 5, 20.) s az en-
gesztelést ajándékképen Isten kegyelméből nyeri, az ő 
fiának halála által közvetítve Az a kérdés azonban, hogy 
Isten viseltetett-e ellenséges indulattal az emberek iránt, 
vagy ezek az ő irányában, vagy végül mindkét részről 
való a kiengesztelés s igy bizonyos tekintetben mindkét 
részen volt ellenségeskedés ? Az eddigiekből világos, hogy 
az ember szenvedőleges Istennek engesztelést eszköz'ő 
működésével szemben, hogy ő e tekintetben semmit nem 
ad fel, igen természetes tehát, hogy az Isten adja fel ellen-
séges indulatát, melylyel a bűnösök irányában viseltetett, 
kiengesztelődik s a bűnöst is igaznak tekinti. Ez kizárja 
Baurnak (»Paulus der apostel Jesu Christi 540. oldal) és 
Schmidnek (»Biblische Theologie d. n. T. 546. old.), a/on 
nézetét, a mely szerint a kiengesztelés tulajdonképen az 
emberre vonatkozik, a mennyiben Isten az irányában el-
lenséges indulatú embernek érzelmeit a szeretet érzel-
meivé változtatja. »So lassen wir uns versöhnen mit Gott 
durch den Tod Christi eben sofern Gott seinen Sohn in 
den Tod gegeben hat und ihn namentlich ngoédeio 
i?MOTt;QKH>: in d e r /.caallay^ i s t d a s s u b j e c t i v e in d e m 
ilaozrjQiov das objeetive Moment des Todes Christi ge-
geben* (Schmid B Th. 546. old.). Valamint ezen, ugy 
Reussnak azon nézete ellen, a mely szerint a kiengesz-
telés két oldalú, a mennyiben, ugy az Isten büntető, 
mint az ember ellenséges haragja megszűnik általa, szó-
lanak mind azon helyek, a melyek az engesztelésről szó-
lanak. Az Ádám halálával párhuzamba állított s egyen-
lően nagyfontosságú Krisztus halála azt okozta, hogy 
Isten más álláspontot foglalt el az emberiséggel szem-
ben s büntető haragja helyett uralkodik az ő kegyelme és 
szeretete. Ezután az Isten nem ítélheti el az embert, 
mert az ő érette s javára meghalt Ktisztus, a ki jobbján 
ül Istennek s vele trónol a világ felett, érvényesíti meg-
váltói, s ha szabad e helyütt e kifejezéssel élnem, köz-
benjárói tisztét. Jézus azonban nemcsak annyiban meg-
váltó, a mennyiben a bűnösségnek következményeitől: a 
haláltól s bűntudattól szabadított meg s a mennyiben 
Istennel való kiengeszteltetésünk folytán elmúlt Istennek 
haragja, megszűnt az ellenséges viszony s e helyett a 
szeretet uralkodik ; hanem főleg azért, mert megsemmisí-
tette a bűn hatalmának egyetemességét s lehetővé tette 
az embernek megigazulhatását. A bűn hatalmát azonban 
nem halálával, hanem életével törte meg az üdvözitő. 
Pfleiderer (der Paulinismus) Baurra és Holstenre támasz-
kodva a bűnösség hatalmának megsemmisítését Jézusnak 
kínteljes halála által tartja elérettnek. E felfogás termé-
szetes következménye Pál apostol anthropologiája félre-
értésének. Ha ugyanis felveszszük azt, hogy a aági a 
bűn elve, akkor ezen elv c-ak a GÚQ£ megsemmisülésével 
veszítheti el egyetemes szükségképeniségét ; mivel Jézus 
test szerint ép olyan volt, mint más halandó, mivel 
tehát az ő aáoi'-a is a bűn elve volt, mi természetesebb, 
mint hogy csak halála által semmisülhetett az meg. 
De ha hívek maradunk Pál gondolkozásához s a tes-
tet (odgí) csak a kívülről jött bűn hatalma székhelyé-
nek veszszük, úgy nem okvetlenül kell és nem is szabad 
ama következtetést vonnunk. Isten elküldötte a maga fiát 



588 

bűnös test hasonlatosságában, a bűnért kárhoztatta a 
bűnt a testben. (Róm. 8, 3.); a bűn megsemmisítése en-
nélfogva a test hasonlatosságában fekszik, abban t. i. 
hogy Jézus épen olyan testben élt, mint minden más 
ember ; de mivel egész életében csak Isten parancsola-
tainak engedelmeskedett, bűntelen, szent életet folytatott 
és halála ezen kitartó engedelmességének szintén csak 
egyik ténye volt, mivel ő nem ismerte a bűnt önmagán : 
azért semmisítette meg a bűn egyetemességét s törte 
meg hatalmát, a mely ugy a halálban mint a bűnösség 
tudatában s a lelkiismeret kínzó gyötrelmeiben mutatko-
zott. Jézus egész életét atyja akaratának teljesítésére for-
dította. Menyei atyia kívánta, hogy a bűnös emberiség 
kezeibe adja és kínoztassa magát s ő azt engedelmes-
kedve meg is tette. Megtörve a bűn hatalmát, feltámadt 
sírjából, hogy hirdesse az élet győzelmét a halál felett. 
A feltámadás nem oly ujabb ténye Jézusnak, mely a 
megváltásra vonatkozik, nem lehet azt mondanunk, hogy 
halála és feltámadása által váltott meg minket, hanem 
Pál szellemében csak annyit állithatunk, hogy élete és 
halála által eszközölte a megváltást ; a feltámadás nem 
másnak, mint annak világos bizonyítéka, hogy Jézus a 
messiás ; követelt következménye az ő hivatásszerű élete 
s halálának, mely következmény tagadásával jár a ke-
resztyén hit tagadása, Jézus működésének hiábavalósága. 
(I. Kor. 15, 17. 1. Weiss Bibi. Theol. 81. § 308 — 313.). 

Összefoglalva az eddig mondottakat a megváltás 
Istennek örök időktől fogva elhatározott s az emberiség 
javára szolgáló kegyelmi ténye, a mely kegyelmi tény 
altal a bűn hatalmába került, a bűntudat által üldözött 
és szolgaságban, a bűn által akaratjától megfosztott álla-
potban élő embert megszabadította, az igazság szolgá-
jává tette s haragját elfordítván határtalan szeretete tár-
gyává, Ígérete örökösévé tette. Ezen kegyelmi tényének 
végrehajtó eszközéül Jézust választotta, ki örök időktől 
fogva praeexistens állapotban létezett az atyánál s ki által 
az egész világ teremtetvén, fejlődésében ismét oda Jézusra 
tér vissza, ki megdicsőült állapotában uralkodik Istennel 
a világ felett. Ezen Jézus a bűnös test hasonlatosságá-
ban jelent meg közöttünk s tiszta szeplőtelen élete által 
megsemmisítette a bűn elvét, kereszthalála által bűnein-
ket elfedező eszközzé, kiontott vére folytán a bűn s tör-
vény átka alól való szabaditásunk váltsági árává és ön-
feláldozása által engesztelő áldozattá lett, a mely helyre 
állította a bűnösség folytán megzavart eredeti szeretet-
viszonyt. A megváltás tárgya az ember a maga bűnös-
ségében és nyomorúságában. A megváltás eredménye, 
hogy a sok kifejezés közül a legtartalmasabbat válasz-
szuk, az istenfiuság, örökélet vagy Istennel való béke. 

Habár azonban az ember Istennek ezen kegyelmi 
tényével szemben szenvedőleges magaviseletet tanusit s 
a megváltás rajta kívül történik, mindamellett van annak 
subjectiv mondhatnók cselekvő oldala is. Már abból, hogy 
a megváltás által okozott változás az ember belsejében, 
szívében s öntudatában megyen végbe, már abból követ-
kezik annak subjectiv eleme. Az Isten nyújt ja ugyan a 
kegyelmet, de az nem ellenállhatlan s az emberen áll, 
hogy elfogadja-e vagy nem. Pál apostol eleve elrende-
lési tana szerint az Isten előre kiválasztja és az aposto-
lok, illetve evangyéliom által meghíjja az egyes embe-
reket az üdvre, megváltásra, de ezen kiválasztás nem 
feltétlen, mert csak azokat választja, a kikről mindentu-
dásánál fogva tudja, hogy őt szeretni fogják; helyeseb-
ben mondva, miután az Isten iránti szeretet fogékony-
sága szintén Isten adománya, azért azokat választja ki, 
a kikről tudja, hogy a szeretetnek fogékonyságát szi-
veikből ki nem irtják, hanem ápolják. Ezen istenszeretet 

végelemzésben azonos a hittel. A ki nem hisz Istenben, 
nem is szeretheti s viszont a ki szereti, annak hinnie 
kell benne. E hit arra tanítja az embert, hogy Istennel 
szemben semmi érdemeink nincsenek, minden jó, a me-
lyet élvezünk, Isten kegyelméből származik s az Isten 
országában való részvétel, a megigazulás is a hit alapján 
történik. A megváltással ily szorosan összefüggő hit által 
való megigazulás tanát azonban nem fejtegetjük, mert 
ez által oly térre lépnénk, mely feladatunkon kívül esik. 

Mayer Endre. 

B E L F Ö L D . 
Szász Károly püspök úr püspöki látogatása. 

Nagy-Harsány után, ápril 29-én Kis-Harsány része-
sült a püspöki látogatásban. Püspök úr reggel 8 órakor 
érkezett Kis-Harsányba, hol a paplak udvarán nt. HofTer 
Károly lelkész úr híveivel együtt fogadta a várva várt 
főpásztort. Az üdvözlés és válasz után templomba ment 
a gyülekezet. A papság számos tagja által kísérve jelent 
meg ott a püspök úr, s szólt különösen arról, a miről a 
körülményekhez képest legszükségesebb volt szólnia. A 
túlságos szorgalmatoskodás volt beszédének fő tárgya. 
Mindenki által érthető s meg is értett előadása nem volt 
rövid, de ha még egyszer annyi ideig szólt volna, akkor 
sem csüggedt volna az áhítatos hallgatók figyelme. Tem-
plom után az iskola látogatása következett, hol mint 
községi iskolában, csak a vallási tantárgyra terjedt ki a 
vizsgálat. Ennek végeztével, az épületben betegen fekvő 
tanítót látogatta meg püspök úr, majd az összegyűlt 
presbyteriummal tanácskozott. A jó rendben talált egy-
házi ügyek tudomásul vételén kívül alig volt egyéb teen-
dője, de az e közben folyt értekezés ismét fokozta azt a 
buzditó s minden irányban jótékony hatást, melyet a 
templomi beszéd a hívek közt az egyházi elöljárókra is 
gyakorolt. Bizonyította ezt a presbyterek hálás búcsú-
vétele is. Ebéd végeztével Nagy-Tótfaluba kísérte az 
egyre nagyobbodó kiséret, a szeretet és ragaszkodás 
nyilatkozataival körülvett főpásztort. A határon a köz-
ség birája, a paplak udvarán nt. Dányi Gábor lelkész 
úr fogadta s üdvözölte. Néhány perc múlva már tem-
plomba sietett, hol együtt volt a gyülekezet. A beszéd 
főképen a vasárnap megszenteléséről szólt. Ismét nem 
általános elmélkedés, hanem a helyi viszonyok által kí-
vánatossá vált olynemű oktatás, melynek még az nap 
észrevehetett hatása bizonyosan maradandó lesz, a más 
tekintetben követendő példa gyanánt felmutatható gyüle-
kezetben. Lelkész és gyülekezet egymással vetekedve 
tesznek meg mindent, hogy napról napra emelkedjék 
az egyház. Díszes paplak épülése után már ujabb tenni 
valók foglalkoztatják őket. Gyülekezet papját, pap gyü-
lekezetét tiszteli, szereti, becsüli ; egyező akarat tesz min-
dent, ingadozás, kétség nélkül haladva a jó úton. 

Ápril 30-án reggel Siklós fogadhatta a kerület 
püspökét. Városi közönség tolongott a templom előtt, hol 
nt. Zeke Lajos lelkész úr mondott jól átgondolt beszédet, 
mire püspök úr röviden válaszolván a paplakba lépett. 
Csakhamar a templomba indult, hol a siklósi egyház 
őstörténetéről emlékezvén, a felette átment viszontagsá-
gokat s a kebelében megújulva kiütött egyenetlenkedé-
seket s napjainkig terjedt viszálkodásokat felsorolván, 
dicsérte a mostani békés egyetértést, az egyháznak s 
iskolának ez által elért virágzását. Templomból iskolába 
menve, az ott látottak s tapasztaltak felett teljes megelé-
gedését nyilvánítva, a tanítói szorgalom és ügyesség külö-
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nos kiemelésével tért vissza a lelkész lakra, hogy a pres-
byteriummal értekezzék. Alig ért ez véget, a városi elöl-
járóság, a Ferenc-rend küldöttsége, a görög keleti s 
izraelita lelkész, a községi polgári iskolaszék tisztelgése 
következett. A tisztelgők üdvözlésére adott válaszok szel-
lemessége, a hol kellett mélység s minden tekintetben 
megfelelő tartalmú s kedves hatású személyes vonatko-
zásai, ámulatba ejtették s elragadták a hallgatókat. Még 
egy gyermek keresztelése volt hátra, a ki 12-dilc évét 
a nélkül érte meg. A ritka esethez alkalmazott szer-
tartási beszédet mély figyelemmel halgatta s véste emlé-
kezetébe a mintegy tiz lelkészből is állott közönség. 

Délután Gyűdre volt kitűzve a látogatás. A község 
határán a buzgó tevékenységű jegyző Gyenes János úr 
üdvözölte püspökünket igaz érzéstől áthatott néhány rö-
vid szóval. Benn a lelkész, a tudományos munkálatairól is 
széles körben ismert Kálmán Farkas fogadta főpásztorát, 
kinek egykor Szabad-Szálláson segédje volt. A legköze-
lebb Gyomára megválasztott lelkész csak később fog 
szerető hívei közül eltávozni, most még velők együtt sírt 
és örvendett a napnak, mely örökre emlékezetes marad 
arra nézve, a ki ott jelen lehetett. A templomi beszéd-
nek azon nagy része, mely a már Alsó-Baranyában is 
ostorozott névtelen bűnt Jezabel nevével s alakjában sze-
mélyesítette, leírhatatlan hatású vol t ; az a mit végül 
egykori segédjéhez intézve mondott, nemcsak kettőjök 
szemében fakasztott könnyeket. Az egyház ügyei telje-
sen rendben találtatván, megelégedést, a község és egy-
ház közt fennálló jó viszony dicséretet vont maga után. 
Óhajtani kell, hogy az országszerte alkalmazásban lévő 
ref. vallású községi jegyzők oly indulattal viseltessenek 
az egyház iránt, melynek tagjai, mint a gyűdi lelkes, 
szerény jegyző! 

Május i -én az éjjel megeredt eső miatt, nem a 
hegyen keresztül, hanem csak pár órai kerüléssel jutott 
el a visitatió Kis-Tótfaluba. 

Máté Balázs lelkész híveitől körülvéve fogadta a 
főpásztort, ki a templomba vonulván, rövid történeti 
visszatekintés után újra ostrom alá fogta a Gyűdön már 
megostorozott bűnt. E két beszéd nem maradhat hatás 
nélkül. Valláserkölcs, nemzeti érzület követelései soha 
nem ömöltek forróbb szavakban szónok ajkáról hallgatók 
keblébe. Csekély számú gyülekezetek számára volt el-
mondva, de ezrek előtt sem lehetett volna nagyobb lelke-
sedéssel s több meggyőző erővel szólani. Itt volt rá 
szükség, kétségtelen az eredmény. Vele együtt a gyenge 
lábon álló iskola érdekében hasonló erővel mondott sza-
vak hatarozott akaratot teremtettek a kis tótfalusiak lel-
kében arra nézve, hogy iskolájukat azzá tegyék, a mivé 
már régen tenniök kellett volna. 

Még csak azt kell megjegyeznünk, hogy a püspök 
úr által a jobb tanuló gyermekeknek osztott jelmondatok 
s az új szövetség egyes részei és zsoltárok, kimondha-
tatlanul boldogokká teszik az azokban részesülő gyerme-
keket s ösztönül szolgálnak a gyengébbekre nézve, s még 
azt, hogy Nagy-Tótfalutól kezdve Német György csat-
lakozott a megye részéről püspök lü kiséretéhez. 

A látogatás folytatásáról a cikk alá jegyzett lelkész 
úr a következőket irja : 

April 29-én Kis-Harsány- s Nagy-Tót,faluban, 30-án 
délelőtt Siklóson végezvén szeretett főpásztorunk látoga-
tásait (hol én nem lehettem jelen), délután fél négykor 
érkezett Gyűdre. 

A határon a körjegyző tek. Gyenes János úr a köz-
ségi biró, elöljárók s képvise'őkkel fogadá, nem állhat-
tunk ellen a nép felbuzdulásának, volt biz itt bandérium, 

sőt mozsár durrogatás is, ebben azonban igen szépen 
szót fogadtak, a mennyiben nagy távolból lődöztek, mely 
a hegyekben százszoros viszhanggal verődött vissza. 

A paplakon alulirt fogadá igen rövid üdvözlő be-
széddel, melyben kéré, hogy abból az ő drága szívéből, 
mely oly sok sziveket buzdított már szeretetre, ezen szent 
érzés folyamatait áraszsza e népre, mire a főpásztor rövid, 
megható szavakkal válaszolván, az egybesereglett számos 
lelkésztársak által bevezettetett. 

Kevés pihenés után harangoztatott s bementünk 
a gyönyörűen feldíszített templomba, a helybeliek mind, 
a róm, catholikusok is, s a Siklósról s a vidékből egy-
besereglett nagy sokaság, énekeltük felállóra : Isten oltá-
rához bemegyek, közénekül a CXXXIV. Zsoltárt, mely 
alatt a főpásztor kiállott a virágözönnel borított Urasz-
tala elé s elmondván Pál apostoli köszöntését, tartá kimond-
hatlan hatású püspöki tanítását s intéseit. Egy részről 
dicséré a gyülekezetet, hogy ősei hitét megőrizé, az egy-
házban példás rendet tart, Isten dicsőségére nem csak 
köteles tartozásait rója le híven és pontosan, sőt köz-
munkájával is iparkodik egyházát gyarapitani, dicséré, 
hogy ismét visszaszerzé azon földbirtokokat, mik már 
egyszer elestek kezeiről; de más részről e lmondáaz ő pa-
naszát is ellenünk a Ihiatirabeli Jézabel példájában, nagy 
hatással, suttogva, menydörögve, mely a csontok szag-
gatásáig ha to t t ! s midőn már azt véltük, hogy a tem-
plom kárpitja ketté hasad . . . a szeretet hangján, éde-
sen szóllott s . . . elbucsuztatá a lelkipásztort kedves hí-
veitől, áldással bocsátván el az ő szerelmes fiát, majd 
midőn átmegy a vizeken, Dunán, Tiszán 1 aztán imád-
kozott velünk s érettünk, végre áldással bocsátá el a gyü-
lekezetet. 

Kevés pihenő után iskola vizsgálat, majd presby-
terium, hol örvendezve hallá Gyííd község érdemes elöl-
járóságának az egyház részére történt buzgó sáfárkodá-
sát, általában az egyház ügyeit apróra megkérdezé. 

Barátságos estebéd után nyugalomra térénk. Másnap 
május i-ső napja komor, esős idővel virradt fel 

rajtunk, de azért a pásztor ment tovább nyáját fel-
keresni 

Kis-Tótfaluba. Már a határon számos sereg s lovas 
legények vártak ránk. Az egész falu májusi díszben állt, 
Dzöld ágakat hozának 1útjára.« 

A paplak kapujában a lelkész Máté Balázs, pres-
byteriuma élén, talaló rövid beszéddel üdvözlé a jó pász-
tort, kinek nem csak a nagyokra, de a kicsinyekre is van 
gondja ! 

A templomban elébb a szíveket megnyerőleg szól-
lott, majd elmondá panaszát is. S itt csudálkozva bá-
multuk ékes szólásának meglepő fordulatait: az ottani 
asszonyok jó kertésznők, ebben dicséré őket, de ugy-e ? 
a természetnek gyümölcseit, kerti veteményeiteket meg-
tudjátok őrizni a földi férgek s égi madaraktól, hanem 
azt a gyümölcsöt, mely Isten előtt legkedvesebb, az 
anyák méhének gyümölcsét nem őrzitek meg! . . . majd 
az iskolák szükségességéről, a tanítók tisztességes díja-
zásáról szólott felemelő hatással. 

Iskola után presbyterium, melyben a tanító fizeté-
sének javításával beható intézkedés té te tet t ! 

Ebéd után — mindenütt a derék Németh György 
siklósi segédszolgabiró ur vezetése s a kis-tótfalusi délceg 
lovas legények száguldozása s több kocsi kíséretében : 
Vókány, Rác-Petre s Kassa (németajkú róm. kath.) köz-
ségeken át a 3 órányira eső Belvárd felé indulánk, hon-
nét nagy számú lovas legények s a községi elöljáróság 
Kassaig jöttek elénk, a német ajkú, de magyar érzelmű 
lakosság a falu végén »Éljen« kiáltásokkal fogadott. 
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A lovas legényeket két kiszolgált huszár vezénylé, 
igazán gyönyörködtető lovaglással. 

Belvdrdon a paplak udvarán egybegyűlt sereg é'én 
az ifjú helyettes lelkész Munkácsy Lajos, kilünő rövid be-
széddel üdvözlé a jó pásztort, ki elhagyá a 99-et s fel-
keresé az elveszett századikat. Belvárd roppant bajokkal 
küzdő egyház, melyekbe templomépítés folytan kevere-
dett, ezt nagyon szépen el is ismeré a főpásztor május 
2-án tartott tanításában, de megtanitá rá a híveket, hogy 
ne ezt tekintsék bajaik egyedüli forrásának, hanem néz-
zetek be jegyzőkönyveitekbe, lássátok meg, hogy már 
1815-től fogva, évti/.edről-évtizedre, mind e mai napig 
megujitatik a kemény tilalom a fiatalságnak vasárnap dél-
utáni pincézései, dorbézoláca, paráznalkodása, s az ujabb 
időben különösen lábra kapott kártyázása ellen, s mi az 
eredmény ? . . az, hogy évről-évre korhelyebbek, dolog-
talanabbak, paráználkodóbbak, kártyásabbak vagytok, 
ezek hordják el lábaitok alól a földbirtokot, nem a tem-
plom-épitési adósság törlesztése! Hát még a banyák, a 
boszorkányok, kik az anyák méhében elölik a ti áldott 
földeiteknek leendő örökösei t?! . . Majd felfogja jegyezni 
a krónika, hogy járt itt egyszer az Istennek egy szegény 
szolgája, ki intett, feddett, sírva kért, könyörgött, hogy 
álljatok meg a lejtőn, még tán nem késő, térjetek 
meg ! . . . de már akkor nem lesz itt magyar, mert el-
pusztultok, elvesztek ! . . . 

Uram! Szerkesztő u r l é n láttam már Szász Károlyt 
nagyon sokszor a szónoki elragadtatás fényes magasla-
tán, de ilyen nagynak még nem láttam soha! ilyen O 
nem volt, s tán nem is lesz soha ! 

A belvárdiak tűrték a feddést, a verést s zokogva 
borultak lábaihoz 1 

Iskola után a presby teriumnak hathatós segedelmet 
igért, ha t. i. »ti sem teszitek össze kezeiteket /« s egy-
szersmind a helyettes lelkészt megdicséré az egyház 
ügyeinek tapintatos, de mégis erélyes vezetéseért, s az 
egyház bajainak kimerítő és részrehajlatlan előterjeszté-
seért elismerését nyilvánitá ! 

Innét már elbúcsúzott tőlünk derék siklósi vezetőnk, 
hogy átadjon a pécsi járás szolgabirája tek. Forray Icán 
urnák, ki már a kassai falu végén teljes díszben várt 
reánk, s délután vezetett a nyakas 

Magyar-Peterdre, mely egyházról azt híresztelték a 
rosz nyelvek, hogy nagyon közömbös az alkalmatosság 
iránt ! Na, hiszen megszégyenítették ezek a rosz nyelve-
ket ! az egész falu a legünnepélyesebb színben díszelgett, 
zöld ágak, koszorúk, virágok mindenfelé, az Isten házá-
ban ember ember hátán hallgatá a békességre intő fő-
pásztori tanítást, intést, mely — iskola után — folytat-
tatott a presbyteriumban is, kinek-kinek bőven kijárván 
a maga része. 

Éjjeli nyugalom után — melyet néhányan a falu 
melletti puszta bérlője t. Mikes ur kitűnő szívességéből 
élvezénk — reggeli 7 órakor szép sereggel indulánk a 
távol Bissére. A határon a kedves káplán Nagy Imre 
fogadá a főpásztort a községi bíró s elöljárókkal, vala-
mint számos lovasokkal, kiknek kíséretében fél tizkor a 
parochiára értünk, hol a gyülekezet örök ifjú öreg lel-
késze nt. Nagy István ur, (a mi universális kedves Pista 
bátyánk), presbyteriuma s fehér öltözetű leánykák élén 
üdvözlé az Atyát , ki gyermekei gondját oly szívesen 
veszi fel! 

Templomban főtárgy a domestica volt, mert hát 
a bissei érdemes presbyterium rezonérozott. »Nem esze-
tekhez, hanem szívetekhez akarok szólni« mondá a fő-
pásztor s tartott oly beszédet, a melynél hatásosabb e 
tárgyban még nem mondatott. Mielőtt tovább indult 

volna püspök úr, megjelent — egy tag kivételével — 
az egész presbyterium s kinyilatkoztatta, hogy a köz-
alap kötelezettségének eleget fog tenni. Hiszen, ki is ne 
hajlitotta volna szivét a jóra, hallván azt a tanítást, azt 
a magyarázatot, mely a főpásztor ajkairól »szép hangos-
sággal és nagy felszóval« zengett! 

Itt már ismét a siklósi járásba érvén, a járás eré-
lyes szolgabiraja t. Antal Pál ur vezetett át a szomszéd 
Túronyha, hova délután 4 órakor érkezvén, azonnal 
megtartatot t a püspöki tanítás, mely mesterileg tárgyalá 
a hithez, igaz lelküség s az ősi tiszta erkölcsökhöz való 
ragaszkodást, s abban való állhatatos megmaradást! majd 
elő lépett egy gyönyörű ifjú pár, a helybeli lelkész Ke-
rek Sándor barátunk virágzó szép leánya, a mi kedves 
hugunk Mathild, délceg vőlegénye : Zombory Gézával s 
egybe eskettetett a főpásztor által. Az esketési beszéd 
alapeszméje János apostol eme mondása volt : fiacskáim! 
szeressétek egymást ! Menj el szép pár az élet utaira, a 
főpásztor áldása kisérni fog. Ti boldogok lesztek. 

Este volt már, midőn az én kedves atyámtól el-
búcsúztam, családi okok kényszeritvén haza jőnöm. Itt, 
megtérve az én — már csak ideiglenes — fészkembe, 
kedveseim között elgondolkozom az átélt néhány nap 
történetéről, sőt eszembe jutnak a régibb idők. . . 

Boldog én ! ki az O oldala mellett kezdhettem 
papi pályámat, s folytathattam tovább az Ót kisérő 
Aron mellett! Boldog én! kit az O főpásztori áldása 
kísér át a vizeken, ama derék kálvinista magyar nép 
közé, mely igénytelen személyemben oly szépen meg-
tisztelé Dávid örök szép Zsoltárait! 

És elgondolkodom . . . hogy van . . . hogy lehet 
egy töredékeny emberben ennyi erő, ennyi hatalom, az 
igének ily erős fegyvere, hogy ily roppant szolgálat 
mellett egy csepp lankadást, egy parányi fáradságot se 
vehetünk észre rajta ? Bizony-bizony, kincsünk vagyon 
nekünk e töredékeny cserép edényben ! 

Kedves főpásztorunk minden lelkész szamára em-
lékül hagyja drága arcképét, saját kezii aláírással; az 
enyimre kivételesen ezt i rá : »atyai szeretettel!« s a kis 
gyermekeknek bibliai jelmondatokat osztogat! 

De ne feledkezzünk el a Mózes mellett járó Áron-
ról se ! Ott van vele mindenütt éjjel-nappal a mi egy-
házkerületünk s édes hazánk másik ékessége is, prófétai 
arca komoly, jegyez és hallgat! de csak acldig komoly 
az a kedves arc, mig egyet szól hozzánk, s akkor a 
szeretet sugárzik le arról a magas homlokról, hogy át-
melegítse szíveinket! 

Igy folyik a felső baranyai visitatio ; a szivek me-
legesznek, az akarat erősbül, és tettekben nyilatkozik, 
népünk örvendezve fogadja s áldva kiséri főpásztorát! 

Esperesünk nt. Kovács Antal ur, a jeles szolgabíró 
urak szives készsége mellett mindenütt példás renddel in-
tézkedik ; ugy társalgás közben már mondott néhány jó 
viccet is, de Czii.cz bátyánk előtt muszáj volt megreti-
rálnia ! 

Gyűd, 1886. május 5. 
Kálmán Farkas. 

Ugyanez nap estve — mint egy másik levelezőnk 
irja — Szavára ment püspök ur, hogy az egy heti fára-
dalom után némileg pihenve, másnap 4-én Garéban és 
Szaván végezze a látogatást. Garéban reggel történt 
meg; Szaván délután. A kisded Garé, az örökös lelkész-
változás viszontagságai alatt nyög. Buzgó népe kellő ta-
nácsokban s szükséges feddésben részesült, melyeket kö-
szönettel fogadott s a főpásztort áldással s igérettevő 
fogadással kisérte vissza Szavába, Szavát bölcsen vezeti 
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derék lelkésze Czúcz Lajos. Bölcsessége már abban is nyil-
vánult, hogy semmit el nem hallgatott, a mi a látogatás 
sikerét biztosithatá. A rendezett anyagi állapot felemlí-
tése mellett az erkölcsi fogyatkozásokra kellett ennek 
irányulni. Semmi kétség az i ránt ; hogy a látogatás itt 
teljes mértékben áldásos lesz, kezeskedik róla a tapasz-
talt rend, jóakarat s a lelkészi lelkiismeretes s öntudatos 
kormányzat. 

A Szavában töltött második éjszaka után május 
5-én Csarnota és Viszló meglátogatása következett Csar-
notán Szentgyörgyi József, a tisztes aggastyán már 43 
éve tanit ugy a templomban, mint az iskolában. Saját 
három fiából derék fiakat nevelt a hazának, s két leányá-
ból jó családanyákat, kis gyülekezetét híven oktatta min-
den jó ra ; hű nejével boldog megelégedésben s folytonos 
munkában él. Püspöke áldását gyülekezetével együtt há-
lás szívvel fogadta s teljes volt öröme, hogy e napot ép 
erőben s egészségben érhette meg. Ez az élet, ennek az 
agg szolgának élete nem volt hiába való 1 Délután Viszlóra 
került a sor. A tevékeny ifjú lelkész Ambrus József vele 
egyetértő gyülekezetével együtt buzgón munkálkodik. 
Az uj paplak párját ritkítja a maga nemében. Templom, 
iskola csinos, tiszta és jókarban van. Az építkezésből 
fennmaradt teher törlesztése mellett, a rendes szükségek-
től semmi sem vonatik el. Ily siker nem maradt emlités 
és elismerés nélkül ; de az erkölcsi életben előforduló s 
nevén nevezett két bajnak megrovása is múlhatatlan volt. 
Játszóház és szőlőpásztorkodás ezek neve, melyeknek or-
voslására a presbyterium készséggel ajánlkozott. 

Sajnálni lehet, hogy a f -baranyai iskolákról csak 
igen kevés kivétellel mondhatni dicséretet. 

A tiszántúli ev. ref. egyházkerület tavaszi köz-
gyűlése. 

E hó 3-ik napján nyilt meg a tiszántúli egyház-
kerület tavaszi közgyűlése. Előzőleg május 1. és 2. nap-
jain 2-ik lelkészképességi vizsga tartatott. (Ezentúl min-
dig a nyári közgyűlés alkalmával lesznek a vizsgák.) Ezen 
második lelkészképességi vizsgálatra 30-an jelentkeztek, 
kik mindannyian vizsgára bocsáttattak s a vizsgát több-
kevesebb eredménynyel le is tették. A vizsgára jelentke-
zők előzőleg egyházi beszédet írtak 1. Timoth. 4, 16. alap-
ján, elő és utóimádsággal; kátémagyarázatot pedig a 
XII. űrnapjáról; a vizsga folyamán pedig gyakorlati bib-
liamagyarázatot készitettek Máté 11, 1 —11 felett. Minden 
tantárgyból kitűnőek: Révész Kálmán, Futó Zoltán, 
Kovács János és Magos Ferenc. 

Maga az egyházkerületi közgyűlés a tagok igen 
nagy részvételével (85 közül 71 volt jelen) mint már 
emlitém, e hó 3-ikán nyittatott meg püspök ur lélek-
emelő imádsága s magvas elnöki beszéde által, melynek 
végeztével Kiss Áron esperes üdvözölte érdemekben 
megőszült főpásztorunkat ez év január 10-én ünnepelt 
70-dik szü'etésnapja alkalmából. A közgyűlés minden 
tagja őszinte lélekkel monda rá a szinte jubilált ősz szó-
nok meleg beszédére az »Éljent!« — A gyűlés tag-
jainak számbavétele után Szűcs István, a debreceni ref. 
egyház főgodnoka s dr. Baczoni Lajos jogtanár tették 
le az esküt, mindketten igen szép beszéddel ajánlván fel 
szolgálatukat az egyház és iskola közügyének. Illyés Bálint 
nyugalomba lépett lelkész az egyházkerületi tanácsbiró-
ságról lemondott, a gj'ülés azonban felkéretni határozta, 
hogy tartsa meg tovább is e hivatalát. Az első nap tár-
gyai közül Ynost csak annyit emiitünk még meg, hogy 
a tanitóképezdei lV-ik tanszékre Orosz István mezőtúri 

gymn. tanár választatott el 11 szavazattal, B. K. tanár 
5 szavazata ellenében. 

A közgyűlés második napját egészen a konventi 
tagok választási módozatának kérdése foglalta el. Egy-
házkerületi közgyűlésünk ugyanis az 1882. év őszén, 
sürgősség tekintetéből maga választá meg a konventi ta-
gokat, de ugyanekkor 341. sz. alatt azt is kimondá, 
hogy a 3 év leteltével az egyes presbyteriumok által 
fog a választás megejtetní. E határozat félretétele, ille-
tőleg a választás régi módja mellett maradás végett a 
mult évi augusztusi gyűlésre gr. Degenfeld József és 
társai egy indítványt adtak be, mely az ügyrend értel-
mében e mostani gyűlésre utasíttatott A mult ősz óta 
aztán ugy egyházi, mint politikai lapokban folyt a vita 
a kétféle módozat bajnokai közölt s előre lehetett látni 
a bekövetkező mérkőzés heves, de egyszersmind fontos 
voltát. Az egyházmegyék is — bár erre a kerület által 
felszólítva nem voltak, élvén elvitázhatatlan jogukkal — 
hozzá szólottak e kérdéshez, s nyolc egyházmegyének 
közgyűlése a presbyteriumok általi választás mellett nyi-
latkozott. Mik voltak ugy az egyik, mint a másik fél 
indokai s főbb érvei: ugy a lezajlott hírlapi vitából, mint 
a három óránál többet igénybe vevő közgyűlési tárgya-
lásból, melyet főbb vonásában igyekszem itt megismer-
tetni, kellő mértékben látható. 

Kiss Aron esperes szólalt fel legelőször s hivat-
koz\a egyházkerületünk 82-ki évi s másik három egyház-
kerületnek azóta hozott egybehangzó határozatára, nyolc 
egyházmegyénk nyíltan kifejezett óhajtására, a presbyte-
riumok általi választást óhajtja. Mint egyik egyházmegye 
esperese ünnepélyesen kinyilatkoztatja, hogy az egyház-
községek másutt élvezett jogaiból soha semmit fel nem 
ad, s ha itt szavazattöbbség által elüttetnének a presby-
teriumok törvényes jogaiktól, kénytelenek lesznek felleb-
bezni. Kérve kéri a közgyűlést, hogy ne is bocsátkozzék 
az indítvány tárgyalásába, vegye tekintetbe azt a sok 
kellemetlenséget, fenakadást, mit a közigazgatás mene-
tében a szándékolt fellebbezés okozhatna, s egyszerűen 
rendelje el az egyházközségek által a választást. Ha pe-

; dig ez egyhangúlag meg nem történnék, kéri szavazás-
sal eldöntetni, hogy tárgyaltassék-e a beadott indítvány? 

Szeremlei József mint egyik indítványozó, az indít-
ványt tárgyalás- és elfogadásra ajánlja. Bár tiszteletre-
méltóknak tartja a Kiss Áron indokait, de nem elégsé-
geseknek. Indítványuk épen a törvény tiszteletén alapul, 
s annak valódi szellemét akarja érvényre emelni. Hogy 
egy meglevő határozat megváltoztatását akarják, ez bár 
kissé szokatlan, de nem példátlan, annyival inkább, 
hogy azon határozat a meglepetés hatása alatt hozatott. 
A többi három kerület a mi példánk után ment. Annyi 
kétségtelen, hogy a konvent több mint 100 éves múlt-
jában, s a zsinat folyamán soha senkinek eszébe se jutott, 
hogy a konventi tagokat az egyes presbyteriumok vá-
laszszák. Igaz, hogy az 53. § f ) pontja ezt látszik ren-
delni, de ki van mutatva, hogy itt szerkesztési hiba sze-
repel. Különben is a törvényben mindenütt határozottan 
ki van emelve minden eltérés a régi gyakorlattól, de a 
konventi tagok választására nézve ez nem történt. So-
kan azt mondják, hogy meg kell őrizni a presbyteriu-
mok autonómiáját, tökéletesen helyes, de viszont nem 
kell megnyirbálni a kerületét sem. Hiszen ha a konventi 
tagokat a presbyteriumok választják, két zsinat áll elő, 
a konvent kis zsinat lesz. Sajnosan értesült Kiss Áron 
beszédéből a netalán történhető kellemetlenségekről, de 
az igazság, a törvény szelleme, a százados mult mind 
arra indítják, hogy indítványát elfogadásra ajánlja. 

Szarka B. félretenni, Balog F. tárgyalni kívánja az 
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indítványt. Farhas Antal nemcsak az előzetes kérdéshez 
szólva, felemlíti, hogy a konvent a legfőbb bíróságot is 
gyakorolja s mert a többi bíróságok tagjait az egyház-
községek választják, szükségkép így kell lenni a kon-
ventnél is. Figyelmeztet egyszersmind, hogy legújabban 
igen nagy teher (a domestica) sulyosult a községek vál-
laira, szükség tehát, hogy jogaik is szaporodjanak. Végre 
óhajtja az indítvány félretételét, mert különben szaka-
dás áll be, melynek igen vészes következményei lesznek. 

Kiss Albert szerint nem vitatható a jog, hogy az 
indítvány tárgyallassék-e vagy nem, de opportunitás szem-
pontjából kéri az indítvány félretételét. A megtörténteket 
semmiféle elmélet által megváltoztatni nem lehet. Hiszen 
már 3 kerület megadta presbyteriumainak a választási 
jogot, csak a tiszántúli kerület mondaná azt ki, hogy 
egyházközségei nem érdemesek vagy nem képesek e jog 
gyakorlására?! 

Ezekután elrendeltetett a szavazás s 44 szóval 26 
ellen elhatároztatott az indítvány tárgyalása. 

A vitát Szarka Boldizsár kezdte meg, nagy meg-
ütközését fejezvén ki afelett, hogy az egyházmegyék kép-
viselői nem követik egyházmegyéjük határozatát, s hogy 
a kerület sem veszi figyelembe 8 megyéje akaratát. Ta-
gadja, hogy a 82-ki határozat meglepetés közben állott 
volna elő. Aztán hivatkozott a 3 egyházkerület határo-
zatára, a konvent bírói hatalmára, az indítvány elvetését 
óhajtja. 

Balogh Ferenc pártolja az indítványt, mint a mely 
a régi jogalapra helyezkedik. A 82-ki határozat el volt 
sietve, de meg ellenkezik is a törvénynyel. Hiszen az 
56. § nyilván mondja, hogy az egyházkerületek válasz-
szák a konventi tagokat, ez a lényeges, nem pedig a 
szerkesztési hibából előállott 53. § f ) pontja, ebből ana-
lógia szerint kiakarják magyarazni, hogy a konventi ta-
gokat, miként a püspököt, főgondnokot stb. az egyes 
presbyteriumok válaszszák, de e felejtik azt, hogy egyesek 
s egy egész testület megválasztása egészen különböző 
valami. Ha analógiát keresünk, a konventi tagokkal a 
zsinati tagok hasonlíthatók össze. Osztassék a superin-
tendentia, lélekszám arány szerint négy választókerületre, 
melyek mindenike 2—2 képviselőt választana ; igy talán 
el lehetne fogadni a presbyteriumok által történő válasz-
tást. Azonban senki a törvényből ki nem mutathatja, 
hogy a presbyteriumok általi választas van rendelve. 
De lássuk a törvény szellemét, a zsinat intentióját. A 
zsinat nem kobzott el jogokat, mindenütt a gyakorlatot 
szentesitette, s ahol ettől mégis eltért, világosan kiemelte. 
A konventi tagok választásánál ezt hiába keressük. De 
meg maga a zsinat, jegyzőkönyvének 308. pontjaban az 
egyházkerületeket hívja fel, hogy az 56. § értelmében vá-
laszszák meg a konventi képviselőket. De meg egyházkor-
mányzatunk zsinatpresbyteri elve, mely a centralisatió s 
independentismus között a helyes középúton áll, szintén 
azt tanítja, hogy a fokozatos közigazgatási hatóságok 
mindig az alsóbbakból fejlenek ki. Éllenkezik a presby-
teriumok általi választás a történelmi fejlődéssel is, mert 
hiszen 150 év óta mindig a kerületek küldték ki a kon-
venti képviselőket. Ami a 82-ki határozatba gondolt ne-
hézséget illeti, mi nem valljuk az infallibilitás elvét. A 
protestántismus elve a haladás. Tévedésünket beismerjük, 
a jó helyett a jobbat választjuk. Különben is még most 
lehet megváltoztatni e határozatot, míg a benne foglalt 
jogok csak a papíron vannak meg s a gyakorlatba nem 
mentek át De ha egyszer gyakorlatba vétetett a jog, 
sokkal bajosabb visszavétele. De nem is célszerű az ösz-
szes presbyteriumokat a folytonos szavazás izgalmainak 
kitenni. Gambettismusra, lajstromos szavazásra vezetne 

ez, mert hiszen az egyszerű nép honnan ismerje a meg-
választandókat ? szavaz a liszta szerint, melyet elébe ad-
nak. Másfelől a papuralom csiráját rejti magában ez in-
tézkedés, arra szavaz a presbyter, kit papja mond neki. 
Épen ezért nem helyes, hogy egy ily tisztán közjogi 
kérdés megvitatása először a lelkészi értekezleteken tör-
tént ; ép ugy tartozik ez a világiakra, mint a lelkészekre. 
Aztán meg souverainné nőheti ki magát a konvent, ha 
tagjait, épen, mint a zsinatéit, a presbyteriumok vá-
lasztják. Mi lesz, ha az egyházkerület természetes köz-
véleményével szemben háta megett, kerülő uton egy 
másik közvélemény áll elő? Beállhat a bellum omnium 
contra omnes szomorú korszaka. S ekkor a konvent, 
miként Brennus kardjára ü t : hallgas te kerület, én kép-
viselem a valódi közvéleményt! Sőt magához ragadhat ja 
igy a konvent a zsinatnak egész hatáskörét. De nem fo-
gadhatja el azon érvet sem, hogy a konvent rakott uj 
terheket a presbyteriumokra. U j terheket a zsinat terem-
tett, a konvent csak intézkedik. Azt mondják, hogy 3 
kerület közvéleményével, egyházunk többbségével ellen-
kezőleg járnunk el nem lehet. Hiszen egyházkerületünk 
egymaga népesebb, mint a másik három; az erdélyi 
egyházkerülettel együtt pedig hasonlíthatatlanul a több-
séget képviseli. De meg a határozatképes konvent han-
goztatásának idejében is egyedül állott kerületünk a töb-
biekkel szemben, mégis dicsőségben küzdött. Mi lett 
volna, ha a többség indokából megadja magát ? Az in-
dítvány tehát a történelmi jog, a zsinat presbyteri rend-
szer, a törvény szellemének alapján áll, védi a kerület 
ősrégi jogát s önállóságát, azon kerületét, melyet nec 
civium ardor prava jubentium, nec vultus instantis tyranni 
meg nem ingatott s ezután sem fog megingatni. Elfo-
gadja az indítványt. (Vége köv.) 

Heves-nagy-kunsági ref. egyházmegye köz-
gyűlése. 

A több mint 110 ezer lélekkel bíró egyházmeg5 re, 
mult hó 28 án M.-Túron, rendkívüli közgyűlést tartott . 

Az igen látogatott közgyűlés isteni tisztelettel vette 
kezdetét, előbb nagyt. Lukács Dániel helybeli lelkész 
közimát, majd nagyt. Székely Károly esperes ur alkalmi 
megnyitó imát tartott, majd tekintetes Horthy István egy-
házmegyei gondnok lelkes szavakban üdvözölte a jelen-
levőket, jelezte a fontosabb tárgyakat és a gyűlést meg-
nyitotta. Ekkor a nyomtatott tárgysorozat kiosztatott, 
de az első és pedig általános, nagy lelkesedéssel hozott 
végzés, a tárgysorozat mellőzésével hozatott, lévén ez 
nem más, mint nagyérdemű, egyformán szeretett és tisz-
telt püspökünknek 70 éves kora alkalmából, esperes ur 
indítványa folytán, szives és őszinte üdvözlése. Hallgassa 
meg az ég közgyűlésünk jó kivánatait és áldja meg min-
den javaival a mi megélemedett kedves jó atyánkat! 

A második végzés szintén a tárgysorozat mellő-
zésével hozatott. Ez azonban már szerény nézetem sze-
rint jobb lett volna, ha teljesen elmarad. Egyházmegyénk-
ben ugyanis s talán más egyházmegyékben is folyvást 
szokásban volt, hogy az egyes egyházak, a keblökben 
szolgáló segédlelkészeket, képviselőjükül, az egyház-
megyei gyűlésekre megválaszthatták és elküldhették, 
egyházmegyénk jegyzőkönyvei bizonyságot tesznek álli-
tásom mellett, hogy legalább 15 év óta nem volt oly 
közgyűlésünk, melyen 1—2—3 segédlelkész, mint illető 
egyházuknak képviselője jelen nem lett volna. Es eddig 
ezt mindenki helyesnek és jónak találta, felszólalás ellene 
soha nem történt, most azonban, a tárgysorozatba fel 
sem véve, tehát a közgyűlést mintegy meglepve, elvi 
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kérdésül tétetett fel a közgyűlés elé, hogy a segédlelké-
szek, a kik egyházi terhet nem viselnek, a kik nem 
presbyterek és a kiknek száma ujabb időben egyházme-
gyénkben nagyon megszaporodott, ugy hogy eselleg jelen-
tékeny befolyást gyakorolhatnak az egyházmegyei gyű-
léseken is : egyáltalában lehetnek-e egyházmegyei képvi-
selők ? és sajnos I ezen kérdés, közgyűlésünk által taga-
dólag intéztetett el, tehát ezután már segédlelkészek, 
egyházmegyei képviselők nem lehetnek ! Es mivel indo-
koltatott ezen végzés ? egy részről azzal, hogy igen külö-
nös volna az, hogy esetleg, egyházi terheket megszavaz-
zanak oly egyének, kik magok egyházi terheket nem 
viselnek, másrészről azzal, hogy felette illiberalis dolog 
az, hogy jogot élvezzenek azok, kik kötelességgel meg-
róva nincsenek I Hát ugy általában véve, tagadhatatlanul 
van igazság ezen indokolásban, de épen a segédlelkészekre 
alkalmazva, nézetem szerint igazságtalan és az egyház 
érdekeivel ellenkező is. Ugyanis, ha az egyházi terhek 
a'att, szellemieket nem, hanem egyedül anyagi terheket 
értünk : ugy a fenntebbi indokolás értelmében, a rendes 
lelkészek egy részét is bátran kizárhatjuk a közgyűlésből, 
mert tudtommal az egyház anyagi terheinek viselésében 
csakis azon lelkészek osztakoznak, a kik privát vagyon-
nal rendelkeznek, hogy pedig ilyen helyzetben nem min-
den rendes lelkész van: azt bizonyosan mindnyájan tud-
juk. Aztán meg ugyan hogy tehető az fel, hogy az a 
segédlelkész, ki az egyház érdekeivel épen ugy össze 
van forrva, mint maga a rendes lelkész : szavazatát az 
egyház érdekével ellentétes célra használja ? A mi pedig 
a másik indokot illeti, arra nézve bátor vagyok megje-
gyezni, hogy azon országos törvényt (1874. XXXIII. t. c.), 
mely a többi honoratiorok között a segédlelkészeket is 
jövedelmökre — tehát teherviselésökre — való tekintet 
nélkül országgyűlési képviselői választói — tehát választ-
hatói is — joggal felruházza : ezen intézkedéseért soha 
senkitől sem hallottam illiberalisnak declaráltatni, sőt an-
nak idején az országos közvélemény ugy tekintette azt, 
mint igen liberális, mint a szellemi qualificatiónak hozott 
hódolatot, csak sajnálni lehet azért, hogy most épen egy-
házi téren tartjuk őket illetékteleneknek azon jogra, melyre 
az országos törvényhozás, állami téren illetékeseknek 
tartotta őket. 

Szintén elvi jelentőséggel bír a következő kérdés 
eldöntése: Van-e valamely presbyteriumnak, az egyház 
községi gyűlés megkérdezése nélkül joga, hivataláról 
lemondott, különben igen tisztelt és közszeretetben állott 
lelkészének fizetését, az év azon részére is kiadni, midőn 
már nem szolgál ? (a fenn forgó esetben a lelkész szol-
gált 4 hónapig s fizetése 12 hóra kiadatik). E kérdést, 
tekintve, hogy az illető egyház, folyó jövedelméből ké-
pes gyakorolni a hála és kegyelet ezen szép pé ldá já t : 
közgyűlésünk í^enlőleg döntötte el. E sorok irója teljes 
örömmel járul hozzá eme végzéshez; de mivel régebbi 
időből két esetre is emlékezik, hogy hasonló kérdések 
egyházmegyénkben épen ellenkezőleg oldattak m e g : 
igen kívánatosnak láts/ik, miszerint illetékes felsőbb ha-
tóság (egyházkerület ? konvent ? zsinat ?) által mondatnék 
ki, hogy mikor és mily feltételek mellett engedhető meg 
a presbyteriumnak az ilyen kegyeletes tény gyakorlasa ? 
mert hogy jöhetnek esetek elő, a mikor bár az »egy-
ház folyó jövedelme« megengedné, mégis igen helytelen 
dolog volna az efféle intézkedést megerősíteni: azt ugy 
hiszem, nem szükséges bizonyítgatni. 

Gyülésünk legfőbb tárgya volt a konvent által ki-
adott javaslatok, tűzkárbiztosító, lelkészi és tanári nyugdíj-
és özvegy-árva gyámintézet feletti határozás. A fontos 
tárgy igen jól elő volt készítve, a mennyiben espere-

sünk felhívására, lelkészi köreink már előre tüzetesen 
foglalkoztak vele s mind a négy kör beterjesztvén jegyző-
könyvbe foglalt nézeteit, ezen jegyzőkönyveket nagyt. 
esperes ur, az általa előadói tiszttel megbízott nt. Győri 
Lajos egyházmegyei jegyző urnák tanulmányozás végett 
jó idejében kiadta, a ki is aztán a közgyűlést megelőző 
conferentián, szakavatottan ismertette a lelkészi körök 
nézeteit mindenik javaslatra nézve és ezen ismertetésből 
kitűnt, hogy az egyes körök megállapodásai között alig 
fordult elő lényeges eltérés; igy aztán a közgyűlési 
tárgyalás és határozat is minden nehézség nélkül meg-
történhetett. 

Egyházmegyénk elvileg mindenik intézetet helyesli 
és elfogadja, de a konvent által készített javaslatból alig 
tart egyetlen §-t is észrevétel nélkül elfogadhatónak, 
némely intentiójával szemben pedig a leghatározottab-
ban tiltakozik. Igy nevezetesen a tűzkárbiztositásnál a 
1 / 2 ° / o ellen, mely a nagyobb s jobb épületekkel biró 
egyházakra a leroskasztásig elviselhetetlen terhet róvna, 
a nyugdíjintézetnél a holtig választott lelkészeknek és 
tanároknak oly könnyedén való nyugdíjazása ellen, az 
özvegy-árva gyámintézetnél a kegyév megváltoztatása, 
a meglevő gyámintézetek vagyonának beolvasztása stb. 
ellen, és nyiltan kijelenti, hogy az ilyen részint célszerűtlen, 
részint törvénytelen és minden jogi fogalmakat felforgató 
intézkedéseket magára erőszakolni nem engedheti. Az 
egyházkerületre felterjesztendő határozat jegyzőkönyvbe 
vételével és részletes indokolásával az előadói tisztet tel-
jesítő Győri L aljegyző ur bízatott meg, a ki is felada-
tának igen kitűnően megfelelt. 

Voltak a gyűlésnek még több nevezetes tárgyai is, 
de azok nagyobb részben csak egyes egyházakat vagy 
egyházmegyénket érdekelvén: mellőzhetőknek vélem. De 
nem végezhetem be tudósításomat azon tiszteletteljes 
óhajtásom kifejezése nélkül, hogy vajha végképen elma-
radnanak közgyűléseinkről az oda semmiképen nem illő 
személyeskedések, s vajha sokszor jelentéktelen forma-
hibák miatt, ne rovogattatnának meg oly nyiltan s oly 
kíméletlenül s néha épen saját gyülekezetük előtt a lel-
készek, mert ha ezeknek hatását, befolyását megbénítjuk: 
bizony mondom, nem tudom, hogy mi módon virágoz-
tatjuk fel ezáltal az illető egyhazakat. Isten velünk! 

Nemo. 

Lelkészi értekezlet: jöjjön el a te országod! 
Mar három cikk jelent meg e lapok hasábjain a 

*nem illetékes lelkészi hivatal által eszközölt eslcetéselc anya-
könyvezése« tárgyában. Mindhárom cikkből az tűnik ki, 
hogy prot. egyházunkban az anyakönyvezés tekintetében 
is, mint sok más tekintetben, a hány ház, annyi szokás. 
Nem akarok ugyan szószaporitó lenni, hiszen, ha min-
den ilyen, aránylag kevésbé fontos kérdésben 3—4, s 
a jó ég tudja, hány cikket röpítünk világgá: vége-hosz-
sza nem lesz a felszólalásoknak. De a fennforgó ügyben 
még sem állhatom meg, hogy tollat ne fogjak, miután 
én részemről a felszólalók egyikével sem lehetek egyér-
telemben, a kérdést pedig nem hogy tisztázottnak nem, 
de a két utóbbi cikk által inkább összezavartnak látom. 

A ma is törvényerővel biró és gyakorlatban lévő 
József-féle házassági nyiltparancs 29. §-a ezt mondja : 
». . . a házasságkötés lényegéül s mulhatlanul szükséges 
feltételéül rendeljük, hogy a kölcsönös házasulási egye-
zés a pap, lelkipásztor vagy pópának, kinek egyházában 
vagy kerületében a házasulandók laknak . . . fejeztessék 
ki, megengedtetvén azonban a nevezett lelkészeknek, hogy 
maguk helyett más valakit is állithassanak, ki nevökben 
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a házasságkötésnél jelen legyen.a A 35. § szerint ped ig : 
»Minden pap . . . köteles lesz az egyházában kötött min-
den házasságot . . . a községnek, hol a házasság köttetett, 
valamint annak is megjegyzésével, vájjon az összekelés 
előtte történt-e ? vagy nevében más és ki előtt ? az e végre 
tartott házassági anyakönyvbe sajátkezüleg beírni.1 (Beöthy 
Zs. A magyarországi prot. egyházra vonatkozó összes 
országos törvények.). 

Idáig a törvény. Lássuk, mit mond az egyházjog ? 
Kovács Albert egyházjogtana szerint (II. kötet 

629 —630. lap): »A feleknek joguk van egy harmadik 
lelkész által végeztetni az esketést, midőn a menyasszony 
lelkészétől a hirdetési bizonyítványon kívül elbocsátó levél 
is kérendő. Az elbocsátó levél nem szólhat bármely lel-
készre, hanem csak egy névszerint megnevezettre, a ki 
aztán véqezheti az esketést akár a saját, akár a felhatal-
mazó lelkész parochiája területén, de a végzett cselek-
vény mindenesetve az illetékes lelkész anya-
könyvébe vezetendő be.« »Ha vegyes vallású jegye-
sek egy harmadik lelkész által akarják magokat össze-
eskettetni, az elbocsátó levelet azon illetékes lelkésztől 
kell kérni, a melyiknek felekezetéhez az eskető lelkész 
tartozik.* 

Dr. Kőnek egyházjogtana II. kötetében (533. lap) 
pedig azt mondja : »A megbízott pap köteles, a mennyi-
ben az esküvő másutt végbe menne, azt tüzetes hivatkozással 
a nyert megbizásra, nemcsak azon plébánia anyakönyvébe 
beiktatni, a hol az esketés megtörtént, hanem erről a félnek 
saját plébánosát is 8 nap alatt értesíteni, ki e tényt a 
maga anyakönyvébe is bevezetni tartozik.« 

Mi most már a gyakorlat ? 
Tóth Mihály egyházi szertartástanában, a mint már 

idézve is volt, ez áll: »ha a házasság. . . idegen egyház-
ban szándékoltatik megköttetni: az illető lelkész helyette-
séül más lelkészt is felhatalmazhat ugyan : de ezen eset-
ben a felhatalmazást, a helynek, a hol, a lelkésznek, a 
ki előtt köttetik megnevezésével, azonnal anyakönyvbe 
vezetni tartozik. Másfelől, a helyettesitett lelkész is, a há-
zasság megkötését, az őt meghatalmazó lelkész megneve-
zésével szintén beirja, és azt az őt feljogosító lelkésznek 
8 nap alatt bejelentse. . .« A diószegi ref. lelkésztársam 
szerint ez a szabály van érvényben és gyakorlatban a 
tiszántúli egyházkerületben. 

Hogy a mi dunamelléki egyházkerületünkben minő 
gyakorlatot követnek, bajos volna megmondani, (valószí-
nűleg : a hány egyház, annyi szokás); de hogy a buda-
pesti ref. egyházban boldogult Török Pal püspök ur ide-
jében az ő egyenes utasítása értelmében, mint segédlel 
készek, milyen eljárást követtünk, kötelességem elmon-
dani Sokszor megtörtént, hogy a kolozsvári református 
s még gyakrabban a kolozsvári unitárius egyház részé-
ről jöttek, bizonyos jegyespárok megesketését kérő és 
megengedő felhatalmazások a budapesti ref. lelkészi hi-
vatalhoz. Ilyenkor rendesen a boldogult püspök ur maga 
végezvén az esketést, az anyakönyvi adatokat minden 
egyes alkalommal eme szavak kíséretében adta át káp-
lánjainak anyakönyvezés véget t : »Vezessék be ezt, de 
sorszám néldül az anyakönyvbe, s az anyakönyvi kivona-
tot küldjék el az illetékes lelkészi hivatalnak.« Ezt 
a gyakorlatot követtük Pesten, ezt a gyakorlatot követ-
tem én saját egyházamban is, és azt hiszem, a boldo 
gult püspök urnák nemcsak minden volt káplánja, de 
valószínűleg a dunamelléki egyházkerület legtöbb lelkésze 
is volt püspökének ezen eljárását tekinti magára nézve 
irányadónak. 

És szerény véleményem szerint: helyesen is. Leg-
alább én a József féle pátens idézett szakaszait 

értelmezem, hogy minden egyes esetben az a lelkész, a 
ki az esketésre a felhatalmazást adta, az illetékes és 
iköteles az egyházában (de esetleg más községben és más 
előtt meg-) kötött házasságot anyakönyvezni. E felfogásom 
helyessége mellett bizonyít az idézett két egy házjogtan i 
mű is. De véleményem szerint, gyakorlati és célszerűségi 
szempontból is sokkal helyesebb, ha az egybekelés té-
nye ott, abban az egyházban anyakönyveztetik, a hol 
(vagy a melyhez tartozó polgári községben) a jegyesek 
laknak, a hol kihirdettetnek, s a hova az egybekelés 
után állandó tartózkodásra visszamennek-. 

De nem folytatom tovább. Döntse el a kérdést 
az illetékes fórum : a konvent vagy az állami kormány. 

Csak az egyik cikkező zárszavait kell még itt idéz-
nem : »Bizony a gyakorlati theologiának terén van elég 
hiány, van sok tárgyra nézve rossz gyakorlat is, a mit 
tisztázni, azaz helyessel felváltani nem felesleges.* Ugyan 
hát miért — kérdem én — miért nem vagyunk barátjai 
azoknak a lelkészi összejöveteleknek ? ha egyébért nem, 
már csak azért is, hogy mindezen hiányokat egymás 
közt megbeszélhetnők és lehetőleg elenyésztetnők, a rosz 
gyakorlatot pedig jóval cseréinők fel, hogy igy hivata-
lunk sokszor bonyolult ügyeinek intézésében lenne vala-
hára egyöntetűség és biztosság. 

Meggyőződésem szerint nem is megyünk addig 
előbbre sem az administratio, sem a lelkipásztorkodás te-
rén, mig a lelkészi értekezletek országszerte mindenütt 
életbe nem lépnek. Ugyanazért, még ha szószaporitó leszek 
is, én részemről nem szűnöm meg (ha szabad kis ember 
létemre a nagyok példáját utánoznom) ismét és ismét, 
tehát ez alkalomból is hangoztatni : lelkészi értekezlet: 
jöjjön el a te országod! 

Lévay Lajos. 

Nem illetékes lelkészi hivatal által eszközölt 
esketések anyakönyvezése. 

Qui bene distinguit, bene docet. 

E lapok hasábjain lévén most a kérdés felvetve, 
itt kívánom én is szerény véleményemet elmondani, kii-
lünösen Thuri Etele urnák e lapok 17-ik számában meg-
jelent cikkére. 

Megjegyzendő, hogy csakis vegyes házasságokról 
van szó, mert az egyező vallású házasságoknál, az ubi 
sponsa, ibi copula elv követtetik. 

Nem illetékes lelkészi hivatal mind az, mely sem 
a vőlegény, sem a menyasszony egyházának nem lelké-
szi hivatala, az esketést azonban csak oly felekezetű lel-
készi hivatal eszközölheti, melyhez a felek egyike tar-
tozik. 

Ily esketések csak rendkívüli körülmények között 
jönnek elő ; mert ide nem számitható, ha a lelkész be-
tegsége, távolléte alatt vagy bármi más okból helyette, 
az ő egyházában más lelkész végzi az esketést, beleegye-
zésével, sőt talán épen kérelmére. 

Hangsúlyozom, hogy beleegyezésével, mert az ille-
tékes lelkészi hivatal beleegyezése nélkül esketést senki 
sem végezhet, mert különben megtörténhetnék az, hogy 
pl. A. egyházban F. és N. házasságra akartak lépni, de 
saját helybeli papjukat mellőzendők, elmennek a 3-ik és 
4-ik faluba s ott esküsznek meg, hogy hirdetési bizonyít-
ványra ne legyen szükségük, hirdetési dispensaciót esz-
közölnek ki magoknak. Hogy ez helytelen, bővebb bizo-
nyítást nem igényel. 

Épen igy a vegyes házasságoknál az esketést csak 
is akár a vőlegénynek akár a menyasszonynak lelkészi 

eszközölheti. Vannak esetek midőn a körülmé-
39* 
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nyele folytán az esketést nem az illetékes lelkész végzi, 
nekem is volt több esetem, de ezt csakis valamely ille-
tékes lelkész beleegyezésével t ehe t i ; azt, hozza magá-
val a dolog rendje, én mindig igy já r tam el, akár midőn 
én voltam az illetékes lelkész, akár midőn a felek az én 
lelkészi hivatalom előtt kívánták az esküt letenni. 

Ezekből íolyólag a T . E. által említett első példá-
ban az esketés eszközölhető volt Z-án, de csakis ugy, ha 
arra A . lelkészi hivatala megadta az engedé ly t ; a má-
sodik példában épen ugy. 

A fentebbiek folytán nem fogadhatom el T. E. vé-
leményét az anyakönyvezésre, mert nézetem szerint az 
illetékes lelkészi hivatalnál kell. Az én eljárásom ez volt : 
esketés után, az anyakönyvbe beírtam az esketést, azután 
az illetékes lelkészi hivatalnak a kivonatot hivatalból át-
küldtem, illetékes helyen anyakönyvezés végett ; sőt mi-
dőn én voltam az illetékes, de az illetők más lelkészi 
hivatalnál kívánták az esketést, a beleegyezést kijelentő 
okmányban egyenesen megkívántam, hogy az eskető 
lelkész a kivonatot hozzám anyakönyvezés véget t át-
tegye. 

Ezen eljárásnak csak egy gyöngéje van, hogy t. i. 
az esketés két helyen is anyakönyvezhetik ; ezt talán 
az által lehetne elkerülni, hogy az ily esketések számára 
az esketések anyakönyvében külön lapot nyitnánk. 

H o g y T. E. állítása szerint az általuk eszközölt 
vegyes házassági esketésekről, az illető róm. kath. plé-
bános anyakönyvezés végett kivonatot nem kért, termé-
szetes, mert illetékes helyen történvén az esketés, az 
egészhez semmi köze ; abban, hogy ha azt ily célból 
kérte volna, készségesen kiadták volna neki, — enged-
jen meg, de — kételkedem. 

Sárkány Dezső, 
ág. hitv. evang. lelkész. 

Egy harmadik, nem illetékes lelkész által meg-
kötött házasság anyakönyvezésére ki a jogosult. 

— Válasz Dunamellékinek. — 

Ilyen kérdést szellőztetett e becses lapban a b.-dió-
szegi egyik ref. lelkész ur, s felhívja az olvasó közönséget 
a véleményadásra. Dunamelléki igyekszik a kérdést tisz-
tázni, de igénytelen felfogásom szerint nem helyes uton 
jár. A tényállás következő: egy róm. kathol. nő egybe 
akar kelni egy b.-diószegi ref. legénynyel. De sem a nő, 
sem a legény lelkésze által nem, hanem egy harmadik 
illetéktelen lelkész által óhaj t ják magokat egybeköttetni . 
Hogy ezt tehessék elbocsátó levelet szereznek s az . . . i 
ref. egyház segédlelkésze meg is esketi őket. Azonban 
a kivonatot csak felhívásra küldi meg az elbocsátó lel-
kész hivatalához akkor is oly hangú levél kíséretében, 
melyből több pont el is maradhatot t volna. A segédlel-
kész ur magatar tását Dunamelléki mintegy védeni lát-
szik, én pedig nem helyeslem sőt elitélem Az ügy 
tisztázására két analóg esetet hozok fel. Egyszer egy 
falumbeli róm. kath. nő jöt t hozzám azon nyilatkozattal, 
hogy ő egybe akar kelni egy t . . . f . on lakó le-
génynyel. De sem a kath. plébános, sem pedig a ref. 
legény lelkésze által nem akarják magokat megeskettetni, 
hanem adnám őket egybe én. A kérésnek engedtem, s 
utasítottam a nőt, hogy vegye ki a plébánostól a hirde-
tési bizonyítványt, s aztán elmenvén a legény lelkészé-
hez, attól is hasonlót kérjen. 

De kérjen egyúttal meghatalmazást is az esketésre. 
Kért , kapott is, én pedig végeztem dolgomat. A másik 
eeet a következő : egy gy . . . i ref. legény nőül akar 
venni egy k . . l.-i ref. nőt. A legény óhajtása ez 
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volt, hogy én, mint régi ismerős adnám egybe őket. 
Eljöt t falumba az esketésre fölkérni. A szükséges okmá-
nyokat megszerezve elmentem a vőlegénynyel és kíséretével 
a menyasszony falujába s a lelkész urat felkértem, hogy 
a férfi kívánsága szerint engedné meg nekem, mint har-
madik illetéktelen lelkésznek az esketés elvégzését. Mi-
után, mint mellőzött illetékes papnak a dupla stólát le-
te t tem, szívesen megengedte. Ugyan mit szólott volna 
reá az . . . . i segédlelkész ur, de mit Dunamelléki is, 
ha én, mint illetéktelen hazaérkezvén, gyülekezetem 
anyakönyvébe bevezettem volna a gy . . . i legénynek a 
k . . . l.-i nővel általam történt egybeadását . V a g y 
mit szólt volna hozzá, ha a falumbeli kath. nőt a t . . . 
f . . . i legény nyel, mikor egybeadtam, a végzett esketést 
saját gyülekezetem anyakönyvébe bevezettem volna. Sem-
mit mást mint azt : ez a tisztelt káplán ur semmi gya-
korlattal nem bír. I la t most tessék ide hallgatni az . i 
segédlelkész urnák és meg Dunamelléki kollegának is. 

Minden lelkész saját gyülekezete részére vezet anya-
könyvet, azt hiszem ezt senki nem fogja kétségbe vonni. 
Ha igen, akkor b. diószegi kath. nőnek a b.-diószegi ref. 
férfivel való egybekelése mit keresett az i . . . i ref egy-
ház anyakönyvében. Semmit. 

Mert miután sem a nő, sem a férfi nem az ő egy-
házába való, neki még ellenőrzésre sincs szüksége. Áz 
én első esetem analóg az övével, a második annyiban 
különbözik, hogy nem ő ment el Diószegre, tudniillik 
a segédlelkész ur, hanem a diószegiek jöttek hozzá. 

Azzal, h o g y anyakönyvezett , hibát követett el még 
az esetben is, ha mindjárt megküldte volna, .ninden fel-
hívás nélkül a kivonatot Diószegre anyakönyvezés vé-
gett . Mit te t tem én, de mit kellett volna tenni neki is. 
É n a fenntebbi esetek elsőjénél megküldtem az adatokat 
a legény lelkészéhez, mint a kitől nyer tem a meghatal-
mazást az esketésre, s felkértem a saját anyakönyvébe 
leendő bevezetésre, de felkértem egyúttal arra is, hogy 
a kath. nő lelkészét is értesítse a megejtet t esketésről, 
nyilvántartás végett, de magam világért sem vezettem 
be, mert én a vőlegény lelkésze helyet t végeztem funk-
ciót. Ezt kellett volna tenni a segédlelkész urnák is, mert 
ő meg a diószegi pap helyett fungált, a diószegi párok-
nak hát semmi helye az i . . . . i anyakönyvben. A má-
sodik esetben pedig, miután az esketést a menyasszony 
parochiáján végeztem, semmivel nem gondoltam, mert 
ott volt az illetékes pap, s végezte a végzendőket az. 

Az egész magyarázat ez : a ki illetéktelen az es-
ketésre, illetéktelen az anyakönyvezésre is Ha ezt a se-
gédlelkész ur és Dunamelléki ur is meggondolták volna, 
az első ur nem követte volna el a hibát, Dunamelléki 
ur pedig nem védené azt, a mi nem védeni való. — 
Aracs Gyula, csákvári ref. segédlelkész. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* A tiszáninneni ref. egyházkerület közgyűlésé 

ápril hó 28—30-ik napjain tar tatot t Miskolcon. Szomo-
rúan olvastuk a gyűlési tudósításból Szentpétery Sámuel-
nek a szeplőtlen jellemű veterán bajnoknak az egyház-
kerületi tanácsbiróságról való lemondását. Konventi világi 
pót tagságra általános szavazattöbbséget csak Orbán Jó-
zsef s.-pataki tanár kapott , Bernáth Elemér és Gsider K. 
közt új szavazás rendeltetet t el. 

* A cservenkai papvalasztas. A bács-szerémi 
ágostai esperesség legfényesebb 7000 lélekből álló egy-
házában május 4 én történt a papválasztás. Kandídacio-
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ban valának : Stiegelmár János a cservenkai egyháznak 
administratora, Pétri Károly sóvéi lelkész és Krutschnit t 
Antal újvidéki esperességi káplán. A választást maga a 
főesperes Belohorszki Gábor ur vezette. A szavazás re-
sultatuma lőn, hogy Pétri Károly ur 13 szavazatot ka-
pott , Krutschnit t Antal ur 24 és Stiegelmár már 434 
szavazatot ; hátra volt azonban még mintegy 250 Stie-
gelmárra szavazó lakos. Midőn a választási elnök ezt látta, 
nem tar tot ta szükségesnek a szavazásnak folytatását, be-
rekeszté a választást azon kijelentésével, h o g y St. a 
cservenkai egyháznak megválasztott papja. N a g y volt 
erre az öröm és lelkesedés. A választásnak befejezése 
után rövid idő múlva örvendve tisztelegni mentek az új 
lelkészhez, a községi elöljáróság, a községnek képviselő 
testülete, a munkások egylete és még több egy le t ; estve 
pedig mintegy 5000-ből álló nép tömeg ment fáklyás 
zenével a megválasztatot tnak üdvözletére, a mely alka-
lommal üdvözlő beszéd mellett a dalárda is néhány da-
rabot énekelt. Az evangélikusok örömében a reformátu-
sok, r. katholikusok, bapt is ták és izraeliták is részt vet-
tek. Mi St. urnák ismerősei gratulál tatunk a cservenkai 
fényes egyház választásának, miután Stiegelmár urat ritka 
becsületes embernek ismerjük. Isten éltesse őt sokáig. 

* Luther worms i végszavairól Rákosi György ur 
e lapok legközelebbi számában igyekszik bebizonyitani, 
hogy azok hagyományos szövege csakugyan történelmi 
hitelességű. Tulajdonképeni érvelésére, azok után, melye-
ket Gruner nyomán elmondottam, semmi megjegyzésem. 
Ha Rákosi ur ezek dacára > egyénileg« megmarad meg-
győződésében, semmi szavam ellene. A d h a t valaki egyé-
nileg például Szerémi Györgynek o 'y nagy hitelt, hogy 
szentül meg van győződve arról, hogy II. La jos királ) unk 
nem a Cselepatakban fult, hanem Zápolya György szúrta 
le a csata után, semmi szavunk az egyén ellen, de van a 
történész ellen. Azonban van Rákosi ur cikkének pár mel-
léhes pontja, melyeket szó nélkül hagynom nem lehet. 
E n egy szóval sem érintém azt a kérdést, hogy Luther 
melyik nyilatkozata után mondá el hires végszavai t ; 
azért nagy kár volt oly valamit cáfolgatni, amiről én egy 
igét sem szóltam; nagy kár annyival inkább, mert még 
januárban maga Rákosi ur is csak addig jutot t , hogy 
tlegyiagyolb valószínűséggel ekkor mondta Luther nagy 
felindulásában azon szavakat« (8. szám 234. lap.) Hogy 
már aztán áprilban biztosan tudja és állítja, e dolgot, sőt 
azt is, hogy Luther nem »nagy felindulásban« (Rákosi 
ur szavai) vagy erős felizgatottságban (az én kifejezésem), 
hanem valami rendkívüli magasztos lélekállapotban« volt 
ez alkalommal — arról megint nem tehetek. É n még 
márciusban hazajöt tem Berlinből, azóta sok minden tör-
ténhetet t odakint. Anny iL azonban mégis tudok, bár 
gyengén vagyok a német nyelvben elbocsátva, (úgy-
hogy magyarul nem is irom »deutsch«-nak) hogy a »da 
bin ich« aligha nem olyan formát tesz, mint a »hier 
stehe ich.« Talán ezen gyenge német tudományom az 
oka, hogy én nem bombasticus eszméket terjesztő epi-
gonokat látok a német egyházi, s főkép egyháztörté-
nelmi irodalom munkásaiban; az önálló forrás-tanulmányo-
zásban sem jutot tam annyira, hogy Burghardt , Waltz, 
Gruner müveit »szemétnek«, a legelső német történelmi 
folyóiratot szemetes ponyvának tar tsam. H o g y ezek da-
cára mégis megvan Rákosi ur arról győződve, hogy te-
hetségem is, szorgalmam is van az önálló tanulmányo-
zásra, nagyon szépen köszönöm; arról pedig én biztosí-
tom, — és most már egészen komol) an beszélek — 
hogy szövetkezésre küldött atyafiságos kézszorítását, ezen 
köztünk felmerült kis összekülönbözés után is, őszinte szí-
ves barátsággal fogadom, s erősen remélem, hogy lesz 

idő, midőn nem egymással szemben, de vállvetve fogjuk 
magyar egyházi irodalmunk ügyét csekély erőnktől ki-
telhetőleg szolgálhatni. — Révész Kálmán. 

* Nyilvános vizsgálatok rendje a dunántúli ev. 
ref. egyházkerület pápai főiskolájában az 1885/6. tanév 
végén. Május 14 és 15-én a nagy teremben egész na-
p o n : a VlII-ik osztály vizsgálata. Május 18, 19, 20, 21 
és 22-én írásbeli érettségi vizsgálat. Junius 9, 10, 11-én 
a gymnásiumi magántanulók vizsgálata. Junius 16, 17, 
18, 19-én szóbeli éret tségi vizsgálat. Junius 20-án d. u. 
4 órakor az ifjúsági önképzőkör örömünnepélye. Junius 
20-án d. u. 6 órakor a gymnaszt ika téren vizsgálat a 
gymnasztikából. Junius 21-én az I. sz. theol. teremben 
egész n a p o n : a IV-ed éves papnövendékek vizsgálata. 
Junius 2i -én a nagy teremben egész napon : a VH-ik oszt. 
vizsgálata. 21-én a Vll-ik oszt. te rmében egész n a p o n : 
az I-ső osztály vizsgálata. 21-én a VI-ik oszt. termében 
egész napon : a III. és IV-ed éves tanító-növendékek 
vizsgálata. Junius 22-én az I. sz. theol. teremben egész 
napon : a Ill-ad éves papnövendékek vizsgálata. 22-én a 
nagy teremben egész napon : a Vl-ilc osztály vizsgálata. 
22-én a Vll-ik oszt. te rmében egész n a p o n : a lí-ik osz-
tály vizsgálata. 22-én a Vl-ik oszt. termében egész na-
pon : az I. és Il-od éves tanitó növendékek vizsgálata. 
Junius 23-án az I sz. theol. teremben egész napon : az 
I. és Il-od éves papnövendékek vizsgálata. 23-án a nagy 
teremben egész n a p o n : a Vl-ik osztály folytatólagos 
vizsgálata. 23-án a Vl l - ik oszt. termében egész napon : 
a III ik osztály vizsgálata. 23-án a Vl-ik oszt. termében 
egész napon : tanítóképző intézeti magántanulók vizsgá-
lata. Junius 24-én a nagy teremben egész napon : az 
V-ik os'.tály vizsgálata. 24-én a Vll-ik oszt. termében 
egész napon a IV-ik osztály vizsgálata. Junius 25 és 
26-án a nagy teremben egész napon : tanitóképesitő 
vizsgálat. Ezen vizsgálatokra a főiskola nagyérdemű elöl-
járóit, kegyes pártfogóit, a szülőket és tanügybará tokat 
tisztelettel meghívja. — Az igazgatóság. 

* A délmagyarországi tanitó-egylet közgyűlése 
Temesváron ápril hó 27-én tar ta tot t meg közel 200 tag 
jelenlétében Scháffer Károly elnöklete alatt. A gyűlésen 
Ormós főispán, Marx, Steinbach és Sut tag tanfelügyelők, 
mint vendégek vettek részt. A tárgyalás a közoktatás-
ügyi minisztérium által fölvetett kérdések körül forgott . 
Előadók Rohr Ferenc, Elias Jakab és Vizkocsill Jakab 
tanítók voltak. Hosszabb vita után elhatároztatott , h o g y 
a miniszterhez javaslat fog tétetni, h o g y az egészségtan 
az elemi iskolák első és második osztályaiban beszéd- és 
ér telemgyakorlatokkal , a többi osztályokban és ismétlő-
iskolákban pedig az olvasókönyv alapján tanittassék a 
tanítók által, kiknek bevezetésére a kormány orvosokból 
vándortanárokat nevezzen ki. A z egészségtant a tanitó-
képezdékben is tanítsák. A városi vagy körorvos egyszers-
mind iskolai orvos legyen. Az iskolákban az óraközi szü-
netek a tanulók szabadon mozgására használtassanak. A 
jelenlegi ismétlő okta tás feladatának nem felelvén meg, 
újra szervezendő ; az ismétlő iskolai kötelezettség a tanuló 
16-ik évéig kiterjesztendő. A z iskolák felügyeletére járási 
iskolafelügyelők neveztessenek ki a néptanítók sorából, 
a tanfelügyelő végrehaj tó hata lommal ruháztassék fel, az 
olvasókönyvek ugy legyenek szerkesztve, hogy az összes 
tanítás és nyelv szolgálatában álljanak s a gyermek gon-
dolkodó, érző és akaró tehetségét kifejleszsze. 

* A mi alól nincs feloldás. A Rómában megje-
lenő Rassegna kivonatot közöl ama titkos utasításokból, 
melyeket a Poenitentiaria Apostolica, az idei rendkívüli 
búcsú alkalmából, az olasz megyéspüspökökhöz zsinór-
mértékül a gyónta tópapok számára kiadott. Az utasítás-
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nak tizenkét szakasza van, s a második azt rendeli, hogy 
a kik a pápai tar tományokban a forradalmat elősegítet-
ték vagy Olaszországnak egy király alatt való egyesíté-
sére szavazatukat adták és »bűnös törvények« alkotására 
és végrehaj tására közreműködtek, a feloldást csak akkor 
kívánhatják, ha bűnbánatukról bizonyságot tesznek s a 
szentszék s annak jövőben kiadandó parancsolatai iránt 
engedelmességet Ígérnek. Közhivatalnokok azonban, kik-
nek dolga ama törvényeket végrehajtani, nem kaphatnak 
abszoluciót, kivéve, ha előbb hivatalukat ott hagyják, 
vagy ha ezt nem tehetik, megyéspüspökükl el kell érte-
kezniük, a ki aztán határoz s az általa ismert szabályok 
szerint intézkedik. Volt egyházi javak vevőinek és bér-
lőinek csak abban az esetben adható meg az abszolució, 
ha előbb megyéspüspöküknek több tanú jelenlétében aláirt, 
gondosan megőrzendő nyilatkozatot adnak, melyben elisme-
rik, hogy ők nem tulajdonosai emez, az egyházat illető bir-
toknak s csupán addig tar t ják azt meg, a mig az egy-
ház megengedi. Világos ezekből, hogy a búcsú jótéte-
ményeiből a királyi csa 'ád tagjai, a miniszterek stb. ab-
szolúte ki vannak zárva. 

* Bod Péter »Historia Hungarorum Ecclesiastica« 
című művére — lejárván a meghosszabbított előfizetési 
határidő is : szükségesnek véljük, netaláni tévedések ki-
kerülése végett, az előfizetők neveit s a tőlük átvett 
összegeket ezennel nyilvánosan nyugtázni. 

Idősb báró Vay Miklós koronaőr ő excel. a munka 
nyomatási költségeinek fedezésére i oo frt , mely össze-
get még akkor felajánlotta, mikor az előfizetési felhívás 
sem jelent meg, mely körülményt ez alkalommal köteles-
ségünknek tart juk nyilvánosságra hozni. Ezután előfizettek: 

18 frtjával: Tisza Kálmán miniszterelnök, Tisza 
K a l m á n n é ; Trefor t Ágos ton vallás- s közoktatásügyi 
miniszter 5 példányra 90 forint. Széli Kálmán ; Perczel 
Béla ; gróf Szapary Gyula pénzügyminiszter Péchy Ta -
más ; Fe jérváry Géza honvédelmi miniszter; Bedekovich 
Kálmán ; báró Radvánszky Béla ; gróf Andrássy Manó ; 
herceg Odescalchy Gyu la , Kállay Béni ; báró Orczy 
Béla ; ifj. Szögyény László; Szécheny P á l ; Tó th Vil-
mos ; gróf Teleky Domokosné ; gróf Károlyi Tiborné ; 
báró Wodiáner A l b e r t ; báró Podmaniczky Gézáné ; 
hg. Odescalchy Gyuláné ; gr. Degenfeld La jos ; Károlyi 
Tibor ; Tó th Dániel miskolci reform, lelkész ; báró Pró-
nay Dezső két példányra 36 f r t ; Pap Gábor dunántúli 
ref püspök ; Nagy Gida ev. ref. esperes Diósjenőről a 
drégel-palánki ref. egyházmegyei könyvtár részére ; a 
székely-udvarhelyi collegium könyvtára ; Szentpétery Sá-
muel pelsőci reform, lelkész ; Derzsi Károly unit. lel-
kész ; Szilády Áron halasi reform, lelkész a maga és a 
halasi reform, főgymn. részére 36 frt ; Teutsch György 
ev. püspök Szeben ; Vá ry Szabó Sámuel tiszaföldvári 
ref. lelkész a pápai ref. főiskola részére ; Mocsáry La jos 
orsz. képviselő; Szél Kálmán ref. esperes N.-Szalontán ; 
Dömötör Bertalan tassi ref. lelkész; Kun Pál miskolci 
gymn . igazg. a ref. főgymn. könyvtár részére ; Segesdy 
Miklós balaton-füredi ref. lelkész a veszprémi egyházme-
gye részére ; a budapesti ág. h. ev. főgymnásium ; Do-
leschall Sándor az ág. hitv. egyetemének könyvtára ré-
szére ; Palcsó István tanár a késmárki evangel. lyceum 
könyvtára részére ; Bocsor La jos a külső-somogyi egy-
házmegye részére; a rozsnyói ág. hitv. főgymnásium; 
Bodó Gusztáv igazgató a mezőtúri ref. gymnásium ré-
szére ; Müllner Mátyás ev. lyceumi igazgató a soproni 
lyceumi könyvtár részére ; Czelder Márton kecskeméti 
ref. lelkész; Pap Gábor püspök a barsi egyházmegye 
részére ; Kondor József tanár a csurgói reform, főgym-
násium részére; Csabai Imre tanár a kecskeméti reform. 

főgymnásium részére ; Makay Dániel ungvári ref. lelkész 
az ungi reform, egyházmegye részére ; Schnellér István 
theol. tanár a pozsonyi evang. theol. akadémia részére; 
Kerecsényi János ref. lelkész K ö r m e n d e n ; Pékh Károly 
tanár az iglói ev. főgymn. könyvtára részére; László 
József kccsi reform, lelkész ; Hörk József coll. igazg. az 
eperjesi evang. ker. ^collegium könyvtára részére ; Varga 
István ref. tanár a gyönki reform, gymnásium részére; 
dr. Neuberner István igazgató a felső-lövői tanintézetek 
részére ; Bencsik István ref. esperes a nagybányai ref. 
egyházmegye rés ére ; Kovács La jos Debrecenben két 
példány 36 f r t ; a ceglédi ref. egyház ; a máramaros-
ugocsai egyházmegye lelkészi könyv tá ra ; a debreceni 
ref. egyház ; a heves-nagy-kunsági ref. egyházmegye ; a 
heves-nagy-kunsági lelkészi egy l e t ; Révész Bálint püs-
pök Debrecenben; T ó t h Sámuel hittanár Debrecenben ; 
a kunhegyesi ref. egyház ; Csatáry István ref. főgond-
nok Dévaványán ; kis-ujszállási ref. egyház ; Tóth Dániel 
pápai t aná r ; a pápai ref. főiskola könyv tá r a ; az alsó-
szabolcs-hajdú vidéki reform, békési egylet könyvtá ra ; 
ugyanezen egyházmegye levéltára; a hajdú-böszörményi 
gymnásium ; a hajdú nánási gymnásium; a ha jdúszo-
boszlói gymnásium ; Bakóczy János ref. lelkész Hajdú-
Böszörmény ; a túrkevei ref. egyház ; Harsányi Sándor 
túrkevei ref. lelkész ; V é g h Sándor túrkevei reform, lel-
kész ; Gál Pé te r ; Baksay Sándor esperes a solti egyház-
megye részére ; Peterdy Károly ref. esperes a beregi 
reform, egyházmegye részére; Mihálfi József igazgató a 
szarvasi főgymnásium könyvtára részére ; Gyurácz Ferenc 
pápai ev. lelkész, a veszprémi ev. egyházmegyei könyv-
tár részére; a rév-komáromi ref. egyház részére Pap 
Gábor püspök ; br. Prónay Dezső evang. főfelügyelő a 
br. Prónay Gábor részére Tápió-Ságh-Szecsőn ; a hód-
mezővásárhelyi ref. egyház ; a felső-szabolcsi ref. lelkész-
egylet könyvtára ; Kun Bertalan püspök a tiszáninneni 
ref. egyházkerület részére ; a nagy szalontai ref. egyház-
megye ; a nagy-szalontai reform egyházmegyei lelkészi 
egyesü ' e t ; Décsi Bálint ref. lelkész az ácsi ref. egyház 
részére ; Kun Bertalan püspök a rimaszombati egyesült 
protest . főgymnásium könyvtára részére ; a gróf Teleki 
család könyvtára G y ö m r ő ; Madarász Imre karcagi ref. 
lelkész a karcagi ref. egyház ; Péntek Mihály nagy-tanyi 
ref. lelkész a komáromi ref. egyházmegye részére; Illye-
falvy Vitéz Lajos ref. lelkész a losonci ref. egyház ré-
szére ; N a g y Pál tornallyai ref. lelkész a gömöri egyház-
megye részére ; a debreceni főiskola anyakönyv tá ra ; 
Szabó János ref. esperes a békés-bánáti ev. ref. egyház-
megye részére. Összesen 81. 

10 frttal előfizettek: Szőllősi Antal makói reform, 
lelkész két példányra 20 f r t ; Szilassy A l a d á r ; Révész 
Ká lmán ; Csikay Imre Dunavecsén ; Sztehlo János a VI. 
sz. ker. város ágost. hitv. ev. esperesség részéről ; Brez-
nyik János a selmeci evang. lyceum részéről; Zsilinszky 
Mihály Budapest ; A p á t h y Károly bikácsi ev. lelkész a 
sióvidéki ev. papi kör részére ; Harmath Károly evang. 
tanár a pozsonyi evang. lyceum részére ; Boros György 
tanár a kolozsvári unit. főiskolai tanári kar részére; Sze-
remlei Sámuel h.-m. vásárhelyi ref. lelkész ; Székely Ka-
roly ref. esperes K ú n h e g y e s ; Hunfalvy Pál ; a magyar 
tudós akadémia könytára ; Bán Zsigmond tiszafüredi ref. 
lelkész ; a mező-túri népiskolai könyvtár ; a török-szent-
miklósi ref. egyház ; a török-szent miklósi ref. lelkészi 
h iva ta l ; Molnár János Bihar-Diószeg-i ref. lelkész ; Kun 
Bertalan tiszáninneni ref. püspök; Varga La jos sáros-
pataki theol. t a n á r ; a tatai reform, egyházmegyei lel-
készi kör ; a Harkány környéki reform, lelkészi érte-
kezlet könyvtá ra ; Géresi Kálmán akadémiai tanár Deb-
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recenben. — Összesen 25. Thuri Etele reform, s.-lelkész 
Sz.-Gálon az előfizetési összeget később küldi be. 

A lapunkhoz érkezett előfizetések száma tehát ösz-
sz.esen 107, melyhez hozzávéve a főt. Szász Károly s 
Szász Domokos püspök urakhoz beküldött előfizetéseket 
a Bod fenntemlitett művére je lentkezet t előfizetők száma 
meghaladja a 170-et s így a nagy fontosságú mű meg-
jelenéséhez megkívántató példány-minimumot hazánk 
egymagában is kiszolgáltatta, melyért a mélyen tis telt 
tudomány s prot. egyházunk barátainak ez alkalommal 
is köszönettel adózunk. A fentírt példányokra befolyt 
összegek, melyek eddig a hazai első takarékpénztárba 
voltak elhelyezve, átküldet tek Leidenbe a Brill kiadó 
cég kezeihez, mely a mű kiadására magát kötelezte. A 
Hollandiában s külföldről befolyt előfizetésekről még 
nincs biztos tudomásunk, de mint Rauwenhofif leideni 
tanár a napokban értesített, ők is igen szép eredményt 
remélnek. A n n a k idején lapunkban majd megemlékezünk 
erről is. Midőn ezeket igy nyilvánosságra hozzuk, egy-
szersmind azt is tudat juk t. olvasóinkkal, miszerint elő-
fizetéseket még mindig elfogadunk mindaddig, mig Ju-
nius végén alulírott Hollandiába a mű saj tó alá rende-
zésének ügyét közelebbről megbeszélni ki nem megyen. 
Add ig is, mig a jeles művet letennők hazánk s prot egy-
házunk tudományos irodalmának oltárára hálát adunk Iste-
nünknek s köszönetet mondunk pártfogóinknak — külö-
nösen főt. ev és ref. püspökeinknek s egyházunk világi 
oszlopainak, s e lap nagyérdemű fáradhatlan buzgalmú 
szerkesztőjének dr. Ballagi Mórnak — kik megértve tö-
rekvésünk nagy hordere jé t a legnagyobb odaadással 
tet tek meg minden lehetőt arra nézve, hogy a tudo-
mány érdeke s honi prot. egyházunk jó hírneve dicső-
ségben emelkedjék. — Szalay Károly. 

* Az üdv hadseregéről . F . é. márc. 14-én ünne-
pelte meg az üdv hadserege, melynek tudvalevőleg tábor-
noka Booth Katalin, Franciaországban és Schweicban 
való működése 5. évfordulóját Londonban az Exeter-Hall-
ban. Az elnöki széket maga Booth Katalin foglalta el, 
mig Zitlcer »őrnagy,« Schindler >kapitány* (egy elzászi 
nő), Kupfer >kapitány,« kik az utolsó év hadjára tának 
voltak vezetői német Schweicban előadták tapasztalatai-
kat. Elliborn »ezredes« felolvasta az 1885. évről szóló 
jelentést, a mely szerint 1883 és 1884-ben a tisztek és 
táborok száma Schweicban és Franciaországban megkét-
szereződött. Ehez aránylagos növekvést mutat fel az 
1885. év is. Még Lyonban, a minta jelentés mondja »a 
hitetlenség e városában« is nyithat tak meg egy nagy 
gyülekezeti termet. Franciaországban 5 uj állomást ala-
pítottak, Francia-Schweicban 4-et és Genfben most ala-
kult egy uj corps. Nenchatel Kantonban volt az üldözés 
a legnagyobb, nem kevesebb, mint 24 ember, férfi és 
nő »vesztette életét« a hadsereg érdekeiért folytatott 
harcban (t. i. ezek becsukattak vulgáris nyelvjárás sze-
rint). Lapjaik behatot tak a társada 'om minden rétegébe s 
600,000 példányban nyomat ta tnak német és francia nyel-
ven. Általában mindenfelé az összes hívek száma egy 
harmaddal növekedett . Összes bevételük volt 76,168 font 
sterling. Az egyesült angol királyságban volt 802, a kül-
földön 520 hadtest . A »tisztek« száma a hadsereg köz-
ponti i rodájában levők kivételével. Nagy-Brit taniában 
1780, külföldön 1296 volt. 13 nyelven 23.470,860 könyv, 
füzet, felhivás stb. adatot t ki. A »Pall Mail Gazette« 
szerkesztőjének, ki a mult nyáron az akkora feltűnést 
keltett leleplezéseket tet t az angol társadalmi életről, 
Steadnek indítványára a hadsereg bukott leányok és nők 
számára több helyütt menedékházakat ép í t te te t t ; csak 
magában Victoriában (Ausztrália), 1000 fontot (12,000 frt) 

áldoztak e célra. Kár, hogy ennyi erő alapjául bolondos-
kodó ábránd szolgál 1 

* A des rochesi szűz Mária. Nemcsak Lourdesban, 
meg la Saletteban, de des-Rochesban is van már a 
szűz anyával beszélgető hölgy, ki nem más, mint egy 
szolgáló, névleg Narbollier Lujza. 1860-ban született s 
már régebben üldözési mániában szenvedett s a rendőr-
séghez fordult, hogy szabadítsa meg »iiletlen dolgokat 
követelő« üldözőitől. A rendőrség az állítólagos üldözőt 
nem talá ' ta meg, mire a leány hasonló kérelemmel a 
plébánoshoz fordult. A plébános azt tanácsolta neki, 
hogy ne forgassa sokat az olvasót s ennek lett is foga-
natja. Az üldözési mánia egy időre megszűnt. Ekkor á'lt 
szolgálatba, két idős nőhöz, kik el voltak ragadtatva 
cselédjök nagy vallásosságán, mely odáig fokozódott, 
hogy a park egyik szegletében a szűz Máriával hangos 
beszélgetést folytatott , ki általa azt tanácsolja Francia-
országnak, hogy Istenben való hittel iparkodjék élni, s 
1888-ban nagygyá , gazdaggá lesz. Természetes , hogy a 
leány megint beteg lett, mer t ágyban hanyat t fekszik s 
látogatóinak mutogat ja az arcán és kezein kiütött fekete 
pontokat , »a Krisztus vérhullatásának jegyeit .« S a sztig-
matizált cselédnek nagy látogató közönsége van. 

* Gyászhír. Szigethy Istvánt, a classica literatura ki-
tűnő tanarát nagy részvéttel temet ték el e hó 5-én Kecske-
méten. Szigethyben a kecskeméti gymnásium kiváló tan-
erőt, a tanári testület párat lan kartársat és barátot , a család 
igazi családfőt, a társadadalom egy tiszta jellemű, derék 
embert vesztett el. Temetésén nagy és fényes közönség 
volt jelen, helyből, vidékről, sőt a fővárosból is. A kecs-
keméti kath. gymnásium, állami reáliskola, reform, főgym-
násium és jogakadéma tanárai és tanulói testületileg 
gyászlobogók a 'a t t vonultak ki ; a városi törvényhatóság 
és a törvényszék hivatalnokai, a felekezetek papsága, az 
elemi és polgári iskolák tanítói csaknem teljes számban 
ott vo l tak ; a nagykőrösi főgymnásium Á d á m G., Mészöly, 
Bónis, a tanítóképezde Kiss K , Losonczi L., a buda-
pesti főgymnásium Molnár S. cs a theol. akadémia Szőts 
F . tanárok által képviseltették maguka t ; ott láttuk a kecs-
keméti orsz. képviselőket, a kecskeméti egyházmegye 
esperesét és néhány papjá t stb. A koporsót számos ko-
szorú fedte, melyek közül különösen a kartársaké, a reál-
iskolai tanároké és a tanuló ifjúságé tíintek ki. A gyász-
szertartást a főiskolai canlus szép éneke nyitotta meg, 
azután Czelder lelkész imádkozott és N a g y Ferenc tanár 
tar tot t emelkedett szellemű beszédet, míg a sírnál Soós 
N. VIII. gymnásiumi tanuló búcsúzott el az ifjúság által 
is nagyon kedvelt felejthetetlen tanártól.*) 

* Szerkesztői mondaniva iók: Köri urnák. Sajnáljuk, 
hogy igéretünket nem válthatjuk be, de a jövő számban 
mulhatlanul jő, de egyszersmind ezzel óhaj t juk is berekesz-
teni az »anyakönyvezés« felett folyt eszmecserét ; ajánljuk 
az illetők figyelmébe Lévay ur indítványát. A. G. urnák 
P . . . án. Nagyon köszönjük a nagy gonddal készített 
dolgozatot, jövő számunkban hozzuk, ha nem is egészen. 
Ugyanez vagyunk mondandók a solti e. m. több lelké-
szének. Sz. M. Sajnáljuk, jövő számunkban hozandjuk. 

A D A K O Z Á S O K . 
A budapesti ref. theolog. Akadémia convictusára 

adakoztak a solti egyházmegyébő l : Á d á m József 4 frt, 
Baksay Sándor 4 frt, Baky Istán 2 frt, Bal la Á r p á d 2 frt, 
Bontz Gyula 1 frt, Búzás Ferenc 4 frt, Csikay Imre 5 frt, 

*) A kitűnő kartárs necrologját közelebbi számunk hozandja. 
Szerit. 
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Dobos László 3 frt, Dönnötör Bertalan 2 frt, Feleky Jó-
zsef 3 frt, Fejes Dániel 3 frt, Gerenday Endre 1 frt, 
Gyarmathy K. 1 frt, Keserű L. 3 frt, Kiss Benő 1 frt, 
Maller Mihály 1 frt, Orosz Endre 2 frt, Eötvös Sándor 
3 frt, Szabó Lajos 1 frt, Szász János 1 frt, Tóth 
Gábor 4 frt, Vass Kálmán 6 frt. Összesen: 57 frt. 

í f i i É i HIRDETESEP L 
P Á L Y Á Z A T . 

A rozsnyói ág. hitv. evang. egyházban folyó év 
szeptember hóban kerületi felsőbb leány-iskola nyittatván 
meg az igazgatónői állomásra, 600 frt készpénz, lakás, 
és a bennlakó növendékekkel való étkezés mellett, pá-
lyázat hirdettetik. Esetleg az idegen nyelvek és zongora 
tanitása külön díjaztatik, s a kerületi nyugdíjintézet tag-
jává lehet. 

Pályázhatnak ágost. hitv. evang. polgári iskolai 
képesitéssel bíró tanitónők, kik kellőleg felszerelt és arc-
képpel ellátott kérvényüket folyó év junius l-ig az ev. 
püspöki hivatalhoz Rozsnyón (Gömörmegye) küldjék be. 

Rozsnyó, 1886. ápril 20 án. 
Czékus István, 

3—3 ev. püspök. 

A pozsonyi ág. hitv. evang. lyceumban egy a ma-
gyar latin és tót nyelv tanításával egybekötött tanári 
állomás, a rendes triennium fenntartása mellett, rendes 
vagy esetleg helyettes tanárral betöltendő. 

A rendes tanár, ki egyszersmind a tanári nyugdíj-
intézetbe belépni köteles, évi jövedelme 950 frt és tan-
díjosztalék ; a helyettes tanáré 700 frt. 

Pályázhatnak ág. hitv. ev. tanképesitett egyének. 
A megválasztott az 188r,/7-dik tanév e'ején tartozik állá-
sát elfoglalni. 

A kellően felszerelt folyamodványok 1886. évi má-
jus hó 25-ig a lyceumi igazgatósághoz beküldendők. 

Pozsonyban, 1886. évi ápril hó 24-én. 

Jeszenszky József, 
a pozsonyi ág. hitv. ev. egyházközség 

2—3 helyettes felügyelője. 

P á l y á z a t 
STELTZER DÁNIEL-féle ösztöndijakra. 

A győri ágost. hitv. ev. gyülekezet a kezelése alatt 
lévő Steltzer Dániel alapítványból több rendbeli ösztön-
díjra pályázatot hirdet. 

Folyamodhatnak ág. hitv. ev. szegény, árva, győri, 
jó magaviseletű és szorgalmas tanulók, különösen a Steltzer 
és Ráth családhoz tartozók, bárhol tanuljanak. 

A jelen iskolai év első feléről szóló tanodai, ugy 
a szegénységet, árvaságot vagy rokonságot tanúsító bi-
zonyítványokkal felszerelt folyamodványok f. é. május hó 
28-ig alulírotthoz intézendők. 

Győr, 1886. május 2-án. 

Dr. Beliczay Elek, 
1—3 k győri ágost. hitv. ev. iskolai felügyelő. 

Z P - A . : l - S T - A 2 : - ^ . T . 

A tiszai egyházkerületnek eperjesi hittan-intézetén 
egy ó-testamentomi írásmagyarázati, és egyháztörténeti 
tanszék, — melylyel a latin nyelvnek 2 órában való elő-

! adása is jár, — betöltendő lévén, arra ezennel pályázat 
hirdettetik. 

E tanszék tárgyai: a héber nyelv, az ó-testamen-
tom magyarázata, bevezetés az ó-testamentomba, ó-tes-
tamentomi bibliai theologia, és régiségtan, egyetemes és 
magyar egyház történelem, végül latin nyelv, — meg-
jegyezvén, hogy tantárgycsere is lehetséges. 

Fizetés próbaévre választás esetén 800 frt, rendes 
tanárúi választás esetén 1200 frt. 

Csak evang. vallású s külföldi egyetemeken is tanult 
egyének pályázhatnak. A tanszék 1886. év szeptember 
i-jével elfoglalandó. 

A folyamodványok f. év junius i-ig a püspöki hiva-
talhoz Rozsnyóra (Gömörmegye) küldendők. 

Rozsnyó, 1886. május 4. 
Czékus István, 

ev. püspök. 

P A l t A Z Í ^ T . 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben az alsó-
zempléni egyházmegyéhez tartozó csaná/osi megiiresült 
lelkeszi állomásra pályázat hirdettetik. 

Ezen lelkészi állomás jövedelme terményekben, 
szántóföld haszonélvezetében, szolgálmányokban, stólában 
850 frtra van felvéve s igy a Ill-ik osztályba tartozik. 

Pályázók kérvényeiket f. év május 31-ig nt. Kopré 
Ferenc esperes urnák adják be Tisza-Lúczon. 

Miskolc, 1886. május 4-én. 
B e r t a l a n , 

tiszáninneni ev. ref. püspök. 

A debreceni ev. reform, egyházmegyébe kebelezett 
bihar-tordai lelkészi áUomásra. 

Evi jövedelem: 
1. készpénz 128 frt 20 kr. 
2. 25 köböl rozs, 25 köböl árpa. 
3. öl tűzifa. 
4. 53 hold szántóföld. 
5. 7 sor szőllő. 
6. Stóla. 
Az évi jövedelem pénzértékben 820 frt 20 krra be-

csültetvén, ez állomás a tiszántúli egyházkerületben 3-dik 
osztályú. 

A felszerelt pályázati kérvények f. évi május hó 
31-ik napjáig Dávidházy János espereshez — Kaba u. p. 
helyben — küldendők. 

Az állomás azonnal elfoglalandó. 
Debrecen, 1886. április 29. 

l E S é - v é s z B á l i z i t . , püspök. 
Bri inni k e l m é t , egy elegáns tavaszi vagy nyári uri öltönyre 310 darabok-

ban, mely tehát elegendő egy kabát , nadrág és mellényre 4-80 kr. finom 7 frt leg-
finomabb 10-50 kr. legeslegfinomabb valódi gyapjtikebnékből, valamint kamgarn és 
felöltő kelmét az összeg utánvétele mellett szétkiild. Tucl i fabr iks-Nieder lnge Slegel 
Ímhol ' Briinnben, tisztességes és lelkiismeretes cég. Megjegyzés: Megrendeléseknél 
elegendő a kelme szine és árának megjelölése. Föntebbi cég tisztességes volta keres-
kedik, hogy csak a legjobb minőségű áru a legújabb és legizlésesebb desszinben kül-
detik el. Esetleg meg nem felelő darabok készséggel kicseréltetnek, vagy a pénz 
küldetik vissza. 8—10 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Farkas József. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: ÜDr. B a . l l a . g f i Is^Eór. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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PROTESTÁNS 
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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-ufca 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 ^ r 

~ " vre 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. 

félé 

Hirdetések dija: 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 

Teljes számu példáin^ol^l^a,! rrilnd-ig- szolg'áilli.eit-uinl̂ -

Vasárnapi munkaszünet, 
Korunknak jelszava: haladása szellemiekben 

s anyagiakban, és azon szoros viszonynál fogva, 
a mely a kettő között t. i. a szellem és az anyag 
között a gondolkozó egyénben létezik, azon szo-
ros kapocsnál fogva, melyben a kettő érintkezik, 
az egyiknek fejlődése ébresztőleg hat a másikra 
is, egyiknek haladása vívmánya maga után vonja 
ok és okozatossági következetességgel a másik-
nak a haladását is. 

Az ok és okozati következetesség- ezen át-
ható és átalakító eredményeivel dicsekedhetik ha-
ladás tekintetében az emberiség szellemi világa 
különösen századunkban, melynek a jelen viszo-
nyokat uraló szellemi vívmányai rendszeresen ál-
dásos átmenetelt találtak az életbe is, igazolva 
azon elvnek helyességét, miszerint a tudományban, 
a művészetben, az erkölcsben csak az számithat 
maradandó becsre, csak az üti meg a mértékét, 
csak az viseli magán a haladás jellegét, a mi jó-
tékony alkalmazást, a régibb nehézkesebb életvi-
szonyokat sikeresebben helyettesítő és átalakító 
értékesítést talál a gyakorlati életben, hiszen épen 
ez által lesz az ideális reálissá, az eszme való-
sággá, a képzet pedig szíveket és lelkeket moz-
gató ténynyé. 

S a két említett, különben ellentétes szel-
lemi és anyagi világ ezen összhangjában megin-
dult és foly a munka ; ha szétnézünk az élet 
piacán, sürgés-forgással találkozunk mindenütt, a 
mindennapi élet százrétű szövedékké változott át, 
gépek zakatolnak ott, hol előbb emberi és állati 
erő vitte tulnyomólag az igát, villámmal irunk, 
rajzolunk, a gondolat gyorsaságának arányában 
utazunk, az ipart, a kereskedelmet nem a vélet-
len, hanem mint a társadalmi élet egyéb ténye-
zőit is magasabb érdek és elv kezdi vezérelni és 
által hatni nálunk is, szóval megvan az egyéni 
és társadalmi boldogulás felé törekvő és haladó 

öntudatosság, készség és képesség a munka el-
vében s az azt végrehajtó munka hevében. 

Elmondjuk nem egyszer, hogy ha csak a 
közel mult elhunytai felébrednének s szét tekin-
tenének a sok tekintetben tanulságos jelen vonzó 
képe felett, miként a rég múltból Árpád tekint 
szét — a költő ihletett képzete szerint — a pesti 
nemzeti színház megnyitásakor az ébredező nem-
zet felett, megelégedéssel térnének vissza síri nyug-
helyükre s azon tudattal, hogy az emberi szel-
lem jobban és jobban érvényesíti és fejti ki ma-
gát, s hogy annak jelszava, öntudatos célja: a 
haladás, az előre való törekvés, folyton magaszto-
sabb és magasztosabb alakban és fejleményekben 
érvényesül. 

És ennek a sokoldalú fejleménynek kerete, 
külső formája a munka, mely a keresztyén er-
kölcstan elve szerint minden egyes egyénnek sze-
mélyes kötelessége, a jelen kor egyik kimagasló 
diplomatájának nyilatkozata szerint pedig minden 
egyes polgárnak joga is egyszersmind. 

De hát csakugyan oly rózsaszinű-e a világ 
képe, hogy amaz álmaiból felidézettek nyugodtan 
és békével térhetnének vissza oda, a hová a 
munka zaja el nem hat, nem találnánk-e magunk 
ama szines képen sötét pontokat, a munka mel-
lett oly jelenségeket, melyek aggasztólag hatnak 
a szemlélőre, a melyek a jelen mellett a jövő ké-
pét is nem egy tekintetben képesek elsötétíteni ? 

Méltán mondottuk e szerint, hogy a jelen kor 
munkájának eleme és eszköze messze túlhaladja 
a multat, gőzzel utazik szárazon és tengeren, 
gőzzel munkálkodik. 

Mi ennek értelme, miben áll ezen munkának 
értéke? Kétségkívül abban, hogy az eddig alkal-
mazott physikai erőket kimélteti, az időt arányo-
san megtakarítani engedi s a megkímélt erőnek 
és időnek másként történhető felhasználását érté-
kesitését teszi lehetővé. 

Szóval nyereség erőben és időben. 
39 
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Ha már a jelen kor erő-és időbeli nyereség-
gel dicsekedhetik, méltán föltehető a kérdés, hogy 
mi történik a nyert idővel és erővel, ezen megta-
karított értékekkel? értékesíttetik-e az talán egy 
magasabb téren az erkölcsi téren, az egyén, a csa-
lád, a társadalom erkölcsi fejlődésére, a mely erköl-
csi fejlődésre az embernek egyaránt szüksége van! 

S ezen sötét pont feltalálható a jelen képén, 
ezen aggasztó tünet nem kis részben jellemzi a 
jelen kort, ha nem is általános, de nem is csak 
a fő-fő szerepet vivő nemzeteket. Munkaszünet 
nélkül, utazás mintegy állomások nélkül, kiindulás 
erkölcsi cél s sokszor erkölcsi eszközök nélkül, 
megérkezés aztán oda, a hol mindent elnyel és 
ural az anyagiság; erkölcsöt, érdemet, becsülést 
avagy becsületet s méltánylást egyaránt. 

Ezen sötét pont felismerhető igenis a jelen 
képén, a munka túlhajtása az erkölcsi élet hátrá-
nyára, hiszen tudjuk, hogy ama munkásságnak 
rendszeres túlhajtása magával hozza az erkölcsi 
erőknek és érzéknek elhanyagolását s igy eltom-
pulását, a lelki javaknak az erkölcsi érdekeknek 
mellőzését előbb, majd rideg megvetését s az er-
kölcsiségnek, vallásosságnak aláhanyatlását, miclőn 
sok esetben ezen magasabb javaknak még csak 
kívánására sem kínálkozik kellő alkalom, idő és 
lehetőség — hát még az azok utáni öntudatos 
törekvésre? 

Ezen tényből indultak ki egyes nemzetek, 
midőn az erkölcsiekben hanyatló beteges jelen 
kornak lázait ha nem is egyedüli, de a mód-
szerre nézve első külsőleges szerrel: a vasárnapi 
munkaszünettel igyekeztek csillapítani és gyógyí-
tani, külsőleges s nem egyedüli gyógyítási mód 
az, van belsőleges is, mely tán biztosabban 
hatna, de amaz időrend tekintetében az első, 
visszaállították a vasárnapi munkaszünetet, meg-
adták a lehetőséget az erkölcsi érdek kieléeité-O o 
sére, hiszen a nyert erőnek és időnek a lélek 
és a test javára való felhasználása tekinteté-
ben, a lélek hordozója, a test is erkö'csi be-
számítás alá esik. Behozták — igaz — azon 
nemzetek, melyek a jólétnek és boldogulásnak 
valamivel magasabb fokán állanak, behozták és 
tapasztalták, hogy a vasárnapi munkaszünet pusz-
tán negatív jellegű tényezőjében a jólét és bol-
dogulás nem egy tényleges eszközére tettek szert, 
behozták a vasárnapi munkaszünetet, mert belát-
ták, hogy mindenkinek szüksége van a minden-
napi élet terhei és gondjai között oly megállító 
pontra, melyen úgy testi, mint lelki ereje gyara-
podjék, s a testnek is méltányos osztályrészül eső 
pihenés mellett a lelki épülésnek, a lélek fel-
frissülésének is engedtessék meg az igényelt idő 
és alkalom. . 

Tudva levő dolog, hogy a francia nemzet, 

mely a mult század végén a szabadság iránt való 
rajongásában a vallást s erkölcsöt is kérdésen 
kívül helyezte, az időt, az új nevekkel nevezett 
hónapokat decadokra osztotta fel, hogy annál 
több idő jusson a munkára, hadat üzent az idő-
beosztásnak is, mint ősrégi intézménynek, melyet 
a vallásos mythos a világnak teremtésétől keltez, 
elhamarkodott intézkedését azonban csakhamar 
a megszokott, a jónak ismert és elfogadott időbe-
osztáshoz való visszatérés követte. 

Anglia egyike a legreálisabb irányú államok-
nak, hol a munkát gondolkodó értelem, az életet 
bizonyos megfontolás s szellemes gyakorlati elv 
jellemzi, vasárnapon munkaszünet van, szünetel 
a gyári zaj, pihen a munkás kéz, az ész rideg 
számítgató köre mintegy bezáródik, hogy annál 
inkább megnyíljék a szív világa, a kedély hazája. 

Hát a németeknél, hogy róluk se feledkez-
zünk el, hogy áll e tekintetben a dolog ? A va-
sárnapi munkaszünetnap, ünnepnap is egyszers-
mind; ünnepi színt ölt magára a város, zárvák a 
kereskedések, zárva a munkahely, üresek csak-
nem az utcák, de nyitva a templom, a vasárnapi 
munkaszünet egyszersmind ünnep is. 

Hogy ez így lehessen mindenütt, hogy ez 
így lehessen nálunk is, először a vasárnapi munka-
szünetnek kell meg lennie, meg kell állania egy 
pár pillanatra azon folyton zakatoló gépezetnek, 
mely gépezet elvon egyiket a családtól, társaság-
tól, elvon Istentől és még ráadásul elvonja az 
embert önmagától is. 

Mert ma még így van ez nálunk sok téren ; 
hogy csak keveset hozzak fel, például a vasút, a 
pósta (bár ez utóbbi tekintetében az ujabb idő-
ben történt némi méltányos könnyítés) úgy leköti 
a munkás kézt, az üzlet és ipar emberei annyira köt-
vék az egymás után következő napokban különbsé-
get nem tehető napirendhez, hogy a munkájából 
éjjel vagy nappal hazavetődő egyén csak kevés 
időre köthet ki még a családi szigetre is, hogy 
ott üdülést találjon, azon szigetre azonban, mely 
közös menhelye a testtel együtt megtörődött lé-
leknek, lépnie csak elvétve lehet. 

S a szakadatlan munkának eredménye a bol-
dogulás talán ? 

Megengedem, de az is megengedendő, sőt 
kétségtelen, hogy a munkának igy legtöbb eset-
ben csak terheit és nem örömeit is érző ember 
kebeléből fel-felmerül azon méltányos óhaj és só-
haj, miszerint adassék meg vagy adassék vissza 
neki azon vasárnapi munkaszünet, mely őt testi-
leg és lelkileg is képesitendi további munkára, 
mely őt családjának, önmagának és Istenének 
visszaadja. 

Régi nóta — meddig j á r j a ? ! . . . 
Nemes Károly. 
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Püspöklátogatás Felsö-Baranyában.*) 
Május 5-én d. e. 10 órakor érkezett Csarnotdra 

püspök uiunk, a menet előtt lovaslegények száguldottak, 
a kocsisort Antal Pal szolgabíró fogata nyitotta meg, 
azt követte azon fogat, melyen a várva-várt főpásztor és 
főtiszt, kísérője Szilady Áron egyházkerületi főjegyző úr 
ültek, azután a f.-baranyai egyházmegye esperese s több 
lelkész a vidékről, végül Szava község elöljárói. A lel-
készlak udvarán a jánosi szelidségű agg lelkész Szent-
györgyi J. üdvözlő szavaira röviden válaszolt a főpásztor, 
néhány perc múlva a nem nagy, de díszes templomba 
mentünk, hol püspök atyánk az Urasztalától kenetes be-
szédet intézett a gyülekezethez, melynek főbb pontjai a 
következők voltak : 

»Különös képet rajzol — így kezdé beszédét a 
főpásztor — Jakab ap. köz. első levelében az emberi 
nyelvről, hogy t. i. az : kicsiny tag és nagy dolgokkal 
hányja magát, kicsiny tuz, mely nagy erdőt megéget . . . 
végre így kiált fel : Váljon a forrás, azon egy folyásból 
bocsát e édes és keserű vizet ? és bár az apostol azt 
mond ja : Nem kellene ezeknek így lenniök atyámfiai! 
mégis én azon helyzetbe jutottam, hogy ugyanazon for-
rásból bocsássak édes és keserű vizet, mert én, ki teg-
nap és tegnap előtt több helyen, bár vérző szívvel, de 
szeges ostorral csapkodtam a bűnöket és rosz szokáso-
kat, ime ma a megelégedés jámbor szavaival jövök hoz-
zátok, s nagy volna az én atyai szívemnek öröme, ha 
mindenütt ezt tehetném. Mert olvastam felőletek, hogy 
a mult század végén 1792-ben Turonytól elválva, mint 
szegény anyának szegény leánya, a maga szárnyára ke't 
e kisded gyülekezet, mely akkor csak 50 gazdából és 
80 párból állott, s először vert-falból építette fel kisded 
templomát, melyben 60 évig dicsérte az Istent, de meg 
erősödvén, minden kiilsegély nélkül, a maga erejével 
emelt díszes templomot Isten dicsőítésére, még pedig 
nehéz körülmények között, az úrbéri váltság terhe alatt 
is görnyedezve, de mint a kis Dávid parittyájával és a 
seregek Urának nevével bátran szembeszállt az óriás 
Góliattal, úgy e kisded gyülekezet ís csekély erejével, 
de Istenbe vetett bizodalommal bátran leküzdötte az 
elébe tornyosuló nehézségeket, s nem csak építési adós 
ságait törlesztette le, de ma már némi tőkepénzzel is 
rendelkezik. Dicsérlek titeket e buzgalomért és kitartásért, 
dicsérlek titeket azért, mert megadjatok Istennek a mi 
az Istené, az államnak a mi az államé, az egyháznak 
és köztetek fáradozó hű szolgájának a mivel tartoz-
tok neki, a ki 43 év óta hirdeti közöttetek az Isten 
igéjét, tanítja kisdedeiteket, ősz hajával, mint egy agg 
patriárcha, önkénytelen is tiszteletre gerjesztőleg jár kö-
zöttetek s tiszta forrásvíz mellett legelteti az Úrnak e 
kisded nyáját. Bár körültetek több helyen rosz szokások 
uralkodnak, gonosz bajok ütögetik fel fejeiket, ti ezektől 
mentek maradtatok, mert megvédelmezett a ti hű pász-
torotok és az ő szájából az Istennek igéje. 

Es mégis valami panaszom van ellenetek, vagy 
legalább némelyek ellen ti közületek ; mert kevesebben 
látogatjátok az Úr házát, mint az előbbi időben, — né-
mely idegen beköltözetteknek rosz példája, kik kerülik 
az Isten házát, ti reátok is kezd elragadni, — ámde in-

*) Közelebbi számunkban már röviden tettünk emlite'st a csar-
notai és viszlói látogatásról; most egy másik tudósítónk szívességéből 
közöljük a nagy hatású egyházi beszédek rövid vázlatát. Szerk. 

kább a jövevényeknek kell a házban lakók jó szokását 
felvenni ? nem pedig a helybelieknek a jövevények rosz 
példáját utánozni. Ha 30 évvel ezelőtt még fennállott 
kisded templomotokban buzgón dicsértétek az Urat , 
miért nem siettek most is mindnyájan e szent helyre, 
mint a szomjúhozó szarvas a vizre, ha e vidéken ural-
kodó egyébb rosz szokásoktól meg tudjátok magatokat 
védelmezni, miért nem oltalmazzátok meg magatokat a 
vallástalanságnak, a templomkerülésnek már ti közöttetek 
is terjedni kezdő bűnétől? miért nem akartok a vallá-
sosságban és Isten házának gyakorlásában is igazi utódai 
lenni apáitoknak, kiknek temetőhelye mellett elhaladva, 
egy aldó sóhajt bocsátottam az egek Urához. Tisztítsá-
tok hát meg szíveteket e sötét folttól, hogy lakozzék 
abban az Úrnak félelme : Boldogok a tiszta szívűek és 
boldog a ki lakhatik az Úrnak házában életének minden 
idejében. Hogy pedig a bűnöktől mentek maradhassa-
tok, a rosz szokasokat levetkezhessétek, jertek és velem 
együtt imádkozván, kérjük Istennek jóra erősítő ke-
gyelmét « 

Az ima után mindnyájan meghatva távoztunk a 
templomból. Mindjárt istenitisztelet után iskolalátogatas, 
majd a presbyterium kikérdezése következett, mely után 
kedélyes ebédhez ültünk. Ebéd végén az agg házi gaz-
dára mondott felköszöntőjében kegyes volt megígérni 
szeretett püspök utunk, hogy a házi gazdának 4 év 
múlva leendő 50 éves lelkészi jubileumára le fog jönni, 
ha Isten mindkettőjük életét megtartandja. Tartsa is 
meg, ez mindnyájuk szívének forró óhajtása. 

Viszlóra délután 3 órakor indultunk a hegyen át, 
a határnál a községi jegyző és elöljáróság várta és üd-
vözölte ő Méltóságát, egész csapat lovas nyitotta meg a 
menetet, az utca végén impozáns diadalív emelkedett 
lengő zaszlóval, ugyanilyen a lelkészlak előtt is, mely-
nek udvarán a szomszéd lelkészek, a helyi elöljáróság s 
az egész község népének élén Ambrus József lelkész, a 
fiúi tisztelet és szeretet meleg hangján üdvözölte püspök 
urat, úgyis mint főpásztort, úgyis mint várva-várt ked-
ves vendéget, ki a neki adott tiszteletnyilvánitást, s a 
vendégszeretet felajánlását megköszönve, kiadta a rende-
letet a harangozásra. 

A templom minden zugát betöltött gyülekezethez 
köriilbelől ezeket mondta a főpásztor : 

»Mikor elhatároztam magamban, hogy egyházke-
rületünknek minden gyülekezetét, azok között e viszlói gyü-
lekezetet is meglátogatom, sokszor kérdeztem magamtól, 
mit fogok e gyülekezet lelki szükségeihez képest szólni, s 
nem egyszer feltettem magamban Pál ap. kérdését : »Mit 
akartok, vesszővel jőjjek-e hozzátok, vagy szeretettel és 
lelki alázatossággal ?« Szeretettel mindenesetre, mert azo-
kat, kik között még az Istennek neve és szeretete él, sze-
retnem kell, szeretet nélkül közelíteni hozzájok oly vétek 
volna, melyet Isten megbüntetne, szeretettel és egy-
szersmind lelki alázatossággal is, mert Isten beszéde 
sáfárának magának kell elől járni a lelki alázatosságban, 
követvén Jézust, ki igy szólott : »Látjátok, hogy én 
szelíd és alázatos szívű vagyok.« 

De a vesszőt sem szabad egészen otthon hagynom, 
mert ti közöttetek is találtatnak oly bűnök, melyeket, 
ha emlitetlenül hagynék, nem tölteném be az Úrnak 
Jerémiáshoz intézett eme parancsát : »Valamire kiildlek 
téged elmenj, és valamiket parancsolok néked megmond-
jad. Ronts, veszess, törj, épits és plántálj.« Pedig ez 
nekem is köttelességem, hogy irtsam a gyomot s annak 
helyére jót plántáljak. 

Szeretettel jöttem tehát hozzátok, eltekintve attól, 
vájjon jók vagy rosszak volnátok-e, mert az atya szereti 
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eltévelyedett fiait is, szeretlek én is titeket, mert tudom 
rólatok, hogy az Isten házát szeretitek, köteles tartozá-
saitokat az egyház iránt teljesítitek, még a feddést is 
szívesen hallgatjátok. Cselekedetekben nyilatkozó buzgó-
ságotokat hirdeti az a díszes uj hajlék, melyet lelki atyá-
toknak emeltetek, szép példát mutatva ez által a többi 
gyülekezeteknek is. Szeretem azt is, hogy a régi egy-
szerű viseletet megtartottátok. De midőn mindezekért 
dicsérlek titeket, engedjétek meg, hogy hibáitokat is 
meglássam, intő és dorgáló szómat is felemeljem, a hol 
arra szükség van ; mert némely rossz szokások ti közöt-
tetek is uralkodnak, melyeket vagy őseitektől örökölte-
tek, vagy szomszédaitoktól tanultatok, mert ugyanezen 
rosz szokások itt e vidéken máshol is feltaláltatnak. Ilyen 
rosz szokások nálatok az ifjak é.s leányok játszóháza. A 
gyermek alig vette fel az Úrvacsoráját, még zsenge ko-
rában, az Isten háza helyett a játszóházat keresi, vasár-
nap délután, tehát az Isten tiszteletére rendelt napon 
nem oda siet, hol szivét és lelkét nemesíthetné, hanem 
oda, hol mind a kettőt megmérgezi, mert ha még ne-
mes és ártatlan volna e mulatozás, akkor kevés szavam 
volna ellene, de mit tesznek ott a ti fiaitok és leányai-
tok? káromlásokat, erkölcstelen beszédeket szólnak, trá-
gár és illetlen cselekedeteket visznek véghez. Oh piros 
szemérem ? nem rejted-e el orcádat, nem sütöd-e le sze-
meidet, ezeket látván 1 Másik rosz szokás nálatok az úgy-
nevezett szőllőpásztorság, mely szerint io falu leányai a 
szőllőérés kezdetétől a szüretig a szőllőhegyekben tartóz-
kodnak, őrzik a szőllőt a madaraktól, de ártatlan erköl-
cseiket nem mindig tudják megőrizni kellő tisztaságban. 
Hogy mire vezethet ez, nem akarom megmondani, ha-
nem ti hozzátok szólok szülék, apák és anyák és azt 
kérdezem, tudjátok e miként készülnek leányaitok a tiszta 
és makula nélkül való házas életre ? vagy talán annak 
idejében ti is ezen bűnös szokás rabjai voltatok ? hát 
nem tudjátok-e, hogy sok dolog, a mi ártatlanul kezdő-
dik, a vigyázó-ág hiánya miatt, az erkölcstelenség ösvé-
nye felé vezet, a kiben pedig az erkölcs meglazul, azt 
nagyon könnyű eltántorílani minden bűnre, bujálkodásra, 
részegeskedésre, tolvajlásra, hamis tanuzásra sőt gyilkos-
ságra is elcsábítani. 

De nem, ti még nem vagytok ennyire, akarom 
hinni, hogy még nem vagytok ennyire. Szakítsatok hát 
a rosz szokásokkal, a javulás u'ján Krisztus előtökbe 
jön, hogy kegyelmével támogasson. Mint a gondos gazda 
hasznos vetéséből kiirtja a konkolyt, ugy ti is őrizzétek 
meg őseitektől örökölt jó szokásaitokat", de irtsátok ki a 
rosz szokásokat, mert azok előbb vagy utóbb kárhozatba 
vezetnek . . . stb. 

A hatalmas, szívet és lelket megrázó beszédet buzgó 
ima követte, mely után meghatva távozott a gyülekezet 
Istennek házából. Iskolavizsgálat és presbyteriumi gyűlés 
után a vendégszerető lelkész házánál kedélyes vacsora 
következett, hol az alkalmi toasztok sem hiányzottak. 

Szendy Lajos. 

Május 6-kán reggel hideg, szeles időben Viszlóról 
Rádra ment püspök ur, hol a két Paksi, József és Gedeon 
(atya és fiu) 1804 óta lelkés/kedik. Az utóbbi már 42 év 
ota. A helyi körülményekhez mért püspöki beszéd intő, 
feddő részleteivel együtt a legmélyebb figyelemmel hall-
gattatott meg s lapasztalhatolag élesztette a hívek buz-
góságát. A presbytériumnak adott utasítások is kellő ha-
tást gyakoroltak s a távozó főpásztor iránt mutatott ra-
gaszkodás mindenkiben azon meggyőződést keltette, hogy 
a rádi gyülekezet is azok közé tartozik, melyekre nézve 
a püspök pár órára terjedctt látogatása valóságos áldás 
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volt. A testben lélekben erős lelkész ur szinte megifjo-
dott s püspöke szeretettel teljes bűcsu-szavaira tevékeny-
ségre kész lelke melegével válaszolt. Délre Márfára ment 
püspök ur s kísérete. A szorgalmas márfai nép nem rég 
elhunyt lelkésze Farkas Lajos vezetése alatt minden do'-
gát rendben tartotta. Temploma, lelkészlaka jó karban 
van, iskoláját az uj lelkész Bóna Sándor fogja helyreá'-
litani. A jó módú nép kissé könnyelmű gondolkodás-
módja miatt szükséges figyelmeztetésben részesült, s azt 
oly jó kedvvel fogadta, hogy a terhes idők miatt han-
goztatott panaszok dacára is remélhető, hogy a mit 
ezután kell tennie, készségesen meg fogja cselekedni. 
Nemcsak iskolai épületről, hanem külön tanítói állomás 
rendszeresítéséről is fog gondoskodni. Délután 5 órára 
Terehegyen az esperes székhelyén fogadtatott a visita-
tió. Erre az órára volt kitűzve az esküvő, a mikor a 
nagyérdemű esperes bájos leányát Kovács Flóra kisasz-
szonyt Weigl Józseffel eskette össze püspök ur. Baranya-
megye fő és alispánja, a megyei tisztviselők közül töb-
ben s nagyszámú vendégsereg volt jelen s hallgatója 
annak a kitűnő beszédnek, melyről Perczel Miklós főis-
pánnal csak annyit kell mondani, hogy olyan volt, a 
minőt Szász Károlytól egyébb téren ismert sikerei után 
várni lehetett. A lakomán püspök ur azon szép serleg-
ből ivott áldomást az ifjú pár boldogságára, melyet a 
menyasszony kevéssel azelőtt nyújtott át néki a nap 
emlékeül. 

A másnap 7-én délelőtt végzett püspöki vizsgálat 
kitüntette, hogy az egyházmegye esperesének egyháza 
teljesen rendben van s az iskola is, melynek tanitója 
Varga József, a legjobbak közül való. 7-én délután Har-
kány fogadta püspökét. Teljes mértékben virágzó egy-
ház és iskola. Fábián Mihály az egyházmegye legjelesebb 
s munkásabb lelkészeinek egyike, a ki híveinek mind szel-
lemi, mind anyagi boldogságára törekszik. Minden tekin-
tetben méltó társa Fejes Lajos tanitó ur. Este a tűzoltó és 
dalegylet néhány dal eléneklésével tisztelgett. 8-án reggel 
a harkányi fürdő útközben történt megtekintése után Ipacs-
fán állapodott meg püspök ur. A jeles késziiltségű leik. 
Borbély László ur örömmel várta püspökét, a ki neki, 
nem könnyen kormányozható gyülekezete meglátogatá-
sával s ahhoz intézett beszédével a legjobbkor jött se-
gítségére. Bizonynyal uj erőt merített ebből a fárad-
hatatlan lelkész ur s nem szűnik meg eddig ís hí-
ven teljesített kötelessége jókedvű folytatásától. Dél-
után Kovác^hida következett. Püspök ur és a kísé-
rete elérzékenyedve állott meg a paplak udvarán az 
egy héttel azelőtt nagy veszteséget szenvedett lelkész-
s el szemben. Anyátlan árvái ott voltak körülötte. Üd-
vözlő szavaira, püspöke, szerető szívének könnyekre fa-
kasztó vigasztalásával felelt. A jó indulatú gyülekezet 
mint egyébkor, most is részvéttel viseltetik lelkésze iránt 
s tehetségéhez képest rajia lesz, hogy eleget tegyen a 
püspöki felhívásnak, a tanítói á lomás szervezésére vo-
natkozólag. Kovácshidáról a tésenfai állapotok miatt, a 
programúitól eltérve, Szaporcára ment püspök ur. Az 
nap este még az egyházmegyei törvényszék jelen volt 
tagjaival s a helybeli lelkészszel értekezletet tartott s 
másnap 9 én reggel megkísértette Tésenfán a híveket a 
fennálló viszonyokkal kibékíteni s arra bírni, hogy a sza-
porcai társegyházzal továbbra is fenntartsák a létező 
ö-szeköttetést. Egyelőre a kísérlet nem sok remcnynyel 
biztat, Itt végezvén, sietett, hogy Szerdahelyen végez-
hesse az ez nap délelőttjére kitűzött látogatást. Itt is, 
mint több helyen, a közalap volt a íő-fő nehézség. A 
szívek, lelkek ostroma megtörtént s diadallal végződött. 
A másik baj az iskola állapota ; a kellő intés és oktatás 
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erre nézve is megtörtént és Badicz György lelkész ur 
törekvése erős támogatásban részesült. Ebéd után Cse-
hiben történt meg a látogatás. Az ifjú lelkész Molnár 
István híveivel s minden jóra kész presbyteriumával tel-
jes egyetértésben munkálja az egyház javát, mely a több 
más baranyai gyülekezet szokása szerint végezni szokott 
közmunka keresménynyel tartatik fenn. Az iskolában 
Barla Sz. Dániel tanitó ur megmutatta, hogy régi em-
bernek, régi módszerrel is tisztességes sikert lehet el-
érni, csak ne kerülje az isko'át és dologhoz lásson, mint 
ő teszi. 

Másnap io-én Dráva-Palkonya volt a sorban. Lel-
késze Szabó József őszinte üdvözléssel fogadta az érkező 
főpásztort. A templom mint mindenütt, hol a püspök 
megjelent, itt is tele volt. A hívek gyengeségeit, hibáit, 
azoknak káros következéseire való utalással sorolta fel a 
két heti folytonos működés után sem hanyatló szónoklat. 
Öregek, ifjak, férfiak, nők egyaránt megértették azokat, 
melyekről elszokni s a melyeket követniük kell. Az egy-
háznak 6000 forintot haladó tőkéje ma mar legnagyobb 
részt biztosítva van, holott néhány évvel ezelőtt a leg-
nagyobb veszedelemben forgott. A lelkész nem heverés-
sel tölti napjait, valamint a tanitó sem, ki 70 növendé-
két becsülettel s jó sikerrel vezeti. Délután Dráva-Sza-
bolcsra ment át püspök ur nagyra nőtt kíséretével. A 
határon a segédlelkész, a templom előtt a köztisztelet-
ben s becsülésben megőszült lelkész nt. Bernát István 
ur fogadta az érkező főpásztort. A jó rendben tartott 
gyülekezet szintén, mint a palkonyai, dicséretben része-
sült temploma, paplaka és iskolája felől való gondosko-
dásáért, s hatását soha sem tévesztő jó indulat hangján 
hallotta meg azt is, a miben tökéletesednie kell. Az ér-
telmes presbyterium minden tagja kész örömmel teljesíti 
kötelességét s megbecsíi i jóravezérlő papját, Magának 
az egyháznak se tőkéje, se fekvő vagyona nincs ; pár 
holdnyi csekélységen kivül, mint a legtöbb f.-baranyai 
egyházban, de közmunka vállalás által azért az elégsé-
gig gondoskodik egyháza szükségeiről. Iskolájában értel-
mes és szorgalmas tanitó működik. 

A tiszántúli ev. ref. egyházkerület tavaszi köz-
gyűlése. 

(Folytatás és vége.) 

Peterdi Karoly. Óhajtja a 82-ki határozat fenntar-
tását, hogy igy az alsóbb hatóságok is jó példát lássa-
nak. Tiltakozik az ellen, mintha ő és társai politikát 
vinnének be az egyházba. Egyszersmind erősen hang-
súlyozza, hogy a kerület vegye figyelembe az egyház-
megyék e tárgyban kijelentett nézeteit, az egyházme-
gyék képviselői pedig ne szavazzanak megbízóiknak aka-
ratával ellenkezőleg. 

Kovács István főkép Balogh beszédével foglalkozik, 
ki szerinte elcsűri csavarja a törvényt Pedig nincs itt ho-
mály, hacsak magunk nem csinálunk ugy, hogy a nap-
fénynél lámpát gyujtunk. Balogh szerint a zsinat, a tör-
vény, a kerületek mind tévedtek, valóban nagy tévedés 
egy történelmi tanártól ilyet állítani. Hogy védi az a 
kerület nagy tekintélyét, ki tévedést vet a szemére ? Hi-
szen épen ugy tévedhetnek B. és társai, ha indítványuk 
többséget nyer. Gtatu'alhat B. magának és az egyházak-
nak tanácsbíróvá választásáért, hiszen azok az egyházak 
szavaztak reá, kiknek most erre való képességét megta-
gadta. Annyi tény, hogy a neve csakugyan benne volt 
a lisztában. Valóban obscurus módra jártak el az egy-
házak, midőn ily választást tettek. . . Nagy kár annak 

nyilatkozni igy, ki épen az egyházak filléreiből fenntar-
tott főiskola egyik tanszékén ül. . . Kötelességének tartja 
visszautasítani az egyházak ellen emelt sértő vádakat. 
Nem fogadja el az indítványt. 

Balogh F. személyes kérdésben szólva, kijelenti, 
hogy ő a presbyteriumokat tiszteli, azokat obscurusok-
nak soha sem mondta, csak annyit állitolt, hogy egy 
oly magas testületnek a tagjait, mint a konvent sokkal meg-
nyugtatóbban lehet a kerületi gyűlés tagjaira, mint a 
presbyteriumokra bizni. 

Lukács Ödön szintén azzal vádolja Baloghot, hogy 
degradálta a presbyteriumot értelmi s erkölcsi megbíz-
hatóság tekintetében. De hát vájjon a mi kerületünkben 
alacsonyabb-e a presbyteriumok színvonala, mint má-
sutt ? Tagadja, hogy a tiszántúli kerület a többséget kép-
viselné. Aztán kérdi, hogy 1) ídőszeiű 2) indokolt-e a 
82-ki határozat megváltoztatása s 3) fenyeget-e valami 
veszély, ha fenntartjuk. Mindhárom kérdésre nem-mel 
felel s azt mondja, hogy ellenkező1 eg az indítvány elfo-
gadása lesz, különösen a nagy terheket emelő kis egy-
házakban rendkívül sok bajnak szülőanyja. O a sine no-
bis de nobis elvet soha el nem fogadja. 

Könyves Tóth Kálmán Balogh beszéde után azt hi-
szi, hogy valami rettenetes nagy veszély fenyegeti egy-
házunkat. Forradalom, terrorismus, gambettismus rém-
képei lebegnek előtte. . . Hiszen három kerületben már 
meg is választottak a presbyteriumok a konventi tago-
kat s még sincs semmi baj. A törvény hitelessége, sza-
batossága ki van mutatva, semmiféle érvelés, ideaüsticus 
ábránd vagy rémkép meg nem ingathatja. Visszás helyzetbe 
jutna, következetlen lenne egyházkerületünk, ha 82-diki 
hatarozatát megváltoztatná csupa biza'matlankodás vagy 
féltékenykedésből. De hová lenne az egység magasztos, 
dicső eszméje is, ha kerületünk más alapon választaná 
meg konventi képviselőit, mint a többiek ? 

Váradi Gábor. Nem annyira a tárgyhoz, mint egy 
felmerült kérdéshez akar hozzászólani. Ugy Szarka, 
mint Peterdi emiitették, hogy az egyházmegyék kép-
viselői tartoznak megyéjök határozata szerint szavazni. 
O ebben a régi utasítási rendszer hangoztatását látja, 
mely ha behozatnék, a képviseleti rendszer elvét tenné 
tönkre. A politikai élet teréről vett hasonlattal is támo-
gatja állítását. Ami a tárgyat illeti, csak egy pontot 
akar a gyűlés figye'mébe ajánlani A mi választási rend-
szerünkben két irányzat vagy elv különböztethető meg : 
a megyei és kerületi tisztviselőket a presbyteriumok vá-
lasztják, de már a képviselőket mindig az alantas ható-
ság küldi a felsőbbe. Igy a presbyterium küld a megyére, 
a megye a kerületre, a kerület a konventre. Tehetnék 
azt az ellenvetést, hogy ekkor a zsinat tagjainak meg a 
konvent által kellene választatniok. Azonban ne feledjük, 
hogy a zsinat törvényhozó s r.em közigazgatási testület, 
s c-a-kis -első fokú választás által alkotható össze. Ha a 
kerület lemond a konventi képviselők választásáról, ak-
kor a megyének is le kell mondani a kerületi képvise-
lők megválasztásáról. Közigazgatási ^testületek igenis 
megváltoztathatják határozatukat, sőt kötelességük ez, 
ha a törvény félreértése vagy inopportunitás áll elő. Ha 
van világos törvény, kétségkívül végre kell hajtani, akár 
tetszik, akár nem ; de ha nincs világos törvény, követni 
kell azt az utat, melyet a célszerűség mutat ki. Egy vé-
leményben van Baloghgal, hogy t. i. a konventi tagok 
választását sokkal célszerűbben s megnyugtatóbban gya-
korolhatja a kerületi gyűlés, mint a presbytériumok. 

Gróf Degenfeld József. Egyházi életünk századok 
óta a kerületekben kulminált s e fejlődési mód össze-
forrt az egyházzal. A zsinat nem akart semmi lényeges 
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változtatást tenni; ahol mégis kellett, ott külön megje- I 
lelte. Az 53. § f ) pontjából nem is bizonyítható be, 
hogy a konventi tagok választása a presbyteriumok joga, 
mert míg a piispök-, főgondnok-, tanácsbiró és jegyzővá-
lasztásnál a 135. 149. 153 és 159. §§ban névszerint 
meg vannak említve a presbyteriumok, a konventi tagok-
ról az 56. §-ban csakis annyi van, hogy i>az egyházke-
rületek által 3 évre történő választás alapján« választat-
nak, a presbyteriumokról szó sincs. Meg van különben 
győződve, hogy ha a presbyteriumoknak adatik a válasz-
tási jog, veszedelmes következmények állanak be. Meg-
történhetnék, hogy kerületünk konventi képviselete egye-
nes ellentétben állana a kerületi közgyűléssel. Márpedig 
a súlypontot itt kell megtartani. 

Szőke János. A konventi tagok választásáról szen-
tesitett törvény intézkedik. Vagy világos ez s akkor kö-
ve'ni kell, vagy nem világos, s akkor a zsinat van hi-
vatva a magyarázatra. Mi hiába töltünk el akármennyi 
időt ís, egymást meg nem győzzük. Kik az egyházme-
gyei képviselők választásának analógiájával argumentál-
nak, azoknak megjegyzi, hogy a konvent bírói hatóság 
is, míg a megyei képviselők a kerületi törvényszéknek 
nem tagjai. Egyházalkotmányunk democrat presbyteri, 
mérsékelt népképviseleti ; papuralom veszélyéről beszélni 
nem lehet. 

Kiss Albert főkép Váradi G. beszédére tesz meg-
jegyzéseket. O sem akarja az utasításokat behozni, de 
nem helyesli s cáfolja Váradinak a politikai élet teréről 
vett hasonlatát Most itt mi az eset ? Az egyházmegyék 
képviselői ellene szavaztak küldőiknek. Pedig a képvise-
lőknek az lenne a kötelességök, hogy ha nem érthetnek 
egyet lényeges kérdésekben küldőikkel : jelentsék ki ezt 
s mondjanak le, mert ha ez elvet feladjuk, a morális 
alapot romboljuk le. Nem hiszi, hogy a konvent s ke-
rületi gyűlés közt elvi ellentét állhatna valaha elő, de ha 
mégis megtörténnék, nem lát benne semmi nagy veszélyt ; 
hiszen mindkettőt ugyanazon többség választotta, ugyanaz 
itél felette. Végre igen különösnek látná, hogy ha már 
a többi 3 kerület 3—400 lelket számláló gyülekezetei 
megnyerték a választási jogot, a mi legnagyobb kerüle-
tünk 10 —20—30-—40 ezer lelket számláló gyülekezetei-
től ugyanaz megtagadtatnék. 

Tisza István, gr. Ráday Gedeon, Uray Imre és Se-
gesvári József a szótól elállván, elrendeltetett a névsze-
rinti szavazás, mely szerint a gr. Degenfeld és társai in-
dítványa 44 szóval 23 ellen elfogadtatott. 

Igennel szavaztak : Szeremley József, gr. Degenfeld 
József, Szabó János, gr. Ráday Gedeon, Ritoók Zsig-
mond, Dávidházy János, Bernáth István, Fráter Imre, 
Székely Károly, Horthy István, Várady Gábor, Ujfalussy 
Sándor, Segesváry József, Széli Kálmán, Balogh Ferenc, 
György Endre, Simonfify Imre, Tabajdy Károly, Soltész 
László, Katona Endre, Lengyel Imre, Czeglédy Lajos, 
Miklovicz Balint, Tatay János, Kovács Ferenc, dr. Haj-
nal István, Oláh József. Kiss Elek, László János, Nagy 
Ferenc, Fráter Béla. Végh Sándor, Széky Péter, Szent-
pály Jenő, Ujlaky Gábor, Debreczeni István, dr. Tisza 
István, Balogh Ambrus, Csiky Lajos, Tüdős János, Joó 
István, Bodolay László, Elek Lajos, Tóth Sámuel. 

Nemmel szavaztak: Peterdi Károly, Uray Imre, 
Szabó Károly, Szőke János. Lukács Ödön, Csernák Ist-
ván, Bencsik István, Kiss Áron, Isaák Dezső, Szűcs Ist-
ván, Kis Albert. K. Tóth Kálmán, Beke Mihály, Férge 
József, Kovács István, Nagy Lajos, Kársai Ignác, Vitéz 
Mihály, Madarász Imre, Soltész János, Szarka Boldizsár, 
Csepeli Miklós, dr. Kovács Sándor. 

Távol voltak Ármós Bálint, Biró Lajos, Farkas 
Antal és Némethy Lajos. 

A szavazás eredményének kihirdetése után lsaák 
Dezső a kisebbség nevében kijelenti, hogy e határozatot 
az egyházi törvények 61. § e) pontja értelmében a kon-
venthez fellebbezik, egyszersmind az ügy eldőltéig kéri 
a választás elhalasztását. Kiss Aron csak óvást óhajt 
tenni, mig Kiss Albert azt akarja megtudni, hogy meg-
engedtetik-e vagy nem ez esetben a fellebbezés? Tisza 
István, Horthy, gróf Ráday veszélyes kísérletnek látják 
azon elv hangoztatását, hogy az egyházkerület ilynemű 
határozatai fellebbezhetők lennének. Ez centralisatióra 
vezetne, a kerület önmaga alul kirántaná az alapzatot. 
Ritoók Zsigmond erőteljes beszéde zárta be a vitát. Ha-
tározottan kimondá, hogy itt fellebbezésnek helye nem 
lehet. A 61. § e) pontjában emiitett »viszályos iigy« 
csakis a két vagy több egyházkerület közt felmerülő 
viszályt jelenti. A konvent hatásköre sehol nincs ugy 
kiterjesztve, hogy oda bármi közigazgatási ügy felter-
jeszthető lenne s igy a kisebbség bármikor megállíthatná 
a határozat végrehajtásai. Mi lenne akkor a közigazga-
tás folyamából ? A kisebbségnek csakis annyi joga van, 
hogy kérvényt nyújthat be a konventhez. 

A közgyűlés felállással végzett szavazás után, a 
fellebbezésnek nem ad helyet s a konventi tagok válasz-
tását (1886—1888. évekre) azonnal megejti. Beadatott 
összesen 40 szavazat; a kisebbség tagjai a teremből el-
távozván, nem szavaztak. Rendes tagok egyházi részről: 
Kiss Áron, Szabó János, Tóth Sámuel, Széli Kálmán, 
világi részről: gróf Degenfeld József, György Endre, 
gróf Ráday Gedeon, Ritoók Zsigmond. Póttagok : Szé-
kely Károly, Szeremley Sámuel, Kovács Ferenc, Tisza 
István. 

A konventi vitáról ezekben kimerítő tudósítást ad-
ván, az öt napig tartott közgyűlés más nevezetesebb tár-
gyairól csak röviden emlékezünk meg. A közalap keze-
lési szabályait illetőleg, 4 egyházmegye és a debreczeni 
egyház véleményének figyelembevételével, ujabb tervja-
vaslat kidolgozására egy küldöttség választatott. A vidéki 
középiskolák lételét erősen megingató miniszteri leirat 
tárgyalása közben erős kifakadások is hangzottak, külön-
ben az illető középiskolák fenntartó testületei, a debre-
ceni főgymnásiumban felállítandó parallel osztályokra 
nézve pedig a gazdasági tanács bízattak meg intézkedés-
illetőleg javaslattétellel. A lelkészi s tanári nyugdíj- s 
özvegy-árva gyámintézet alapszabályai egy küldöttség-
nek adattak ki véleményezés végett s a még nem nyi-
latkozott egyházmegyék véleményök beadására felszólit-
tattak. A lelkészminősitési szabályok módosítása elkerül-
hetetlenül szükséges lévén, e feladat megoldásával egy 
egyháziak s világiakból összeállított vegyes küldöttség 
bízatott meg. A debreceni ref. főiskolai tápintézet ügye 
is szőnyegen forgott, s a legközelebbi gyűlés alkalmával 
talán véglegesen rendezve s megállapítva leend. A tanári 
nyűg- és gyámintézeti szabályok a debreceni iskolára 
nézve, bizonyos módosításokkal megerősíttettek. A deb-
receni főiskolához helybeli igazgatótanács nem állíttatik 
fel, mivel a püspök és főgondnok, a tanügyi bizottság 
és a gazdasági tanács mikép a múltban, úgy ezentúl is 
te'jes megnyugtatásra végzik a főiskolára való feliigye'e-
tet, de egy számvevőszék felallitása inditványoztatotr, 
mire nézve a gazdasági tanács fog véleményt adni. A 
főiskolai könyvtár mellé felállítandó nyilvános olvasóterem 
költségeire Debrecen városa 1885-tő! számítva, három 
éven át, évi 200 forint segélyt ajánlott fel, igy talán 
már, a főiskola sokfelől igénybe vett pénztáranalc na-
gyobb mérvű hozzájárulásával nemsoká létre fog jőni a 
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nagyon régen óhajtott s valóban igen szükséges intéz-
mény. Balogh Ferenc mult évi jelentése alapján három 
igen fontos ügyben hozott az egyházkerület határozatot. 
A diplomatika minden második évben elő fog adatni főis-
kolánkban Géresi Kálmán által, 2 féléven át hetenként 
4 órán. A bölcsészeti szak- s tanárképezde felállításának, 
valamint egy protestáns történelmi társulat alakításának 
szükségessége erősen hangsul}'Oztatván, mint az egyete-
mes egyházat illető ügyek, a konventhez terjesztetnek fel. 

A debreceni főiskola, a középiskolai tanár-egyesü-
let, a népiskolai tankönyvek ügyei, díjlevelek, építkezé-
sek felülbírálása, segély-kérvények s bírósági ügyek vet-
ték még igénybe az egyházkerületnek f. hó y-éig tartó 
ülésszakát, melynek végeztével Szabó János esperes szép 
beszédben mondott köszönetet az elnökségnek a tárgya-
lások tapintatos és buzgó vezetéséért. 

A pápai ev. ref. egyházmegye közgyűlése. 
(Pápán, ápril 29—30). 

Elnökök : Szekeres Mihály esperes és Baráth Ferenc 
egyházmegyei gondnok. 

A gyűlés mind a lelkészi kar mind a világi elem 
által kellőleg látogatott volt. 

Közérdekűbb tárgyak : 
I. Az esperesi megnyitó és jelentés. Megtudtuk belőle, 

hogy az egyházmegyében béke honol, a valláserkölcsi 
élet nem hanyatlott, az adakozások, hagyományok, épít-
kezések 5000 forint körül vannak, a szokott kegyado-
mányok, fizetések, tanári pénzek, mind egy krajcárig 
befolytak az 1885-ik évre, — megtudtuk, hogy a magtári 
tőke r6,000 forint értékű, és hogy a 40 gyülekezetből 
39 activ zárta le számadását, és az összes pénztári mara-
dék 3844 frt, 31,633 frt bevétel és 27,788 frt kiadás 
levén. 

40 iskolában folyván a tanítás, az eredmény jó, 
ámbár a segédtanítókban nagy a hiány, ugy annyira, 
hogy 3 helyen egyáltalában nem lehetett segédtanítót 
állítani. Egyébb iránt a mindennap iskolások közül csak 
100 nem iskoláztatott, az ismétlők közül 160, a mi nem 
sok, ha tekintjük, hogy azokat is a szegénység, ruhát-
lanság szülte és nem a makacsság leginkább. Az isko-
lázási idő azonban, a tagosztályok miatt, már május ele-
jén megszűnik, ámbár nem mindenütt. Kiemelhető még, 
hogy az egyházi épületek 24 gyülekezetben jó, igen jó 
állapotban vannak, de a többiekben sürgetendő az építés. 
A pápai, dereskei, nyárádi, tapolcafői egyházak tem-
plomuk belsejét díszítették. Végül rámutat az egyházak-
ban még csak embrióban levő mozgalomra, mely ha 
megizmosul, a mai békét megöli s ez : a szegényebb sorsú 
egyháztagok harca a vagyonosabbak ellen a fizetési kul-
csot illetőleg. Nagyon időben lenne e megoldandó kérdés-
sel foglalkozni fönt és legfönt is. 

2. Zarka Dénes közjegyző : világi tanácsbiróvá vá-
lasztatván, az esküt, a szabályrendeletek értelmében le-
tette. _ 

3. Kerületi képviselőkké választattak : Seregély Gy., 
Ansel Károly, Horvát Lajos, Barthalos István, Szilágyi 
József és Vikár Vince urak, de e 2 utóbbi csak pótmi-
nőségben. 

4. Az egyetemes konvent »Tűzkárbiztositási javas-
latát« az egyházmegye még elvben is ellenzi, el nem 
fogadhatónak tartja ; részleteket tekintve is helyteleníti 
a V20/o-et, holott most a tömeges biztositásnál n l [ A kr. 
fizettetik a cserepes épü'etektől, és figyelni kell arra is, 
hegy a t( meges biztosítás még 6 év múlva jár le. 

5. Az egyetemes konvent »Nyugdíj* tervezete sem 
fogadtatott el több okból, melynél nem kis súlyt nyom 
a mérlegbe az, hogy a lelkészek fizessenek oly alapot, 
mely ellenök irányul. Valamint a •>•> gyám javaslat* is csak 
elvben helyeseltetik, de részleteiben nem és kimondatik, 
hogy »Nyug- és gyámintézet« együtt állítandó, de a meg-
levő alapok érintetlen hagyásával. 

6. Babai Béla főiskolai senior, a főiskolai igazgató 
tanácsi szervezet alapján, mely keriiletileg is meg van 
erősítve, vizsgára bocsáttatván, a minden tudományból 
nyert jeles osztályozás után, a hitrokon egyház temp'o-
mában, esperes ur által kibocsáttatott a lelkészi hivatal 
folytatására s segédlelkészül a pápai lelkész ur mellé je-
löltetett. 

7. Fölemlítendő a lelkészi karnak azon helybeha-
gyott intézkedése is, hogy az egyházmegyei könyvtárból 
kétfelé időnként könyvek inditatnak táskában. Ezek in-
dítására, s a minden lelkésznek szükséges kulcs kézbe-
sítésére Győr-Bakony vidékén taapi lelkész Győr fi Jó-
zsef a központon pedig dereskei lelkész, aljegyző Vikár 
Vince urak, mint a vidéki és központi értekezletek 

jegyzői bízattak meg, kimondatván, hogy a könyvek 
tisztántartása és szállítása a lelkész urak felelősségére 
megy és hogy a tanitó urak közül is veendi e könyve-
ket, ki évenként 1 forintot fizet e címen a lelkészi ér-
tekezlet pénztárába. 

8. Bod Péter »História hung. eccl.« fele részben 
az egyházmegyei könyvtár, fele részben a lelkészi ér-
tekezlet pénztara terhére, az egyházmegye könyvtárába 
megrendeltetett. 

9. Az egyházi épületek gondozása és mikénti épí-
tésére nézve intézkedések tétettek. 

10. Az évi számadások megvizsgálására nézve indít-
ványt fogadott el az egyházmegye, mely a törvény kere-
tén belül mozog, és tetemes költség nélkül óhajtja a 
kérdés gyakorlati megoldását. 

11. Foglalkozott a gyűlés egy inditványnyal is, 
mely a pápai középtanodánál évenként változó tanköny-
veknek valahárai állandósítását célozza, felhozván, hogy 
a mostani helyzet az egyes szülékre nagyon költséges, 
zaklató és káros. Felkéretik a főt. egyházkerület, hogy 
»igazgató-tanácsával* a tankönyveket állapítsa meg, és ne 
engedje a szülők elkeseredését fokozódni. 

Hivatkozással az egyházi törvények 38-dik § d) 
pontjára elvárja a gyűlés azt, hogy minden rendes lel-
kész és minden egyházból egy képviselő megjelenik 
gyűlésén, ellenkező esetben az akadályról jelentés teendő 
az espereshez. 

12. E g y tanilónk Kis Pál János a külső-somogyi 
egyházmegyében Megyeren tanítóságot vállalva, később 
arról lemondott, ezért az illető egyházmegye esperesi 
hivatalának megkeresésére a költségek megtérítésére kö-
teleztetett. 

13. A peri egyház Győrmegyében katholikusság 
közé ékelten, a bajok hullámaival küzd, miután templo-
mát felépittette kamatos pénzzel, és a szegényebb sor-
sualc a terhet adóforint után óhajtják viseltetni. Az egy-
házmegye az esperesi orvoslást helyeselve, felkéri a 
főt. egyházkerületet, hogy a kamatnélküli államkölcsön 
egyrészét neki adni s a közalapi segélyre első helyen 
ajánlani kegyeskedjék Pért. 

14. Iskolai körügyelőség újra szerveztetett Seregély 
György, Parrag Lajos, Kőszegi József, Varga Sándor, 
Győrfi József, Jeremiás Béla lelkész urak személyében s 
a tanügy vezetése, esperes ur ismételt lemondása dacára, 
reá bízatott. 

A kerületi lelkész gyám.olda újra alakított alap-
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szabály tervezete egész terjedelmében el van fogadva. 
Ámbár gondolkodik az egyházmegye : mi lesz már most? 
az egyházmegyei, egyházkerületi már meglevő, és még 
most alakítandó egyetemes gyámoldával? Valahára illő 
és időszerű lenne, ha ez ügyben végleges megállapodás 
létesülne mielőbb, de ne erőszakkal, bantva a jogos tu-
lajdont, hanem tiszta uj alapon, de világos kiszámításra 
alapítva az egyetemes gyámoldát is. 

15. Az alumínium a kérvényező lelkészjelöllek kö-
zött egyenlő arányban kiosztatni határoztatott. 

16. A lelkészjelölő bizottságba rendes lelkészül 
Kis Gábor, Seregély György és Horváth Lajos tanács-
biró urak választattak meg egy évi időtartamra. 

17. Liszkai József volt derék pápai lelkész ur, ma-
radandó emléket állított emlékének azzal, hogy egyház-
megyénkben 100 forintot helyezett le ugy, hogy az ösz-
szeg évi kamatai egyik évben lelkész, másik évben ta-
nító-özvegynek adassék. Ez évben özv. Szabó Mihályné 
lelkészné fogja áldani nemes szívét az adományozó em-
berbarátnak. Oh bár nemes példája utánzókra találna ! 

18. A tanitó egylet, hogy magát az országos gyű-
lésen képviseltethesse, uj alapszabály-tervet készített s 
azt az egyházmegye elé terjeszté megerősítés végett. Az 
esperes megbízatott, hogy az egyházmegye jogainak meg-
óvásával azt megerősíthesse. 

19. Gyámoldánk elnöke bejelenté az egyházmegyei 
gyámolda jelen állását, bevételeit, kiadásait. Ezen a ta-
nítókkal közös gyámolda összege több 15,000 forintnál, 
s évi szaporulata pár év óta tetemes is. Csak az kívá-
natos, hogy a hátralékok behajtassanak, és a volt ré-
g b b választmány alatt tett s még mindig követelésben 
álló befizetések töröltessenek, esetleg az összeg az által 
fizettessék meg, a ki azt aláírásával fölvette. 

20. Alig van egyházmegye, melynek közigazgatási 
tőkéje kevesebb lenne, mint a miénk, 2000 forint, a ki-
adás pedig növekedik, a közalap-bizottság kiadásai is 
megérkeztek — az egyházi konvent nem akarva tisztelet-
díjjal ellátni az espereseket a közalap fárasztó kezelé-
séért — az esperes fizetését is emelni kellene egy káp-
lán tartással, de miből?! Erre a pénztárra nem hagyo-
mányoz senki, ebbe se nem csurran, se nem cseppen, 
úgy gondolkodik hát az egyházmegye, hogy a komá-
romi egyházmegye példáját tekintve, megkéri a ft. egy-
házkerületet, hogy a kamatnélküli államkölcsönt akkor, 
mikor nem vállalkozik érdemleges kérelmező egyház, 10 év 
alatt neki adja kö'csön, rendes adóslevél alapján. Ezen 
segély is egyházi célokra adatik, mivel különben az egy-
házakat lenne kénytelen az egyházmegye e célra, ujabb 
adóval megterhelni. 

21. A kapi egyház házhelyeknek elakarja adni a 
lelkész birtokának egy részét, 12 holdat, 1000 • ölével 
500 forintért, kellő biztosíték mellett. Azon feltétel alatt, 
hogy a vétel-aron uj és jő birtok vásároltassék, addig 
is a vétel -ár s kamata a lelkésznek biztositassék, nem 
ellenzi az egyházmegye az eladast és a felügyelet az 
esperesre bizatilc, nehogy kár történjék. 

22. Sok a nyomor itt és ott, és kérve-kérik a köz-
alapi segélyt egyházak és lelkészek, ezek között a kapi 
egyház lelkésze is, ki sújtott családi körülmények alatt 
van, és egyszeri segélylyel óhajtana helyzetén könnyí-
teni, de a többi lelkészek, előkönyörgők, mint a mezőörsi, 
dereskei, bödögei, borsosgyőri is méltók a segélyre. 

23. O Felsége a dereskei egyháznak 100 frtot ke-
gyeskedett adni. Köszönettel fogadtatott. 

p. Vigil. 

Szerény vélemény, 
a magyarországi ev. ref. egyház egyetemes konventje által készített 
»egyházi kölcsönös tűzkárbiztositó-intézet* »lelkészi és tanári nyugdíj-
intézet* és >lelkészi és tanári özvegy-árvai gyámintézet« alapszabályaira 

vonatkozólag. 

A magyarországi egyetemes ref. konvent állal ké-
szített e három tervezet mindegyik egyházi és iskolai 
lapunk hasábjain volt már ismerietve, tárgyalva és bí-
rálva; de azt hiszem korán sincsenek e javas'atok any-
nyiia megvitatva és minden vonatkozásukban méltatva, 
a mennyire azt, ugy tárgyuk fontossága, mint az álta-
luk létesítendő intézeteknek az egész magyarországi ev. 
reform, egyház egyetemére kiterjedő hatásköre megkí-
vánja. Ez alapon veszek bátorságot magamnak igényte-
len véleményemet először általánosságban mindhárom 
javaslatra s azután mindegyikre külön-külön nyilvánítani. 

A mi a javaslatokat általánosságban illeti, kétség-
telen, hogy bennök a magyarországi ref. egyház egye-
temességének, az egész egyház testét és tagjait áthatni 
kellő testvéri szeretetnek, az egymás terhei hordozására 
készséggel vállalkozó közérzületnek eszméje van alapul 
véve és kifejezésre hozva. S mivel ez alapeszmék képe-
zik az egyház erkölcsi alapját és fennállásának biztosité-
kát, a javaslatok ellen célzatuk és alapeszméjük szem-
pontjából nem lehet kifogást tenni. Ellenben igénytelen 
nézetem szerint lényeges kifogást lehet tenni mindhárom 
javaslat ellen az eszme kivitele tekintetében. Mindhárom 
javaslat anyagi ügyekkel foglalkozik; vagyoni kötelezett-
ségeket ró egyes gyülekezetekre, testületekre és egyes 
egyháztagokra ; vagyoni felelősséget állapit meg egyes 
testületekre és egyháztagokra : a minek értelme és je-
lentősége csak akkor lehet, ha a polgári és állami ha-
tóságok az intézkedések foganatosításához szükség ese-
tében segédkezet nyújtanak. Már ped :g tudjuk, hogy a 
nagymélt. vallás- és közoktatási miniszter ur azon leira-
tában, melylyel az 1881-ik évi debreceni zsinat által 
szentesítés végett fe'terjesztett zsinati törvényeket mó-
dosítás végeit visszakü'dötte, határozott álláspontot fog-
lalt el a jus advocatiae-nak oly értelmezése ellen, hogy 
az egyházi testületek saját hatáskörükben hozott rend-
szabályaikból, határozataikból és ítéleteikből, egyes ta-
gokra háramló vagyoni kötelezettségek behajtásahoz az 
állam általában segédkezet nyújtani tartozik ; sőt azt kí-
vánta, hogy az állami hatóságok közreműködésének 
igénybevétele, csakis a jelen egyházi törvényben megje-
lelt esetekre szorittassék. Ezen utasitás folytán az 1882. 
évi zsinat, a zsinati törvény 5-ik §-ában felsorolta mind-
azon eseteket, a melyekben az állam segélye igénybe 
vehető, és a szentesítést kérő feliratban kifejezi, hogy 
»az elősorolt eseteken kivül, az egyházi jórend biztosítása 
céljából kívánatos volna, ha az országos törvényhozás 
megállapítaná, hogy az egyházi, magtári, papi és tanítói 
özvegy-árvatári tartozások és követelések behajtásánál is 
megnyerhetnék az egyházi hatóságok az illető állami 
hatóságok segédkezését,« de már ezen tartozások behaj-
tását sem vette fel a zsinati törvénybe, hanem hagyta 
polgári per-utra. Tűzkárbiztosító-intézetről, papi- és ta 
nári nyugdíj-egyletről, ezek illetékeinek behajtásáról pe-
dig sem a törvényben, sem a feliratban nincs szó. 

Ebből azt hiszem világos, hogy a tárgyalás alatti 
javaslatok, ha, a mint a tervezetben kifejezve van, a kon-
vent által megállapíttatnának, s az 1887. év januárius ele-
jén életbe léptettetnének : a bennök levő oly nemű intéz-
kedések, melyek egyesek és testületek vagyoni felelős-
ségére vonatkoznak, nem fognának bírni törvényes sanc-
tióval s ha valamely egyháztestület, vagy egyháztag 
rendelkezéseiknek ellene mond, a rendelkezések érvénye-
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sitésére nem fog a polgári hatóság segédkezet nyújtani. 
Pedig mindhárom javaslatban fordulnak elő oly intézke-
dések, melyek egyesek ellenében tetemes kártérítési kö-
telezettséget mondanak ki, vagy pedig testületek vagyo-
nával feltétlenül rendelkeznek a nélkül, hogy e kötele-
zettség akár országos törvényen, akár szerződésen ala-
pulna. Igy például: az I. javaslat 8. §-a szerint, ha a 
gondnokok vagy iskolai pénztárnokok a biztosítási díjat 
be nem küldik rendes időre, magán vagyonukból 8°/0 
kamatot tartoznak utána fizetni; az I. javaslat 15-ik 
§-a szerint a biztosított összeg és valódi kár közötti kü-
lönbözetet azok tartoznak megfizetni, a kiknek terhére 
rovandó fel az elégtelenül történt biztosítás. Nem is kép-
zelhető, hogy ily intézkedések végrehajthatók volnának 
állami hatósági beavatkozás nélkül, erre pedig nem vál-
lalkozhatik az állami hatóság csupán konventi határozat 
alapján. Általában szerény nézetem szerint a tervezett 
és ezekhez hasontermészetű intézmények szervezésére és 
életbe léptetésére egyedül a zsinat illetékes és jogosult, 
mert annak határozatai ő felsége sanctiójával láttatván 
el, végrehajtásuk polgári hatóságok közreműködésével 
is biztosítva van. 

Nézetem tehát az, hogy a konvent által készített 
három javaslat csak zsinati előmunkálatnak tekinthető és 
mint ilyenről nyilvánítom röviden mindegyikről szerény 
véleményemet. 

I. A magyar református egyházi kölcsönös tűzkárbiz-
tósitó-intézet alapszabályai. 

»Református egyházi tűzkárbiztosító-intézet,« e sza-
vak oly fogalmakat jelelnek, melyekben sokkal több az 
ellentét, mint a rokon vonás, melyek között nagyon ne-
héz megtalálni a logikai kapcsot, s a gyakorlati élet 
terén nehéz megtalálni a jelzett dolgok közötti kölcsön 
hatást. A tűzkárbiztositó-intézet bármely a'akjában is 
üzleti vállalat, melynek helyes viteléhez nem elég csak 
alapszabályokat alkotni s azoknak végrehajtását egészen 
más célra választott esperesekre, püspökökre és konventi 
bizottságokra bízni, hanem szakértő, ügyes, állandóan a1-
kalmazott hivatalnoki kart kell az ügyek vezetésére szer-
vezni, hogy az üzlet sikert arasson. 

De nemcsak üzleti vállalat a biztosítás, hanem 
nagy kockázattal járó üzleti vállalat; a szerencse-szerző-
déseknek egyik faja. Nem egy biztosító társulat jutott 
már tönkre és pedig a leglelkiismeretesebb vezetés mel-
lett is, mert szerencsétlenségére, mielőtt elég tartalék-
tőkéje lett volna, nagyobb károkat kellett megtéritenie, 
mint a minőket megbírhatott. 

Tekintetbe veendő azon szempont is, hogy vannak 
a biztosítási üzletnek sok gyűlöletes oldalai; mert nem 
kell feledni, hogy a tűzesetek jelentékeny része bűntény-
nek és vétségnek következménye, a mit minden bizto-
sitó-társulat saját érdekében ís szükség, hogy üldözzön. 
Nagyon sokra megy a biztositó-társulatok pöreinek száma 
s a kártérítéseknek legnagyobb része, ha pör nélkül is, 
de kölcsönös engedmények alapján egyenlittetik ki, ren-
desen levonásokkal. Már ezen functiókra, melyek nélkül 
biztosító intézet fenn nem állhat, az esperes urakat, egy-
házkerületi és konventi tisztviselőket alkalmazni, határo-
zottan ellentétben látom az egyház magasabb érdekei-
vel. Elvi szempontból tehát szerény véleményem az, 
hogy református egyházi biztosító intézet nem létesítendő, 
mert a biztosítás nem református ügy s nem egyházi ügy. 

De talán lehetne valaki azon nézetben, hogy ha az 
egyházi biztositó-intézet felállítása elvi tekintetben némi 
kifogás alá esik is, fel kell azt állítani célszerűségi szem-
pontból. Ha e tekintetben vizsgáljuk a javaslatot, meg 
kell győződnünk, hogy annak elfogadását célszerűségi 

1 okok sem ajánlják. Mert micsoda célja lenne az egy-
házi tűzkárbiztositó-intézetnek, a mi a mostani tömeges 
biztosítás mellett el nem érhető ? Én azt látom, hogy 
ezen egyedüli cél, mert a többi az egyházkerületek által 
egyes társulatokkal kötendő tömeges biztosításokkal is 
elérhető, a bíztositási díjakból befolyó nagyobb haszon ; 
a mire magában a javaslatban ugyan nincs oly hatáiozott 
utalás, hanem a II. javaslat 3 §-ának ezen szavaiban »e 
forrásból a tőkének évenkint való tetemes szaporodása 
minden kétségen kivül áll« nagy suly van reá fek-
tetve. Pedig ezen számítás nem áll kétségen kivül, 
sőt nagyon kétes, mert a biztosítás szerencseüzlet. 
Isten mentsen meg, de leéghet egyik collegiumunk a 
közelében levő értékes egyházi épületekkel s anynyi kár-
térítési igény formáltatik egyszerre az egyházi biztosító-
társulat ellen, hogy 5 évi díjból sem képes ezen csapás 
terhét fedezni; sőt csődbe is juthat az egyházi biztositó-
intézet, a mint ez már több, különösen kölcsönös bizto-
sító-társulattal megtörtént. Nem kell azt hinni, hogy a 
biztosító-társulatoknak az ily alacsony díjtételű biztositá-
sok mellett, mint a minők az egyházkerü!etek tömeges 
biztositásaí, rendkívüli nagy hasznuk volna. Én láttam, 
az első magyar általános biztositó-társaság kimutatását a 
dunántúli ref. egyházkerület egyházaival az 1871 —1881. 
évi időközben kötött tömeges biztosítás eredményéről; 
ezen időközben, midőn a társulat a biztosítási díjak 
2O°/0-át adta vissza a kerületnek, a társulatnak körül-
belül 700 forint vesztesége volt az üzleten. Nem rendel-
kezem az adatokkal, de az előző 10 évi időszak ered-
ményéből és az általános díjtételeknek a dunántúli ke-
rület egyházaira alkalmazott téte'ekkel való összeha-
sonlításából legnagyobb valószinűséggel azt következ-
te tem: hogy az uj 1881 -dilc évi szerződés alapján, 
melynek értelmében a dijak 30%-át adja vissza a 
társulat az egyházkerületnek, szinte nem tesz valami 
nagy nyereséget zsebre. Én előttem tehát világos-
nak látszik, hogy az egyházi biztosító-intézeten lehet 
valami nyereségünk, ha tetemesen több biztosítási dijat 
fizetünk, mint a mennyit a tömeges biztositásnál fizet-
tünk eddig, de biztosan nyereségre számithatni még ak-
kor sem lehet; akkora díjtételekkel pedig, a mekkorák 
a tömeges biztositásnál jelenleg vannak alkalmazva, zsup, 
nád, gyékény tetőknél 1 frt, cserép tetőknél 11 í / i kr. 
100 frt érték után, az egyházi biztositó-intézet meg sem 
kezdheti működését. 

Ellenben a most érvényben levő egyházkerületi tö-
meges biztosítás mellett, kockázat nélkül, biztosan van 
nyeresége a kerületeknek ; jót teszünk általa egyházaink-
kal, azok hivatalnokaival s presbyteriumaival; s ezen jö-
vedelem, a melyhez minden vesződség s felelősség nél-
kül jutunk, még tetemesen fokozható. A dunántuli ref. 
egyházkerület a legszegényebb kerület, és mégis éven-
ként 1600—1700 frtig kap vissza biztosítási díjszázalékot 
az első magyar általános biztosító-társulattól, tekintet 
nélkül arra, nyeresége vagy vesztesége volt-e a társulat-
nak az üzleten. És ezt visszakapja oly díjtételek mellett, 
a melyek felét alig teszik a rendes és általában alkal-
mazott díjtételeknek; ugy hogy ezen alacsony díjtételek 
folytán az egyházak pénztárán tetemesen segítve van. 
Hogy mennyivel többet kellene fizetni az egyházaknak 
az egyházi biztosítási tervezet szerint, mint most fizetnek, 
világosan kitetszik Czike Lajos ur számitásából (lásd 
^Dunántúli protestáns közlöny« 15. szám.), mely szerint 
csak a dunántuli kerület egyházai az 1881 -ik évi beval-
lás szerint 1439 frt 823/4 krral fizetnének többet éven-
ként biztosítási dijban a Va'/o díjtétellel, mint most 
fizetnek. 

4 0 



030 

Lényegesnek tartom azt is, hogy a most érvény-
ben levő tömeges biztosítás mellett az egyházkerületek 
jövedelme még tetemesen fokozható. A dunántúli ref. 
egyházkerületnek az első magyar általános biztosító-tár-
sulattal 1881 ik évben kötött szerződése szerint, nem-
csak az egyházak biztosithatnak a kikötött kedvezmé-
nyezett díjtételek mellett, hanem a lelkészek, tanitók, 
presbyterek s azok hozzátartozóik. Minél tovább tágít-
juk ezen kört, annál nagyobb lesz a díjakból visszaadott 
százalék, s felekezetünk annál több tagjával teszünk jót. 
Ki lehet igy a biztosítás körét akár az egész egyház-
község tagjaira terjeszteni, s ha a lelkész urak e tekin-
tetben kellő buzgósággal járnak el a felvilágosításban és 
a buzdításban : a mostani jövedelmet talán meg lehet 
kétszerezni. Valóban kár volna a mostani meglehetős 
nagy és biztos, jövendőben pedig még fokozódásra ké-
pes jövedelmet, bizonytalan és kockázattal járó jövede-
lem reményéért föláldozni. 

Eddig vizsgáltuk a javaslatot elvi és célszerűségi 
szempontból, szükséges azt szemügyre venni a kivitel 
szempontjából is. 

Kivitel tekintetében szintén lényeges hiányokban 
szenved a javaslat. Ezek közül az első az, hogy semmi 
fig}-elemre sem méltatja a kereskedelmi törvény 453-ik 
§ át, a mely azt kívánja, hogy »minden biztosítási válla-
lat köteles a biztosítás minden ágára nézve, melylyel 
foglalkozni szándékozik külön-külön, legalább százezer 
forintnyi tényleg befizetett biztosítási alapot kimutatni. 
Ezen alap kimutatása előtt sem a cég bejegyzésének, 
sem az üzlet megkezdésének helye nem lehet.« A tör-
vény ezen intézkedése alól nem hiszem, hogy kivételt 
képezhetne a református egyházi tűzkárbiztositó-intézet 
sem. De még ha a törvény nem rendelné is ezt, még 
akkor is kellene ekkora biztosítási alap arra, hogy egy 
intézet, vagy ha ugy tetszik szövetkezet, az egész ma-
gyarországi ref. egyház összes épületei tűzkár elleni biz-
tosítására vallalkozhassék. 

Ezen 100,000 forint helyettesitéseül semmikép el 
nem fogadható a 18. § azon intézkedése, hogy »ha a 
tűzkárok fölülmúlnák az évi díjak összegét: a hiányt az 
egyházi közalap pénztára fogja kölcsönkép előlegezni « 
Mert a közalapnak meg van a maga célja és rendelte-
tése, a melytől annak jövedelmei csak kis mértékben 
volnának elvonhatok. Pedig a biztositásnál fordulhatna 
elő eset, hogy a közalap összes vagyona sem fedezné a 
károkat. 

Ezért ha a zsinat valamikor elhatározná is ily biz-
tosító-intézet felállítását, az első §-ba fel kell venni, hány 
készpénzben befizetett százezer forint képezi a biztosítási 
alapot, mert a kereskedelmi törvénynek csak így téte-
tik elég, s mert csak így nyugodhatnának meg az egy-
házak a tekintetben, hogy nemcsak a biztosítási díjat 
fizetik, hanem ha káruk esik, az gyorsan és biztosan 
meg is téríttetik. Anlai Gábor, 

(Vége köv.) főisk. tanár. 

Az anyakönyvi mizériákhoz. 
E lapok f. é. 12. számában t. Steltzer Frigyes ki-

szácsi evang. lelkész úrtól »anyakönyvi mizériák* cím 
alatt, a helyes anyakönyvezés nehézségei több bonyo-
lódott eset felsorolása által kitüntető cikk jelent meg. 
Miután a t. szerkesztőség készséggel ígéri közremun-
kálását e kérdések tisztázására, elmondom én is szerény 
nézetemet e tárgyban. 

A főkérd es a házascag elölt vagy a házasságon 
kivit 1 szü'etett gyermekrk anyakönyvezése és törvénye-

sítése körül forogván, mindenekelőtt állapítsuk meg, 
hogy a házasság előtt született gyermekek alatt azok ér-
tetnek, kik nőtlen férfi és férjtelen nő törvénytelen vi-
szonyából származtak ; a házasságon Iciviil született gyer-
mekeken pedig azok, kik nős férfi és férjes nő, vagy 
nőtlen férfi és férjes nő, és viszont nős férfi és haja-
don vagy özvegynő tiltott viszonyának gyümölcsei. Már 
most : 

1. A házasság előtt született gyermekek magyar 
szokásos jog szerint utóházasság által törvényesíthetők, 
de — szerintem — nem eo ipso törvényesitetnek. Es 
azt megjegyzem, hogy én Steltzer ur állítására sem hi-
szem, hogy »a kath. püspökök és érsekek szigorúan ra-
gaszkodnának a canoni jog azon elvéhez, hogy a házas-
ság előtt születt gyermekek az utólagos egybekelés 
ténye által már is törvényesítve vannak.« Vagy hát 
miért kívánja a kalocsai érsek a törvényesitési okmányok 
között 3. i>az apa nyilatkozatát két tanú előtt arról, hogy 
a házasság előtt született gyermek az ő gyermeke, és hogy 
az anyával kötött házasság folytán annak törvényesitését, 
és a saját nevének a születési anyakönyvbe beiktatását 
kéri • azért mert — szerintem — ez a sine qua non. 
Iia ezt a nyilatkozatot a vőlegény nem teszi, pedig több-
ször nem teszi, mert menyasszonyának előbb született 
gyermekét magáénak elismerni nem akarja : én azt hi-
szem sem lelkésznek, sem püspöknek vagy érseknek 
nincs joga a gyermeket törvényesíteni, hanem marad a 
gyermek az egybekelés után is törvénytelen. Ezért nem 
érthetek egyet St. úrral abban, miszerint »Magyaror-
szágban az eskető prot. papnak kötelessége az esketési 
anyakönyvben a szülők esketésekor a házasság előtt szü-
letett gyermekek létét konstatálni, a születési anyakönyvbe 
pedig kötelessége bejegyezni, melyik napon keltek egybe 
a házasság előtt született minden egyes gyermek szülői;* 
mert én meg ugy tanultam, hogy »a természetes és tör-
vénytelen gyermekek atyját tudakolni nem kell, sem fel-
írni az anyakönyvbe, hanem ha az atya maga kívánja.« 

Szerintem tehát, ha az esketés alkalmával a vőle-
gény nyilatkozik., hogy menyasszonyának házasság előtt 
született gyermekét magáénak elismeri stb. és ha consta-
tálva van az, hogy a gyermek nemzése idején mindketten 
szabad, az az oly állapotban voltak, hogy egymással tör-
vényes házasságra léphettek volna: e két feltétel alatt jo-
gosítva van a protest. lelkész — a nélkül, hogy espe-
resét vagy püspökét kérdezné — a gyermeket anya-
könyvileg törvényesíteni, s az ekkép történt törvény esi-
tést a hatóságok is elismerik. De csakis ennyire terjed-
het a prot. lelkész joga a törvényesités körül. Minden 
más esetben, ha t. i az utólagos házasság általi törvé-
nyesités a szülők egyikének halála vagy fennálló házas-
sága miatt lehetetlenné vált, ugy szinte, ha a törvénye-
sitést az anya vagy a törvényesítendő kéri, az ügy a 
kir. törvényszékek elé tartozik. 

2. A házasságon kivül született gyermekek törvé-
nyesítése, ha ezek alatt azokat értjük, kiknek nemzésé-
nél házasságtörés követtetett el, csak kir. kegyelem ut-
jáni örökbefogadás által eszközölhető. 

Lássuk most már a Steltzer ur által felhozott egyes 
eseteket. 

Tóth István kath. és Trehárszki Erzsébet evang. 
vadházasságban élők eseténél, a kath. lelkésznek nem 
volt joga sem a fiukat, sem a leányokat megkeresztelni, 
mert törvény mondja : a törvénytelen gyermekek anyjuk 
vallását követik, tehát anyjuk lelkésze által is keresztel-
tetnek. Hogy St. ur azon feltétel mellett eskette meg, 
mert megígérte, hogy leányait evang. vallásban fogja 
neveltetni, hibázott, mert ezt Tóth Istvánnak a törvény 
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parancsolja. Én tehát ezen vadházasokat az ubi sponsa 
ibi copula elvénél fogva copuláltam volna, s azután a 
kath. Tóth Istvánnak értésére adtam volna : ha akarod, 
hogy házasság előtt született gyermekeid törvényesittes-
senek, itt a házassági anyakönyvi kivonat, menj el az 
anyakönyvvezető plébánoshoz, tedd meg előtte nyilatko-
zatodat. Ha aztán a plébános, kinyerve érsekétől Tóth 
István gyermekeinek törvényesitését, a leány-gyermekek 
keres-ztelési a, k. adatait hozzám áttette, ezeket anya-
könyvezve a »Jegyzet« rovatba bevezettem volna a leá-
nyok törvényesitését, nem azért mert az érsek engedé-
lyezte, hanem mert az apa nyilatkozott. 

G. Pál ev. hadköteles és Cs. Mária kath. vadházas-
ságban élők esete leírásánál, ha az előbbi esettel össze-
vetem,, azt kell gyanítanom, hogy St. ur azon téves vé-
leményben van, mintha az ilyen vadházasságban élő 
apák szabadon rendelkezhetnének a felett, hogy törvény-
telen gyermekeik hol kereszteltessenek m e g ; azt irja 
ugyanis »Tóth István nemcsak fi, hanem leány gyerme-
keit is kath. papnál kereszte'tette meg, fiait talán jogo-
san ? . . . G. Pál meghagyja, hogy ha kath. ágyasának fia 
lesz, az ev. templomba kereszteltesse meg.« Es St. ur 
bizonyosan megkeresztelte volna 1 hiszen G. Pál meg-
hagyta, és ő maga mondja : »én a szomszédos kath. 
plébános uraknak sokkal több gyermeket elkereszteltem, 
mint ők nekem.« De igy aztán nagyon különösen hang-
zik amaz önérzetes nyilatkozat »én hiszem, hogy anya-
könyveim a legjobb rendben vannak,« s még különös 
ebben az esperese és superintendense ellen emelt ezen 
vád »ők az anyakönyvek helyes vezetésére nézve végzetes, 
alig megmagyarázható tévedésben vannak.« Én ezt nem 
látom. 

Én részemről egyetértek az esperes úrral abban, 
hogy nálunk protestánsoknál a törvényesitést illetőleg 
nem az egyházi hatóságok, hanem a kir. törvényszékek 
az illetékes hatóság. Egyetértek superintendens úrral, 
hogy G. Pál nőül vévén Cs. Máriát, miután a superin-
tendens nem parancsolhatja meg az ó-kéri plébánosnak, 
hogy anyakönyvén változtasson, »a kir. törvényszékhez 
folyamodjék, mely elrendeli, hogy az ó-kéri plébános 
irja be, hogy a fiu törvényesíttetett.® Igen is a törvény-
székhez s nem az alispánhoz volt utasítandó G. P. ügye, 
mert itt nem anyakönyvi kiigazításról, hanem törvénye-
sitésről van szó ; a név kiigazítást is lehetőnek tartom, ugy 
mint superintendens ur leírta, a fennálló házasságból szár-
mázott gyermeknek a törvénytelenek rovatába iktatását is 
helytelenitem, sőt Mihály Pál esetére is egyetértek a 
püspök úrral. Mert igaz, hogy az 1786. Josefi rendelet 
18. §-a határozottan mondja, hogy »egymással házasság-
kötésre nem képeseknek nyilvánítjuk a parázna férfit és 
nőt, ha az elkövetett paraznaság a házasság megkötése 
előtt bebizonyíttatott® az az birói ítélettel megállapitta-
tott, de ha ez meg nem történt M. Pál a gyermekeket 
kir. kegyelem utján adoptálhatja. 

Az eddigiekből ha figyelembe veszem azt, hogy 
Steltzer ur nagy súlyt fektet arra, miszerint a plébáno-
sok az ő bélyegtelenül és ingyen kiállított »törvényesitési 
eljáráshoz® feliratú okmányaikkal minő kényelmesen es-
nek át a bonyolult törvényesitési és anyakönyvezési ügye-
ken, a mennyiben nekik piispökjök illetőleg érsekjök meg-
adja az engedélyt a törvényesitésre, ellátván őket a kellő 
utasításokkal, ugy veszem észre, hogy St. ur azért küldi fel 
espereséhez s egyúttal püspökéhez a plébános által kiállí-
tott okmányokat, mert azt hitte, hogy valamint a katholi-
kusoknál a szentszékek csak akkor foglalkoznak a gyer-
mekek születésének törvényességével, ha azon törvényes-
ség per utján megtámadtatott, de a peren kivüli esetekben 

az esperest vagy püspököt illeti meg az intézkedés joga. 
Ez pedig tévedés, melyre az esperes ur megfelelt. 

De milyen téves nézeteinek jeleit rakta le Steltzer 
ur a Schultz Margit esete leírásánál. Azt irja ugyanis, 
hogy a menyaszony kézfogótartásra előtte megjelent, 
kiderült, hogy anyja neve, vallása, keresztszülőinek neve 
mind más, mint a mi az előmutatott keresztlevélben áll. 
O erre elkezdi vallatni a menyasszonyt: minő vallású 
vagy? s m ;dőn feleli: lutheránus, mert egy reménylett 
szép ruha kedvéért a luth. lányokkal confirmáltatta ma-
gát, s a luth. lelkész confirmálta?! (bizony szép ismerete 
és respektálása a felekezeti viszonyokat szabályozó tör-
vényeknek uralkodhatik abban a bárkában!) azt mondja 
Steltzer ur »lutheránus vallásúnak el nem ismerhetem ; 
óvatosságból ugy a kathol., mint a reform, templomban 
hirdettettem (hát maga nem hirdette ?) gondolván, hogy 
vallásának kérdését az esketés napjáig tisztába hozandom. 
S midőn ez nem sikerült, midőn az esketés napján még 
mindig nem tudta minő vallású a szegény Sch. M., el-
kezdi vallatni a tanukat, ezek egyike mondja katholikus, 
másik mondja református, (de egyik sem mondja luthe-
ránus) hát mondják meg most már, — fogja szorosabbra 
a vallatást, minő vallású a menyasszony, két vallása nem 
lehet. S végre, midőn pilátuskint ezen vallomást kell 
tennie : Lutheránusnak irnom nem szabad, ő vagy re-
formátus vagy katholikus, végre is azért, mert a kálvi-
nista tanú szájasabb, beirja reformátusnak,® 

No már most azt vagyok bátor kérdeni : ilyen-e a 
helyes és törvényes eljárás arra nézve, hogy constatal-
hassuk minő vallásfelekezethez tartozik valaki? És minő 
joggal copulálta St. lutheránus lelkész ur azt a Sch. Mar-
gitot a kit lutheránusnak el nem ismerhetett? mi jogon ve-
zette be az ő »legjobb rendben vezetett anyakönyvébe® 
ezt a házasságot? megmondja cikke zárszavaiban. »Még 
csak az kellene, hogy az ev. ref. és az ág. hitv. lelké-
szek a cultusminiszterium rendelete alapján kölcsönösen 
perekkel támadják meg egymást.® En még azt vagyok 
bátor kérdeni St. úrtól, miután Sch. Margitot copulálta 
ev. ref. vallásúnak anyakönyvezte : mi okból tartotta kö-
telességének ezen esetről főesperesének jelentést tenni ? 
Azért, hogy a mit ő görbén csinált, azt főesperese kiegye-
nesítse? vagy hogy téves eljárását főesperese nyakába 
hárítsa ? Ugylátszik ez utóbbi volt szándéka. Mert a he-
lyett hogy főesperese ama correct nyilatkozatán: »sem 
jogom, sem kötelességem ezen idegen ügybe avatkozni® 
egy nagyot gondolkozott volna, ő, aki az ó-kéri plébá-
nus úrral együtt nagyon jól ismeri az anyakönyvi kiiga-
zítás utját-módját, pedig itt annak lett volna helye, el-
indul ügyvédet keresni, míglen talál egyet, kinek szá-
jába adott szavakkal főesperesét á'lithatja bunbakul a 
világ elé, mondván, hogy az »őt egyszerűen bolonddá 
tette!® 

Végre ama kérdésre: mi értendő vegyes házasság 
alatt ? én szerintem világos feleletet ad az országos sta-
tisztikai hivatalnak minden esztendőben, minden lelkész 
kezei közt megforduló »Népesedési mozgalom® című fü-
zete az I/c oldalon; ott látható, hogy az ágost. és ref. 
vallású jegyesek közt kötött házasság ís vegyes házas-
sag, tehát az abból származó gyermekek a vallás dolgá-
ban az 1868: LIII. t. c. 12. §-a ala esnek, s aki ezt nem 
respektálja, kiteszi magát annak, hogy perrel támadtas-
sék meg. 

Eó'ri. 
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I R O D A L O M . 
A ker. egyház történelme. Warga Lajos s.-pataki 

theolog. tanár fennt címzett műve Il-ik kötetének negye-
dik füzete közelebb megjelent; a második kötetből még 
hiányzó befejező ívek a III. kötet első füzetével fognak 
szétküldetni. Tudatja egyszersmind szerző, hogy egyház-
történelme i kötetére 3 frtjával, a 2-ikra 4 forintjával, 
a 3-ikra 3 forintjával előfizetéseket vagy megrendelése-
ket még mindig elfogad. A mintegy 100 nyomatott 
ívre terjedő becses munkát ajánljuk magyar protestáns 
közönségünk becses figyelmébe 1 

Kis Lugas. Regék és történetek gyermekek szá-
mara. Gyűjtötte Bdnji János. 

E cím alatt kaptunk 5 három — négy íves kis 
füzetkét Kólcai Lajos könyvkereskedőtől, ettől a buzgó, 
faradhatatlan kiadótól, a ki különösebben a magyar 
prot. egyházi irodalmi termékeket adja világ elé. Néhány 
ev előtt »Ifjúsági és népkönyvtár« cím alatt igen dicsé-
rendő ambitiótól ösztönöztetve, egy füzetes vállalatot in-
dított meg, a melylyel a még nagyon zsenge korát élő 
ifjúsági irodalmunkat akarta fejleszteni. Hogy az ezen 
vállalatából eddig megjelent 12 kis kötettel mennyiben érte 
el célját: azt most fejtegetni nem lehet, nem is feladatom. 
De annyit maga a kiadó is elismer hozzánk küldött leve-
lében, hogy e pár év alatt azt a tapasztalást tette, 
miszerint sok helyütt drágálják az 50 krajcáros könyvet 
s olcsóbbat kérnek. Most tehát, hogy ez igénynek meg-
feleljen, adja ki a fentebbi címen új vállalatát 20 kros 
füzetkékben, melyeket ő maga igen alkalmasoknak mond 
épen arra, hogy mint jutalomkönyvek osztassanak ki s 
amaz engedményre is hajlandó, hogy 50 példány megren-
delésénél darabját csak 18 krral számitandja. 

Ez új vállalatból van most itt előttünk 5 füzetecske 
igen változatos tartalommal részint kis (6—10 éves) gyer-
mekek, részint nagyobbacskak (10—12 éves), részint 
pedig serdiiltebb ifjak számára. 

Azt én is tökéletesen elismerem, mit a kiadó mond, 
hogy »tagadhatatlan tény, miszerint egyike a legjobb, 
leghathatósabb nevelési eszközöknek a jó olvasmány.« 
Csakhogy, épen az aztán a rendkívül nehéz, hogy iga-
zán olyan olvasmányokat is adjunk a gyermekek kezébe, 
a melyek a nevelés eszközéül csakugyan fel is használ-
hatók legyenek. Az írónak, ki gyermekek számára kiván 
írni, tökéletesen ismernie kell a gyermeki lelket, annak 
minden mozdulásait, minden ébredő és még szunnyadó 
erőit; ismernie kell a gyermek kedélyvilágát, élesen 
megfigyelni e kedély nyilatkozatait, s a sokszorosan, 
száz meg száz esetben tapasztalt tényekből mintegy el-
vonni magának egy általános gyermeki egyéniséget, 
mert bár minden gyermeknek meg van a maga indivi-
dualitása, mégis mindenikben van, a mi valami másokkal is 
közös ép úgy, mint a felnőtt emberekben és ehez kell szó-
lania. A gyermekek számára írónak nemcsak az észt kell 
foglalkoztatnia, folytonosan csak tanítni akarva, hanem 
különösen a kedélyt, ezt kell nemesítnie, azután az aka-
ratot kell tettre buzdítnia, felmutatásával annak, hogy a 
kitartó munkának mennyi minden eredménye van ; vé-
gül gyönyörködtetni a képzelő erőt s azt helyes irányba 
terelni. Ez erő a legintensivebb a gyermekben, ennek 
egészséges fejlődésére kell már amúgy is legjobban vi-
gyázni, nehogy mint legerősebb túl nőjön a többiektn s 
uralkodjék felettük. Ha jól megfigyeljük a gyermek egyé-
niségét, mintegy önmaga je'öli ki nekünk, hogy mi az a 
mi őt érdekli, mi az a miben ő gyönyörködik, mi az, a 
mi után kicsiny le'ke és szíve vágyódik. Ezt észrevenni 

igen finom érzék kell. De van a gyermekek számára iró 
előtt még egy nagy nehézség. Az t. i., hogy megtudja 
találni azt a formát, a melyben a gyermek lelkére hat-
hat. Egyszerűnek, könnyednek, népszerűnek természetes-
nek és mégis szépnek, sőt sokszor hatályosnak is kell irá-
lyának lenni, hogy a gyermek kifejezési képességére is 
hasson, mintegy az is törekedjék a beszédben választé-
kosságra, változatosságra, élénkségre, mindenek felett pe-
dig értelmességre, világosságra és szabatosságra. 

Ily feltételek mellett természetesen nem csodálkoz-
hatunk, ha még a legfejlettebb, legműveltebb irodalmak-
ban is oly igen csekély az u. n, ifjúsági irodalom mű-
velőinek száma s ezek között is még kevesebb az igazán 
hivatott iró, kinek munkája valóban paedagogiai eszkö-
zül is használható. Mert pl. az egész világirodalomban 
majdnem páratlanul áll Campe »Robinson«-ja, ez a kedves 
— mit mondok ? — örök szép és halhatatlan becsű munka. 
A vele való összehasonlítást csak Hoffmannak és Schmidt 
Kristófnak egy-két elbeszélése állja ki; de csakis egy-kettö. 

Hát azért mi mint fiatal nemzet nem nagyon pa-
naszkodhatunk, ha nincs kifejlett ifjúsági irodalmunk, mi-
kor a nagy s ezredes műveltséggel biró németeknek s ál-
talában Nyugot-Európanak is alig van egy-két kimagasló 
ifjúsági irója, pedig ott már jobban lehetne, mert nálunk 
igen kedvező hatású tényező lehetne az is, hogy ők már 
réges-régen kifejtették nemzeti egyéniségüket, a melybe 
az individium mondhatni felolvad s jóformán, ha csak 
egyhez szól az iró, már szól mindenkihez. Mi pedig még 
ki sem fejtettük nemzeti individualitásunkat. Mindenért 
futunk a külföldre. Pedig a külföldi intézményeket s esz-
méket nem kellene leszállitni a régi spanyol csizmákhoz, 
sem a magyar embert megnyomoritni olyanokkal, mik 
nem felelnek meg az ő egyéniségének. A mi ifjúsági 
Íróinknak tehát még ezzel a nagy nehézséggel is meg kell 
küzdeni, a mi más népek irói előtt már el van hárítva. 

A »Kis Lugas« regéi és történetei összegyűjtője s 
részben szerzője Bánfi János úgy látszik theoretice jól 
körvonalozta a maga feladatát; ez meglátszik az egyes 
füzetkék tartalmi beosztásán ; de azután a gyakorlati ki-
vitelben, éitem az egyes elbeszélésekben, nem mindenütt 
sikerült keresztül is vinnie és a legkevesebben érte el a 
paedagogiai célt. Van ez 5 füzet meséi és elbeszélései 
között több kedves, a minők pl. »a sánta kutya«, »a 
kendő«, sa király és a vándorlegény«, »kincs helyett 
kár.® Érdekes mozaik »az állatok eszéről« irott cik-
kecske, valamint a trónörökösről és a Munkácsyról szó-
lók. Egyike a legszebb s legeszmedúsibb meséknek 
a »Ha már kívánunk« stb. cimű mese, a melyben egy 
igazán szép gondolat van kifejezve, de a melyet persze 
nem fejthetett ki a serdültebb falusi ifjúságnak. Maguk 
azok az olvasók, a kiknek szánva van, nem fogják kitalálm, 
ha pedig nem találják meg, hatástalan marad rajok nézve. 
Szép, de nem gyermekeknek való »az okos pásztorfiu« 
meséje. Nagyon elvont az nekik. Igen jóizű, népies han-
gon tartott beszélgetés a »Ki az Úr ?« — De sehogy 
sem helyeselhetem, sőt határozottan roszalom az oly 
történet közlését, mint a »gyújtogató« (4. füzet). Egy min-
den tekintetben Ízléstelen, sensationális izgató semmiség. 
Még csak el sem tudom gondolni, hogy miért vétetett ez 
fel, mert még laptölteléknek is rósz. Hasonlólag nem 
egyébb mint egy hirlapi izgató újdonság »a tűzoltók®. 
Soha nem szerettem, mikor készakarva minden idegnek 
felrázásával akartak részvétet ébreszteni a szegénység, 
a nyomor iránt s igy itt sem szeretem az afféle sen-
timentalis, erőitetten jajgató és erőnek erejével sirat-
tató történetet, mint a »négy krajcáros cipó«. Amúgy 

J is ideges nemzedékünket nem szabad ilyenekkel még 
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jobban zaklatni. A nyomor, az ínség megélhe tésé-
hez, felfoghatásához bizonyos fejlettség kell, hogy az 
valóban részvétet keltsen s ne csak izgasson. Általá-
ban szerző igen szeret senzatiós dolgokkal foglalkozni, 
főleg a szegénységgel s nyomorral és elköveti elbe-
széléseiben azt a hibát, hogy szereplői nyomorán csak 
nagyon kevés történetben segit a becsületes és ki-
tartó munka, hanem mindég valami csoda. Ez nem he-
lyes paedagogiai eljárás. Valamint az sem helyes, ha 
állítólagos való történetekben az embereket úgy ideali-
zálja és a dolgokat úgy elferdíti, hogy a gyermek ezek 
alapján egészen hamis világnézetet nyer. Ilyen lélektani-
lag és jogilag egészen hamis felfogással írt a »nagylelkű 
aggastyán«. — A mesék közül pedig bátran elmarad-
hattak volna a »Flórián a virágfia«, mely egy szertelen, 
igazi költőiség nélküli mese ; a már különben is minden-
féle gyűjteménybe felvett »béka király« — mert benne 
ugy sincs semmi költői igazságszolgáltatás, pedig a gyer-
mek igen szigorú bíró és a »Varázstükör«, a mely he-
lyett bizony nagyon szívesen olvastam volna el a már 
százszor meg százszor hallott »IIófehérkét«. A tárgy 
egy, csakhogy »Hófehérke« csupa kedvesség, az meg 
valósággal obscoen. A mesék megválogatásában legyen 
a jövőben szerző kissé tapintatosabb. Stylusában pedig 
igyekezzék népszerűbb, egyszerűbb és természetesebb, 
különösen magyar lenni. 10—12 éves gyermek az ilyen 
leirást először meg sem is érti, másodszor meg nem is 
szabad phantasiáját effélével erőltetni : »A leány szép 
volt és karcsú, mint az a fenyő«, mely itt-ott a bükkök 
és tölgyek hatalmas óriásaival jó szomszédságot tar tot t ; 
szőke haja két hosszú fonadékban csapkodta derekát, 
szemei pedig abban a szinte illatozó kék színben ragyog-
tak, melyben csak a tavaszi ibolyánál gyönyörködünk s 
a melyben a felhőtelen ég kikeleti reggelen pompázik.® 
A gyermek nem érti az ilyen tanulságot sem meg, hogy : 
»ebből az esetből megtanulta Gizi, hogy a dolgokat 
nem a külső látszat szerint kell megítélni és hogy igény-
telen külső alatt gyakran sokszorta jobb tulajdonságok 
rejlenek, mint a fényes és kápráztató külső alatt.« 

Mind e hiányokra s hibákra való reámutatással 
azonban nem egyszersmind azt mondom, hogy a vállalat 
célját tévesztett s nem méltó a tömegesebb pártolásra. 
Világért sem 1 Itt e hibák s hiányok 5 füzet tartalmá-
ból vannak összeszedve s ha szorgos előzetes kritikát 
gyakorolt volna maga szerző, ő is észrevette volna bizo-
nyára ebeket. Mindenik füzetben van annyi jóravaló, elmés, 
sokszor igazán élvezetes mese és történet, hogy nyugodtan 
ajánlhatom iskola fenntartó testületeink és tanítóink1 szí-
ves figyelmébe, mint a következő vizsgára jutalomkönyve-
ket. A kiadó és szerző pedig egyaránt működjenek közre 
a vállalat emelésén. Nagyon jónak tartanám, ha szerző 
pl. a mesék mellé, nem a felnőtt emberek életéből, ha-
nem a gyermeki élet köréből venné a maga elbeszéléseit, 
a minők Hoffmannak a »Tarka könyv«-ében vannak, 
természetesen a mi viszonyainkhoz alkalmazva. Figye-
lemmel várjuk a következő köteteket. — Kenessey Béla. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Szász Károly püspök ur — a közelgő egyház-

kerületi gyűlés miatt — f. hó 14-én félbeszakította püs-
pöki látogatását s e hó 15-kén íeményIlletőleg haza ér-
kezik. 

* Geduly Lajos ev. püspök ur, — mint az „Ev. 
Egyház és Iskola« irja — megingatott egészségének 
helyreállítása céljából f. hó 3-ikán Karlsbadba utazott. 

* A tiszai kerület fáradhatatlan püspöke Czélcus 
látván ur a húsvéti ünnepek utáni héten a hitjelölti vizsgák 
megtartása céljából látogatást tett az eperjesi theologiánál. 
A hitjelölti vizsgát sikeresen letették : Varga Márton, 
Stemjyel Lajos és Nudzilc György, mely utóbbi helyben 
Eperjesen a Selmecbányái egyház segédlelkészszévé szen-
teltetett a püspök ur által. 

* Huszonöt eves jubileum. A nagyváradi ág. hitv. 
ev. egyház hivei f. hó 2-dikán a város minden felekezetét 
képviselő nagyszámú közönség jelenlétében fényesen ünne-
pelte meg nagyérdemű lelkésze, Rimler Károly 25 évi 
lelkészkedésének évfordulóját. Az istenitisztelet fénypontja 
volt a jubiláns lelkész megható beszéde, melyben 25 évi 
működéséről és annak eredményéről emlékezett meg. Az 
esperesség részéről Bartholomeides főesperes, nyíregyházi 
lelkész megható szónoklatban ecsetelte Rimlernek a haza 
és az egyház körül szerzett érdemeit. Winkler Lajos 
egyházi főjegyző az evang. egyház híveinek üdvözletét 
tolmácsolta, miközben díszesen ékesített ezüst serle-
get nyújtottak át a jubilánsnak, ki meghatva mondott 
köszönetet az egyház összes tagjainak. A diszgyülésen 
Sal polgármester, Sípos tanfelügyelő, Némethy a reform, 
egyház főgondnoka, llácz városi főjegyző és sok más 
előkelő férfiú vett részt. Délben a »Sas« nagy termében 
100 terítékű díszebéd volt, melyen a város előkelősége 
vett részt. 

* A halasi ref. főgymnasiumban a folyó i885 /0-dik 
tanév végén a vizsgák következő sorrendben és napokon 
fognak megtartatni: május 13-án a VIII osztály közvizs-
gá ja ; 17—21 -ig írásbeli érettségi vi sga ; junius 10-én a 
magántanulók írásbeli vizsgája ; 1 i-én a magán'anulók szó-
beli vizsgája; 14-én zárünnepély, rajzkiállitás, tornavizsga; 
16-án délelőtt az I., délután a I I , 17 én d. e. a III., d. u. 
a IV., 18 án d. e. a V., d. u. a V I , 19 én d. e. a VI I , 
osztály közvizsgája; 21—23-ig szóbeli érettségi vizsga. 
— Az igazgatóság. 

* A mosonyi ev. esperesség esperesévé a mult 
hóban megejtett tisztújítás alkalmával, ismét Schuh Ágos-
ton gálosi lelkész választatott m e g ; jegyzővé Ulicsny 
Endre miklósfalvi, pénztárnokká Ringbauer Gusztáv rajkai 
lelkészek választattak meg egyhangúlag. 

* Az a l s ó - b a r a n y a - b á c s i ref. e g y h á z m e g y e köz-
figyelemre méltó indítványa, a domesztika kezelési szabá-
lyait illetőleg. »Az országos egyetemes közalap életbelép-
tetése sok nyugtalanságot okozott gyülekezeteinkben or-
szágszerte már kezdettől fogva. E nyugtalanságok még 
most sem csillapod ak le, sőt néhol már annyira fajultak, 
hogy az egyházát szerető lélek nem ok nélkül aggódik 
némely gyülekezeteinknek, sőt egyetemes egyházunknak 
jövője felett. 

Most a főtisztelendő konvent által a közalap kivetése, 
beszedése, kezelése tárgyában kiadott részletes utasítás 
c?ak növelni íogja a bajt. Ezen utasítás rendelkezéseiben 
a mi gyülekezeteinknek, de kivált falusi gyülekezeteinknek 
élete, jelleme, körülményei épen nincsenek tekintetbe 
véve. A helyhez és viszonyokhoz nem szabott mód és 
modor, melyre az aprólékosságig részletes u'ásítás kény-
szerít lelkészeket és egyháztanácsokat: a már meglevő 
elégedetlenséghez uj visszatetszést szül, a mi nem egy 
helytt könnyen válhatik végső elkeseredéssé, a hogy a 
dolgok állanak. Ezen kivül az utasítás sok uj munkát is 
ád espereseknek, lelkészeknek, presbyteriumoknak ; mun-
kákat a melyek nagyrés/.t feleslegesek és hiabavalók, mun-
kákat a melyek még költségesek is, s a domesztika nehéz 
terhe mellé ismét uj terheket raknak egyházakra és 
egyházmegyékre. És e munkák közt van olyan, a mely 
költséget okoz ugyan, de a melylyel az illetők a legjobb 
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akarat mellett sem tehetnek semmi hasznot, mert az egész 
nem egyébb, mint a viszonyok nem ismeréséből szár-
mazó elhibázott követelés. 

Félő, hogy a kiadott utasitás szigorú végrehajtása 
a bajt növelni fogja. 

Mindezeknél fogva gyülekezeteinkért aggódó szív-
vel indítványozzuk: 

kérje fel a nagytiszteletű egyházmegyei közgyűlés 
a főtisztelendő egyházkerületet, hogy addig is, mig a 
dolgon alaposan segíteni lehet, tágítsa meg a maga 
körében az egyházmegyékre s kivált egyes egyházakra 
nézve a kiadott utasításnak szorító, lenyűgöző láncait ; s 
hasson oda, hogy a nagyméltóságú konvent minél előbb 
dolgoztassa át a kiadott utasítást egy nagy vonásokban 
irányadó, de kicsinyes leigázó részletezéseket kerülő uta-
sítássá. A kiktől igazgatást várunk, a kikre egész gyüle-
kezetek békéje, élete rá van bizva, azoknak szükségök 
van ily fontos ügyben egy kis szabadságra, egy kis térre, 
a melyen mozoghatnak. 

Óhajtanánk végűi, hogy a nagytiszteletű egyház-
megyei közgyűlés hangot adna még azon kívánságunk-
nak is: vajha a közeledő zsinat ugy készíttetnék elő, 
hogy most már tapasztalatból tudván, mit lehet várni a 
közalapra minden egyháztól: hajlandó lenne megfelelő 
méltányos összeget szabni ki minden egyhazra s megen-
gedni bizonyos elvek fenntartása mellett, hogy az egyhá-
zak azt saját körükben ugy szedjék össze, a mint leg-
jobbnak látják « 

A f. hó 5. és 6-ik napján Baján tartott alsó-bara-
nya-bácsi egyházmegyei közgyűlésben többek által tett 
és közhelyesléssel fogadott emez indítványt, különösen 
ajánljuk a dunamelléki ref. egyházkerület e hó végén 
tartandó közgyűlésének, általában pedig minden érdeklő-
dőknek figyelmébe. 

* Egy legköze lebb elhunyt rom. kath. JledveczJcy 
nevű iparos 200 frtot hagyott az eperjesi ág. ev. jogaka-
démiának. Többi vagyonát kath. célokra fordította. 

* A nagyszebeni szász gymn. tanárikara mozgal-
mat indított az iránt, hogy a heidelbergi egyetemnek a 
jelen év őszén tartandó 500 éves jubileumára egy értékes 
emlékművet készittessenek. 

* A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület pénztári 
kimutatása 1885-ik évről. 1. Közigazgatási pénztár va-
gyoni állása: 35,308 frt 66 kr., szaporodott 228 forint 
80 krral. 2. Tanitóképezdei pénztár vagyoni állása : 
105,997 frt 4 1 kf-i szaporodott 1271 forint 55 krral. 
3. Máday-alapítvány pénztár vagyoni állása 2987 frt 75 kr., 
szaporodott 48 frt 40 krral. 4. Tudományi pénztár vagyoni 
állása: 19,726 frt 96 kr. ; szaporodott 2024 frt 66 krral. 
5. Hittanintézeti pénztár vagyoni állása : 27,734 f r t 7 i k r . , 
szaporodott 4619 frt 6 krral. 6. Tanítói Zsedényi-alap 
vagyoni ál'ása : 21,352 frt 90 kr. 7. Árvaházi pénztár 
vagyoni állása: 17,199 frt 19 kr., szaporodott 2169 frt 
97 krajcárral. 8. Kerületi nyugdíjintézet 20 év alatt. 
152,885 frt 46 kr., szaporodott 4482 frt 44 krral. Ösz-
szesen : 383,193 forint 4 kr., szaporodott 14,844 forint 
88 kr. Rozsnyón, 1886. május 8-kán. — Czélcus István, 
ev. püspök. 

* Iskolai zászlóaljak. A népfölkelési törvényjavas-
lat benyújtása alkalmából a »malackai járási tanitó-egye-
sület« közelebbi közgyűlésén tárgyalás a'á vette Ardényi 
Dezső indítványára az iskolai zászlóaljak kérdését s a 
közgyűlés elhatározta, hogy ezeknek tanintézeteikben 
leendő meghonosítása érdekében az országgyűléshez for-
dul ; egyszersmind az erre vonatkozó közgyűlési határo-
zatot indokolással együtt kinyomattak s a testvér-egyle-
eknek megkü'dötték hozzájárulás végett. 

* Gusztáv-Adolf-egylet. A németországi Gusztáv-
Adolf-egylet központi elnöksége köztudomásra hozza : 
hogy folyó évi 40-ik főgyülését Düsseldorf városában 
szept. 7—9. napjain tartandja és az intézet tagjait és 
barátait arra szívesen meghívja. Azon indítványok, melyek 
tárgyalás céljából nyújtatnak be, a központi elnökséghez 
julius közepéig beküldendők. Azon egyének pedig, kik 
előadást óhajtanak tartani, a tárgy megjelölése mellett, a 
központi elnökségnél legkésőbb szept. i-ig jelentkezzenek. 
— Lipcsében 1886. ápril hó 13-án. A.-G.-A. egylet, köz-
ponti elnöksége. 

* Működési programmja Dömötör László méhészeti 
vándor-tanárnak 1886. évi május havában. Működésemet 
Tolnamegyében Pakson kezdem meg, hol május 17-én 
tartandok előadást. Folytatom azt 18-án Szegszárdon. — 
Majd 19-én Bonyhádon. Továbbá 20-án Nádasdon Bara-
nyamegyében. — 21-én Pécsváradon. —22-én Pécsett. — 
23-án Magyar-Széken. — 24-én Sásdon. — 25-én Kapos-
Szekcsőn. 26-án Mágocson. 27-én Szalatnakon. — Ismét 
28-án Szászváron Tolnamegyében. — 29-én Czikón. — 
30-án Alsó-Nánán. 31-én Décsen. — Előadásaimat rend-
szerint délelőtt fél io kor, ünnep napokon a délutáni 
istenitisztelet után az iskola helyiségében, vagy más erre 
alkalmas helyen, folytatólag pedig valamely méhesben 
tartandom meg. Budapest, 1886. május 5-én. — Dömötör 
László, méhészeti vándor-tanár. 

* A spanyol papok bunkrónikaja. E g y madridi 
lap a következő lajstromot állította össze azokról a bűn-
tettekről, melyeket a spanyol papok a nagyhéten elkövet-
tek : »Vasárnap Páter Galeoto merénylete. Hétfő : A ven-
drelli pap, don Lascasos, az istenházaban donna Tafa 
Krisztinát felpofozza. Kedden : Hire jön Madridba, hogy 
Avial kanonok, ki már fogsággal büntetve volt, a menor-
cai praelátus ellen gyilkossági kísérletet követett el. Szer-
dán : Arragonia egyik falujából az a szomorú hir érkezik, 
hogy az odavaló pap az iskolamestert ablaka előtt lelőtte. 
Csütörtökön a madridi St.-Louis templomban egy gyertya 
felrobban. Nagypénteken a san-jozéi pap elhatározza, 
hogy prédikációját csak meghívott, belépő jegygyei el-
látott vendégek hallgathassák ; a temetési processzió abba 
marad ; hire terjed, hogy egy pap lelkésztársát leszúrta, 
ezt megcáfoljak ugyan, de a hir azért tartja magát, ak-
kora a bizalom a katholikus papságban. Szombat : Mi-
dőn e sorokat irjuk, a rendőrségnek még nem volt al-
kalma valamely egyházi bűntett miatt közbelépni.« E lajs-
tromhoz a Times madridi levelezője a következő meg-
jegyzéseket fűzi: »Spanyolország összes igaz katholikusai 
már régen érzik, hogy az erkölcstelenséget, mely lelki 
tanácsadóiknál hihetetlen fokot ért el ; ki kell irtani. Attól 
félve, hogy azzal magának az apostoli egyháznak ártaná-
nak, eddig elhallgattak. Most azonban, mikor az esemé-
nyek megtörték ezt a csalfa nyugalmat, ugy Játszik, oly 
vihar fog következni, mely az egyházat sarkaiban rendíti 
meg.« —Mi pedig azt jegyezzük meg, hogy a katholikus 
egyház nem lehet eléggé hálás a reformátió iránt, ennek 
a róm. kath. egyházra gyakorolt erkölcsnemesitő s ellen-
őrző hatásáért. Egykor az egész kathol. papság körében 
— in capite et membris — napi-renden voltak a fen-
nebbiekhez hasonló, sőt még botrányosabb bűnök és 
ledérségek; de mióta a reformátió Nyugot-Európában 
meghonosult, a kathol. clerus erkölcsi élete is annyira 
megnemesült, hogy az emiitett botrányokhoz hasonló 
botrányok csak is a reformátió elől elzárt kathol. orszá-
gok papságánál fordulnak elő. 

* A brit- és külföldi biblia-társulat mult évi jelen-
téséből, melyet lapunk egyik londoni barátja juttatott 
hozzánk, örömmel olvastuk nemcsak a társulat roppant 
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mérvű tevékenységét, hanem azon elismerő szavakat is, 
melyekkel a mult évi »report« (a társulat fennállása óta 
82-ik) hazánknak adózott a Londonban, május 5-én tartott 
évi »meetingen.« »Magyarország a mi paradicsomunk^ 
mondja a jelentés, itt az elarusitás teljesen korlátozatlan, 
embereink szabadon járhatják be az országot, hivatásuk 
és utasításaink szerint terjesztve az isten igéjét, szóval 
a biblia-árusitás ügye itt virágzik. A kiállításon egyedül 
nekünk volt szabad könyvet eladni és pedig minden 
kiállítási adó és illeték nélkül. Kioszkunkban 2312 egész 
bibliát és uj-testamentumot adtunk el, ajándékban pedig 
40,688 darab külön evangéliumot osztogattunk ki.« A 
jelentés többi pontjai között érdekesek még a következő 
adatok: a társulat mult évi kiadása 2.407,280 fit, elada-
tott a mult évben 4.123,904 bibliát, miből az osztrák-
magyar monarchiára 200,788 példány esik; a társulat 
82 évi fennállasa óta 108.320,869 bibliát árusított el. 

* Bod Péter »História Iiungarorum Ecclesiastica« 
című munkájára előfizetetett még 10 frttal Ráczkevy Károly 
aszalói ref. leik. az abauji ref. egyházmegye részére. — 
A sárospataki ref. főiskola könyvtára 18 frttal. 

* Gyászhír. A t.-abádi evang. ref. egyház 33 éven 
keresztül volt lelkipásztora tiszt. Tassy László e f. hó 
4-én 61 éves korában meghalt és 6-án közrészvét mellett 
el is temettetett. Gyermekei nem maradtak, halálát gyá-
szolja özvegye tiszt. Daróczy Eszter asszony. Gyászbe-
szédet tartott felette Rácz Miklós kunhegyesi lelkész. 

* Szerkesztői mondanivalók: S. S. urnák magán-
levelet küldtünk. K. Gy. urnák S . . . 011. Igen köszönjük, 
közelebbi számunk hozandja. Solti több lelkésznek. Saj-
náljuk, hogy ismét csak Ígérnünk kell, de a jövő szám-
ban bizonyosan. K. P. urnák T . B . . . en. Ha rövidítve 
is, de jövő számunk hozandja. X. A. urnák T. Sz . . . ban. 
Bocsánat a késedelemért ; jövő számunk közli. Dr. S. 
M. urnák. Köszönjük a becses dolgozatot, de közlését — 
nem lévén értéke időhöz kötve — kissé halasztjuk. K. 
B. urnák V . . . őn. Legközelebb közöljük. E . 1. urnák 
E . . . sen Közelebb közöljük. 

A D A K O Z Á S O K . 
A budapest i ev. ref. theologia i akadémia con-

victusára adakoztak : a vértesaljai reform, egyházme-
gyéből : Aba lelkész 3 frt, tanitó 80 kr. Acsa lelkész 
1 frt, egyház 1 frt. Baracska lelkész 3 frt, tanitó 40 kr., 
egyház I frt. Ercsi 1. egyház I frt. Lovasberény lelkész 
2 frt, tanitó 50 kr., egyház 2 frt. Bia leik. 2 frt, tanitó 
40 kr., egyház 2 frt. Bicske lelkész 4 frt, tanitó 49 kr., 
egyház 10 frt. Bodmér lelkész 1 frt, egyház 2 forint. 
Sárbogárd-Tinód lelkész 2 frt, egyház I forint. Eelcsuth 
lelkész 1 frt, egyház 1 frt. Alcsuth lelkész 2 frt, tanitó 
30 kr., egyház 1 frt. Csabdi lelkész 1 frt, egyház I frt. 
Csákvár lelkész 4 frt, tanitó 50 kr., egyház 5 frt. Doboz 
lelkész 1 frt. Etyek lelkész I frt, egyház 30 kr. Gárdon 
lelkész 2 frt, tanitó 50 kr., egyház 5 frt. Gyúró-Kuldó 
lelkész I frt, tanitó 10 kr., egyház 2 frt. Iváncsa leik. 
I frt, egyház 72 kr. Sárkeresztur lelkész 2 frt, tanitó 
40 kr., egyház 1 frt. Mány lelkész 3 frt, tanitó 50 kr., 
egyház 3 frt. Nyék lelkész 2 frt, tanitó 50 kr., egyház 
10 frt. Pákozd lelkész 2 frt, tanitó 10 kr., egyház I frt. 
Pátka lelkész 2 frt, tanitó 50 kr., egyház 1 forint. Páty 
lelkész 4 frt, egyház I frt. Seregélyes lelkész 4 forint, 
egyház 10 frt. Szentpéter lelkész 2 frt, tanitó 30 kr., 
egyház I frt. Sukoró lelkész I frt, tanitó 50 kr., egyház 
1 frt. Tabajd lelkész 2 frt, tanitó 50 kr., egyház 3 frt. 
Tinnye lelkész 1 frt, egyház 1 frt. Uny 1. egyház 1 frt. 

Tok lelkész 3 frt, tanitó 50 kr., egyház 3 frt. Zámoly 
lelkész 2 frt, tanitó 50 kr., egyház 1 frt. Vaál lelkész 
2 frt, tanitó 20 kr., egyház 1 frt. Velence lelkész 2 frt, 
tanitó 30 kr., egyház 1 frt. Vereb lelkész 1 frt, tanitó 
20 kr., egyház 1 frt. Egyházmegye pénztára 2 forint. 
Összesen begyült lelkészektől 67 írt, tanítóktól 8 forint 
99 kr., egyházaktól 79 frt 2 kr., összesen: 155 frt 1 kr. 

A pesti egyházmegyéből : Vari Sándor 3 frt. 
Bálint Józsefné 4 frt. Földváry László 1 frt. Batta Mihály 
1 frt. Szántó János 4 frt. Szilágyi Benő 3 frt. Mészáros 
Sámuel 3 frt. Kontra Sándor 2 frt. Erdélyi József 2 frt. 
Vörosmarthy József 3 frt. Sípos Pál 4 frt. Szász Károly 
8 frt. Papp Káról}' 4 frt. Szabó Nándor 1 frt. Gönczy 
Benő 2 frt. Törő Lajos 1 frt. Balla Lajos 4 frt. Szászy 
István 2 frt. Kerkápoly István 1 frt. Csilléry Lajos 2 frt. 
Kalicza Eerenc 2 frt. Kovács Dániel 1 frt. Szabó Géza 
2 frt. Illés Dániel 2 frt. Vörös Károly 3 frt ; összesen 
65 frt. Farkas József, theol. igazgató. 

Az orsz. prot. árvaházra: S^okolay József puszta-
ujIaki ref. lelkész az idei conűrmáltak részéről 2 frt. — 
Cz ;pott Rezső pucinci ev. lelkész 5 frt. (Ehhez járultak: 
Jónás István 10 kr. Veres Iván 10 kr. Böriz János 10 kr. 
Skrileiz Iván 10 kr. Fáisz János 10 kr. Zsibrik Juli 10 kr. 
Zsibrik Anna 10 kr. Fáisz Zsuzsanna 10 kr. Zorka János 
10 kr. Ábrahám Iván 10 kr. Kuhár István 10 kr. Ambrus 
Kata 10 kr. Horvát Franciska 10 kr. Hiillen János 15 kr. 
Czipott Éva 10 kr. Kuhár Lina 10 kr. Krancsics Zsuzsa 
10 kr. Czipott Judit 20 kr. Franko Anna 10 kr. Czipott 
Miklós 10 kr. Németh Kálmán 10 kr. Kuhár Mari 10 kr. 
Horvát Kata 10 kr. Nemecz Mari 10 kr. Péntek Zsuzsa 
10 kr. Vratarits Anna 10 kr. Szenicz Teréz 9 kr., idei 
confirmáltak, továbbá a lelkész és egyháza 2 frt 16 krral) 
— Pap Lajos k.-sz.-péteri ref. leik. 2 frt. (Ehhez járul-
tak következő idei confirmáltak: Fehér János 20 kr. 
Moharos Gábor 5 kr. Kovács Sándor 10 kr. Pátkai József 
20 kr. B. Gal József 4 kr. Bócz Mária 5 kr. Marton 
Zsófia 12 kr. Gál Lidia 12 kr. Tőzsér Mária 5 kr. Ka-
mocsa János 10 kr. Csapó József 20 kr Nyolczas János 
10 kr. Gudics István 9 kr. Darabos Lidia 10 kr. Kamocsa 
Zsuzsánna 4 kr. Fehér Zsuzsánna 4 kr. Hamar Sándor 
10 kr. Egy valaki 30 kr.) — Dömötör Lajos az idei 
confirmáltak részéről 2 frt 10 kr. — Balog Ambrus 
b.-böszörményi ref. lelkész az idei confirmáltak részéről 
I frt 33 kr. II ásó Mihály alsó-szelii ev. lelkész, az ez évi 
confirmándusok adományaképen 2 frt 14 kr ; Holhok János 
felső-szakon) i ev. lelkész 3 frt 35 kr. Kálmán Dezső 
uj-fejértói ref. lelkész 1 fit 10 krt, melyet Dancs Imre 
és Turcsányi Mária gyűjtöttek confirmált társaiktól. A 
vértesaljai ev. ref. egyházmegyéből a következő egyhá-
zak : Baracska 4 frt, Lovasberény 2 frt, Bicske 6 forint 
20 kr. Bodmér 1 frt, Sárbogárd-Tinód 1 forint, Csabdi 
40 kr. Csákvár I fit, Gárdon 70 kr. Mány I frt, Nyék 

3 frt, Pákozd 1 frt, Pátka 50 kr. Seregélyes 1 forint, 
Sukoró 50 kr. Tabajd 3 frt 32 kr. egyházmegye pénz-
tára 6 frt. Összesen : 32 frt 62 kr. Szerk. 

Ás Ás /Av /Av Ás ^ Ás s/fa Á Á Ás lAj lAj iA-> cAj cA_> (Aj LAJ IAJ cAj LAJ IAJ lAj cAj (-Aj lAj cAj CAJ lAj iA->_ 

Az ottományi lelkészi állomásra, melynek évi jöve-
delme: gabona, szántóföld, szőllő, tűzifa, stólából 950 f r t ; 
és igy 2 od osztályú. 

A pályázati kérvények, f. é. junius i-ső napjáig, az 
esperesi hivatalhoz Ér-Mihályfalvára küldendők. 

Debrecen, 1886. május 12. 
R é v é s z B á l i n t , püspök. 
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P Á L Y Á Z A T . 
A kecskeméti reform, főgymnáziumban megiiresült 

classica literatura tanszékére. 
Ezen tanszék évi javadalma, azon esetben, ha ez 

rendes tanárral töltetik be : 800 f r t ; lakpénz 200 frt ; 
összesen 1000 frt . Kilátás van arra, hogy ezen javadalom 
még 200 írttal, s az öt éves pótlékkal növekedni fog. 
Azon esetben pedig, ha helyettes tanárral tö tetnék b e : 
évi javadalma 800 frt . 

Pályázók felhivatnak, hogy az illető tudomány-
szakra képesitettségöket, életkorukat, vallásukat, eddigi 
szolgálatukat s erkölcsi viseletűket szabály szerint iga-
zolni, s folyamodványukat f. év junius 15-ig a kecs-
keméti reform, lelkészi hivatalhoz beküldeni szívesked-
jenek. 

A presbyterium május 12-én tar tot t gyűléséből. 
Kecskemét , 1886. május 12. 

Czelder Márton, 
I—3 le k pásztor. 

A megválasztott az i88 f i/7-dik tanév elején tartozik állá-
sát elfoglalni. 

A kellően felszerelt folyamodványok 1886. évi má-
jus hó 25-ig a lyceumi igazgatósághoz beküldendők. 

Pozsonyban, 1886. évi ápril hó 24-én. 
Jeszenszky József, 

a pozsonyi ág. hitv. ev. egyházközség 
3—3 helyettes felügyelője. 

HIRDETÉSEK. 

i e 3 ^ . JLTZ"^. s 
A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben az alsó-

borsodi egyházmegyéhez tartozó s az egri leányegyháztól 
különvált makiári lelkészi állomásra pályázat hirdettetik. 

A lelkészi javadalom, készpénz, szántóföld, szemes-
élet, bor, tűzifa, szolgálmány és palástdíj jövedelméből 
pénzre számítva 700 forintot meghalad : és igy a 3 - ik 
osztályba tartozik. Mintegy 56 frt adót a lelkész maga 
köteles fizetni. 

A pályázni kivánók kérvényeiket folyó évi junius 
hó io-ik napjaig adják be nt. Bornemisza József esperes 
úrhoz Mező-Keresztesen. 

Miskolc, 1886. május 13-án. 
l E i U t m B e r t a l a n , püspök. 

P á l y á z a t 
STELTZER DÁNIEL-féle ösztöndijakra. 

A győri ágost . hitv. ev. gyülekezet a kezelése alatt 
lévő Steltzer Dániel alapítványból több rendbeli ösztön-
díjra pályázatot hirdet. 

Fo lyamodha tnak ág. hitv. ev. szegény, árva, győri, 
jó magaviseletű és szorgalmas tanulók, különösen a Steltzer 
és Ráth családhoz tartozók, bárhol tanuljanak. 

A jelen iskolai év első feléről szóló tanodai, ugy 
a szegénységet, árvaságot vagy rokonságot tanusitó bi-
zonyítványokkal felszerelt fo lyamodványok f. é. május hó 
28-ig alulírotthoz intézendők. 

Győr, 1886. május 2-án. 
Dr. Beliczay Elek, 

2 — 3 győri ágost. hitv. ev. iskolai felügyelő. 

A 
pozsonyi ag. hitv. evang. lyceumban egy a ma-

gyar latin és tót nyelv tanításával egybekötöt t tanári 
állomás, a rendes triennium fenntartása mellett, rendes 
vagy esetleg helyettes tanárral betöltendő. 

A rendes tanár, ki egyszersmind a tanári nyugdíj-
intézetbe belépni köteles, évi jövedelme 950 frt és tan-
díjosztalék ; a helyettes tanáré 700 frt. 

Pályázhatnak ág. hitv. ev. tanképesitett egyének. 

Az Anker élet és járadék biztosító-társaság április hó 
15-én tartá meg 27-ik rendes évi közgyűlését gróf Zichy Ödön elnöklete 
alatt. Az 1885-iki üzletjelentés igen kedvező eredményeket s a biztositási 
állomány folytonos emelkedését konstatálja. A benyújtott ajánlatok ösz-
szege 19.173,675 frt 76 kr tőkére ment, melyből 16.414,224 frt 38 kr tőke 
lebonyolittatott. A biztositási állomány 1885. dec. 31-én 146.605,064 frt 
45 kr. tőke volt, a mi az előbbi évvel szemben 7.340,246 fit 24 kr 
tiszta szaporodást jelent. A díjbevételek 3 572,033 frt 59 krra mentek. 
A kamat bevétel pedig 468.034 frt 40 krról 561,166 frt 34 krra 
emelkedett. A túlélési csoportok és nyereménynyel egybekötött életeseti 
biztositások kamatbevétel 1.077,669 frt 62 kr. volt. Halálozások élet 
és járadék bíztositások és visszaváltott kötvényekért 1.105,271 frt 72 kr. 
fizettetett, mely összegből viszbiztositás utján 127,338 frt 31 kr. vissza-
térittetett. Lejárt túlélési csoport biztositások után 4.242,835 frt s 8 kr. 
fizettetett ki. A nyereménynyel életesetre biztosítottak a tőke 372/IO% 
osztalékban részesültek, s igy biztosított 1000 frt helyett 1372 frt fizet-
tetett. Az ingatlanok számlájából, dacára a kedvező jövedelemnek, hason-
ing a mult évhez 25,000 frt leíratott, miáltal ezen számla 1.410,270 frt 
51 krra száll alább. Az értékpapír számla 2.533.979 frt 70 krt képvisel 
az 1S85. dec. 31 diki árfolyam szerint, az ingadozások fedezésére 
350,000 fit külön tartalék szolgál. A díjtartalékok s biztositási alapok 
11.726,884 frt 29 krról 12.917,742 frt 40 krra vagyis 1.190,858 frt 
11 krral emelkedtek, a túlélési csoportok vagyona pedig 17.344,4706-1 
31 krt tesz. A nyereménynyel halálesetre biztosítottak az évi dij 24°/0-kát 
kapják osztalékképen, A nyereség és veszteség számla 317,361 frt 28 kr. 
egyenleget mutat. A választmány ajánlatára 12,361 frt 28 kr. uj szám-
lára vitetik elő, és az évi osztalék: részvényenkint 275 frttal állapíttatott 
meg. A tartaléktőke az alapszabályszerü összeg helyett 49.524 frt 17 krral 
emeltetett, miáltal 500,000 frt maximális összegre szaporodott, a mi a 
kibocsájtott részvénytőke 5O°/0-ának felel meg, külön uj tartalékba 
47.975 frt 83 kr. tétetett, vagyis összesen 97,500 frt. A felügyelő bizott-
ság jelentésének meghallgatása után a válaszmánynak a felmentvény 
megadatott és ajánlatai elfogadtattak. Elet-biztositásokra vonatkozó fel-
világositásokkakugyszintén dijkönyvecskékkel a budapesti vezér-ügynökség 
Gizellatér 6. szám a. szolgál. 

/ / / / / / 
Bl 'ül ini ke l l l l é t , egy elegáns tavaszi vagy nyári uri öltönyre 3 10 darabok-

b a n , mely t ehá t elegendő egy kabá t , n a d r á g és mel lényre 4-80 kr. finom 7 frt leg-
finomabb 10-50 kr . legeslegfinomabb valódi gyapjukelmékböl, valamint kamgarn és 
felöltő kelmét az összeg utánvétele mellett szétkiild. T u c l i l a b r i k s - M c i l e r l a g e S lege l 
Ill l l iof Brünnben, tisztességes és lelkiismeretes cég. Megjegyzés: Megrendeléseknél 
elegendő a kelme szine és á rának megjelölése. Föntebbi cég tisztességes volta kezes-
kedik, h o g y csak a legjobb minőségű áru a legújabb és legizlésesebb desszinlien kül-
detik el. Eset leg meg nem felelő d a r a b o k készséggel kicseréltetnek, vagy a pénz 
küldet ik vissza. 9—10 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs : Farkas JÓZSdf. 

Egy tiz változatú 

P E D Á L É S UJ ORGONA 

zongoraművésznél 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 3Dr. B a - l l a - g ' i I v T ó r . DEU TSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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PROTESTÁNS 
ÉS ISKOLAI L A P 

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 házhozhordással s vidékre 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 

kiilön 30 kr. 

gggfT" Teljes süzátm/u. példáiin/y-ol̂ l̂ a,! m.I^d.Ig' 

Az esperesi szokásos évi jelentések 
kibővítése. 

Hazai protest. egyházunkban a lelkészi pá-
lyára való lépéstől nagyon sokakat az idegeníteti 
el s az azon pályán levők közül nem keveset az 
keserített el, hogy a becsületes munka a lelkiis-
meretes buzgólkodás nem számithatott elismerésre, 
jutalomra; a lelkészi állomásra való jutás, vagy 
a gyengébb javadalmazási! egyházból a magasabb 
jövedelműbe való előléptetés nem érdem szerint 
történt, hanem a véletlen műve volt, vagy pedig 
attól a qualificatiótól függött, melyet ki-ki a nép-
től, a valódi lelkészi képzettség s papias jellem 
megítélésére qualifikálatlan tömegtől nyert. 

E bajon akart a reform, egyház egyetemes 
zsinata az ismeretes intézkedések által segíteni. 
Most már osztályozva vannak az egyházak, osz-
tályozva a rendes- és segédlelkészek; ki van 
mondva, hogy a kiválóbb egyházakba való jelö-
léseknél figyelembe vétessék részint az iskolai, 
vagy hát a papivizsgálatokról nyert bizonyítvány, 
részint s főként az, hogy az illető a valláserkö^si 
élet fejlesztésében, egyháza gondozásában, egy-
háza anyagi felvirágoztatásában mily sikert fejtett 
ki, szóval hogy a lelkészi hivatásnak minden te-
kintetben miként felelt meg. 

Most már azután bent is van a kiállítandó 
minősitvényhez szolgáló esperesi bizonyítványban 
a ^ténylegesen sikeres* munkálkodásról való ta-
núságtétel. De hát mit nyertünk vele? Az az 
eredmény megvan az uj törvény következtében, 
hogy egészen fiatal segédlelkészek, kivált közép-
szerű bizonyítványok mellett elsőbb rendű egy-
házakba nem választathatnak meg. De ha valaki 
tiz évet eltöltött a lelkészi pályán, akkor azután 
micsoda válaszfalat von az uj törvény, az inkább 
vagy kevésbbé érdemes munkás között ? Semmit 1 
Ténylegesen sikeres munkás mindegyik, ha csak 
épen feltűnően botrányos tettei nem voltak. 

Mert hát hogy ís bizonyíthatna az esperes 
egyebet ? mi alapon ? Mire támaszkodjék, ha ne-
tán az egyik lelkészt érdemesebbnek akarná fel-
tüntetni, mint a másikat ? Van-e az egyházmegyei 
jegyzőkönyvekbe valami jelentés vagy jellemzés, 
a melyből meg lehetne ítélni, hogy egyik-másik 
lelkész miként munkálódott ? Az meg van említve, 
hogy a gyülekezetekben a vallásos élet külsőleg 
milyen, hogy az istenitiszteletek látogatottak-e vagy 
nem, urvacsorával hányan éltek, hogy az egyház 
anyagi ügyei rendben vannak-e vagy nincsenek, 
a kellő fizetések beszolgáltattak-e vagy nem, 
Érdekes adatok ezek is kétségkívül. A következő 
kor, meglehet, nagy hálával fogadandja az ide vo-
natkozó részeit az esperesi jelentéseknek. Azt 
is megengedjük, hogy ezek az adatok némi rész-
ben az illető lelkészek felől is tanúbizonyságot 
tesznek, de csak nagyon is némi részben. Hát 
ha az esperesi erélynek, vagy az előbbi lelkész 
munkálkodásánsk több része van az egyes egy-
házaknál mutatkozó előnyös állapotnak, mint az 
akkor, talán csak egy-két év óta ott működő lel-
késznek ? Ezekből a jelentésekből nehéz a lelkész 
működésének y tényleges sikerét4 megállapítani. 

De egy idősebb, praktikus esperes még csak 
osztályozhatná, mérlegelhetné egyházmegyéje lel-
készeit. De mikor egy uj esperesnek kell a qua-
lificatiohoz szükséges bizonyítványt kiállítani, hon-
nan állítsa ez ki: hol a jegyzőkönyv, vagy napló, 
a miből az adatokat vehetné ? Sehol. Veszi a 
formulát s irja a ténylegesen sikeres munkálko-
dást. Ott vagyunk, a hol voltunk. 

Miként kellene s lehetne ezen segíteni ? 
Óvakodom egy röpke hírlapi cikkben a gyakor-
lati élet körében bölcs embereknek tanácsokat adni. 
Videant consules (== tanácsbírák) et seniores.. De 
mégis, egy gondolatot legalább felemlítek. Ma 
már minden jelentékenyebb tanintézetről adatik 
ki évi értesítő, a mely az intézet kebelében egy-
egy éven át előforduló minden jelentékenyebb 
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eseményről s mozzanatról említést tesz. Nem le-
hetne az egyes egyházaknál is ezt a példát kö-
vetni ? Minden lelkész az egyházmegyei közgyű-
léshez, vagy az egyházmegyei elnökséghez beadná 
egyházának egy évi történetét, elősorolná a val-
lási, erkölcsi, iskolai, közművelődési, humanistikus 
téren felmerült mozzanatokat, az egyháztanács 
közérdekűbb intézkedéseit s elősorolná ugy, hogy 
azokból a legkisebb árnyéka nélkül a propria 
lausnak, adat szolgáltatnék a lelkész működéséről 
is. És ez az eljárás, még ha az általam emiitett 
célnak nem felelne is meg, de bizonyára drága 
gyümölcsöt termene egyházi életünk rajzára s 
történelmére nézve. 

Nem is uj dolgot mondok ezzel. Vannak 
már — bár még kevés számmal — egyházaink, 
reformátusok és evangélikusok, melyek nyomtatott 
évi értesítőket adnak ki, és ezekben az efféle 
mozzanatok mind híven elő vannak sorolva. Ez 
előtt talán pár hóval volt e lapokban ismertetve 
a p evang. egyház közelebbi (tizedik évfo-
lyamú) évkönyve s a ki az ebben levő XI. feje-
zetnek csak a címeit végig futja, már látja, hogy 
az ezen egyházban működő lelkész minő sikerrel 
fáradozik. 

Vagy ha ilyesféle alakban nem talál visz-
hangra az indítvány: kérek részére figyelmet egy 
más alakban, mert őszintén szólva, legfőképen az 
indított arra, hogy tollat fogjak. Hazai egyházi 
irodalmunk távol áll ugyan attól, hogy gazdagnak 
neveztethessék, de mégis az utóbbi pár évtized 
alatt óriási haladást tett és tesz naponta. A pon-
dus is figyelmet érdemel, de még inkább a nu-
merus. Öt hetilap, vagy hét folyóirat, egyházi 
beszédek, imák, síri beszédek, ágendák, biblia-
magyarázatok, helylyel közel a theologiai tudo-
mányok egyik másik ágából becses dolgozatok, 
— minők lapunk közelebbi számaiban is ajánl-
tattak, — ezenkívül a világi irodalom mezején is 
több kii ti nő munkás találtatik a prot. papság kö-
réből. Van e ezekről hivatalos tudomásunk, de 
még igen sokszor csak nem hivatalos is ? Néha 
az egyházkerületi közgyűlésen bejelentetik s an-
nak jegyzőkönyveibe bevezettetik egy-két kiválóbb 
munkás neve, a mely neveket különben is isme-
rünk; de hát a minorum gentium-ról ki emléke-
zik meg, a falusi méhesekben irt sokszor becses, 
de kevesebb zajt ütő, szerény kis kört érdeklő 
irodalmi dolgozatokról vesz-e tudomást sokszor 
az irónak még közelebbi kollegája is ? 

Nem jó volna, ha évenként egyházunk mind-
egyik irodalmi munkása beadná rövid tartalom-
jegyzékét kisebb-nagyobb irodalmi műveinek az 
egyházmegyei közgyűléshez, bevitetnék az az egy-
házmegye jegyzőkönyvébe, ebből a kerületébe s 

ily uton ismeretessé lenne az egész hazai prot. 
egyházunk előtt. 

Ezzel kapcsolatban aztán mehetnénk egy 
lépéssel tovább, vagy ha úgy tetszik egy fokkal 
lejebb. , A katholikus káplánok — olvastam a na-
pokban egyik k.-somogyi veterán lelkészünk leve-
léből — minden évben kötelesek a püspökhöz 
valamely dolgozatot beadni: hát a mi káplánaink 
ha egyszer átúsztak a vizsgálaton, mi jelét adják a 
tudományokkal való foglalkozásoknak€ ? Felelet : 
vannak, a kik eléggé fényes jeleit adják, már mint 
fiatal emberek számot tevő dolgozatokkal, tanulsá-
gos biblia-magyarázatokkal, egyházi beszédekkel 
gazdagítják egyházi irodalmunkat, de a kiknek mun-
kálkodásáról bizony gyakran egy-egy folyóirat 
kevés számú olvasóin kívül alig vesz s nyerhet 
más tudomást. Hanem ezek mellett azután van-
nak olyanok is, s pedig nem kevés számmal, a 
kiknél az irodalmi téren sem a productiv, sem a 
receptív erő nem igen mutatkozik. Nem volna-e 
célszerű ezekre is némi hatást gyakorolni, ezeknek 
a munkálkodásáról is egyházmegyén és kerületen 
számot kérni? s mikor a minősitvényre szükség 
van, talán figyelemmel lehetne lenni nemcsak a 
papivizsgálatokon nyert, de az életben szerzett 
bizonyítványokra is. A zsinat által alkotott minő-
sítési s lelkészválasztási törvénynek sok conse-
quentiája van s azon törvény csak úgy lehet ál-
dásos, ha levonjuk belőle, s foganatosítjuk a con-
sequentiákat. 

Farkas József. 

B E L F O L D . 

Püspöklátogatás Felső-Baranyában.*) 
Május 6-án reggel Viszlóból Baddra indultunk, 

melynek határán Németh Alajos körjegyző és a községi 
elöljáróság, a paplak udvarán pedig a lelkész üdvözölte 
püspök urat. A harangok hívó szavára a zsúfolásig telt 
templomba mentünk, hol az ének és apostoli áldás után 
igy kezdette beszédét a főpásztor: »Egy ember meghá-
zasodván, felesége után uj rokonait megakarta látogatni, 
megkötni velők az atyafiságot; de hogy egészen ismeret-
len ne legyen közöttük, megszerezte arcképeiket, mert 
a jellem vonásai az arcban tükröződnek vissza, levele-
zésbe is bocsátkozott velők, kikérdezte hajlamaikat, szo-
kásaikat s midőn mindezekkel készen volt: meglátogatta 
addig még nem látott uj atyafiait. Magamról szólok, én 
vagyok azon ember, ki holtig való hűségre jegyet vál-
tottam a dunamelléki gyülekezetekkel, megszereztem 
lelki arcképeiket, jellemökbe is igyekeztem bepillantani. 
Nem minden előkészület nélkül jövök hát ti hozzátok 
is, jól ismerlek már, csak a szinről-szinre való látás volt 
háíra«. . . Majd előadta püspök ur, hogy Raád már a 

*) A főbb vonásokban közöltük már az itt emiitett helyeken 
tett látogatást, de terünk szük volta miatt ezen másik tudósítónk szí-
vességéből nyert tartalmát a főpásztori beszédeknek ezen számunkra 
kelle halasztnaunk. Szerk. 
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iy-ik században önálló gyülekezet volt, 200 évnél fel-
jebb menő időtől kezdve sorrendben el tudja számlálni 
papjait, Bálint paptól kezdve 17 lelkészt, a mostani 
lelkészig Paksy Gedeonig, kinek atyja 40, ő maga pe-
dig már 42 évet szolgált a raádi gyülekezetben, mely 
nemcsak díszes építkezései által anyagi, de az 1817-ki 
püspöki látogatás jegyzőkönyveivel összehasonlítva, er-
kölcsi tekintetben is haladást mutat. Midőn mind-
ezekért dicsérő szót nyertek a főpásztortól, ugyanak-
kor figyelmeztette őket azon erkölcsi fogyatkozásokra 
is, melyektől e gyülekezet tagjai sem egészen mentek. 
A nagy áhítattal és buzgósággal hallgatott főpásztori 
beszédet gyönyörű ima zárta be. Istenitisztelet után is-
kolalátogatás, majd a presbyterium kikérdezése követke-
zett, melynek végeztével kocsira ülve, mindinkább növe-
kedő kíséretével vonult be a főpásztor a kis Marjára, 
hol a lelkészlak kapujánál Bóna Sándor lelkész fogadta 
»a gyermekeit meglátogató kegyes atyát.* 

A templomi gyülekezethez intézett beszédét ilyen-
formán kezdte a főpásztor : »A jó pásztor ismeri az ő 
juhait, én is ismerlek titeket, bár először látlak színről-
színre, de tudom felöletek, hogy vallásos buzgóságban 
keveseknek engedtek, buzgón látogatjátok az Isten házát, 
Urvacsorához szép számmal járultok, és ha csak a külső 
buzgóságból, ha csak e szent asztal látogatásából kellene 
megítélni, kevesen múlnának felül benneteket. Ámde 
elég-e ennyi az igaz vallásosságra, ennyit a farizeusok 
is megtettek, külsőleg teljesítették a parancsolatokat, de 
azért e farizeusoknak és a hozzájok hasonlóknak mondja 
Jézus: »Nem minden, a ki ezt mondja Uram! Uram! 
megyen be a mennyeknek országába, hanem a ki cselekszi 
az én Atyámnak akaratát.« Azt kérdem azért, váljon 
buzgók vagytok-e éltetekkel és cselekedeteitekkel ? mert 
a ki csak külsőleg ékeskedik vallásosságával, de belsőleg 
bűneinek áldozik, az hasonlatos a festett koporsóhoz. 
Hogy az Isten házát szeretitek, ezt cselekedettel is meg-
bizonyítottátok és bizonyítjátok ma is, dicséretes és tet-
tekben nyilatkozó bizonysága buzgóságotoknak az a 
díszes paplak, melyet saját erőtökkel emeltetek s méltó 
dicsekedése e kisded gyülekezetnek, áldozatkészségteket 
bizonyítja az is, hogy az egyház szükségeire nem kény-
szerből, de jó kedvvel hozzátok meg áldozataitokat, a 
mit tőletek jövőre is elvárok. De még mindez csak külső 
bizonyítéka a ti vallásos buzgóságtoknak, hogy a hit 
erejét megláthassuk, arra nézve nem elegendők e külső 
jelek. »Az igaz ember hitből él« azaz egész életével bi-
zonyítja hitét, vallásosság, isteni félelem és az abból szár-
mazó tiszta erkölcsiség nyilatkozik minden cselekedetiben, 
magaviseletében, egész élete folyásában. És már, ha e 
tekintetben vizsgállak titeket, vájjon megállhatjátok-e 
csak az én gyarló Ítéletemet is, annyival inkább a min-
deneket megítélő igaz bírónak kemény Ítéletét? Mert 
hallottam felőletek, hogy, mint több helyein e bortermő 
vidéknek, ugy ti közöttetek is sokan vannak, kik túlsá-
gos dőzsölésbe és mértékletlenkedésbe merültek; mintha 
nem tapasztalnátok, hogy a bor csúfolóvá teszi az em-
bert, mintha nem tudnátok, hogy a boritalban való mér-
tékletlenség miatt elesett Noé az egyetlen igaz is, mintha 
nem tapasztalnátok, hogy az iszákosságot nyomon követi 
a szegénység, pusztulás, erkölcsi és anyagi sülyedés«. . . 

Majd a próféta kemény intő és dorgáló szavait az 
édes atyai szelid intések és tanácsok követték, megté-
résre híva a kik már tévelyegnek, a jóban való állhata-
tosságra azokat, kik még megőrzék e vétektől magukat, 
végre buzgó ima és áldás rekesztette be a fényes szó-
noklatot. Iskolavizsgálat és presbyterium után kedélyes 
ebéd következett. 

Délután 4 órakor a nagyon felszaporodott kísérés 
Tevehegyre követte püspök urat, hová egy kellemet 
functio, szeretett esperesünk nt. Kovács Antal ur kedves 
leányának Flórának esketése, hívta a főpásztort. A lel-
készlak udvarán emelt diadalív alatt, díszes lakodalmi 
vendégsereg és nagy közönség élén Kovács Antal espe-
res, mint helybeli lelkész fogadta püspök urat, bent a 
lelkészlakon pedig Baranyamegye fő- és alispánja, Bánffay 
kir. tanácsos és Galamb Gyula egyházmegyei vil. tanács-
biró üdvözölték a kedves vendéget. Délután 5 órakor a 
virágokkal díszített templomban, mindnyájunkat elragadó 
fényes esketési beszéd után a vallás esküjével is egybe-
kötötte főpásztorunk a kedves menyasszonyt vőlegényével 
Weigl József séllyei kereskedővel. Ezután fényes lakoma 
következett, mely benyúlt a késő éjszakába. 

Május 7-én délelőtt tartatott meg a püspöki egy-
házlátogatás, mely a templomi istenitisztelettel kezdődött. 

»Nagy vágyakozással készültem — úgymond a főpász-
tor — és szívbeli nagy örömmel jöttem e gyülekezetbe, 
nemcsak azért, hogy e í.-baranyai egyházmegye nagy-
érdemű esperesének nyáját megláthassam, nemcsak azért, 
mert családi ünnepély várt reám, melyben a szeretet 
és barátság ölén megpihenni olyan jól esik; de rég óhaj-

j tottam e kies helyen, kősziklákból és régi romokból al-
kotott domb tetején épült régi egyház falai között meg-
jelenni. Lelkem szívesen andalog a mult emlékein, azokon 
a nagy időkön, melyekben itt a reformatio kezdődött, 
küzdött és megszilárdult. És van is okom itt emlegetni 
a reformatio ama századát, midőn őseitek mindent készek 
voltak feláldozni hi tökért ; midőn — Izráelként — egyik 
kézben vakoló kanál, másikban kard volt, amaz az építésre, 
emez a védelemre. Ma már törvények biztosítják a val-
lásszabadságot, nem kell érte vért és életet áldozni, sőt 
még vagyont sem, vagy annak csak nagyon csekély 
részét. És mit tapasztalunk ma Baranyában is, itt a 
reformatio egyik fészkében ? azt, hogy az egyház iránti 
áldozatkészség nagyon megfogyatkozott, hogy némelyek 
közületek azt a keveset is, a mivel az egyház fenntartá-
sához járulnotok kell, nem örömmel, nem kész szívvel, 
hanem csak kényszerből adják. Fájdalom! hogy itt ti 
közöttetek is sokan vannak ilyenek. Igaz, hogy megfo-
gyatkoztatok számban és erőben, de váljon nem tőletek 
eredő okok eredményezték-e a számban és erőben meg-
fogyatkozást. Néhány évtizeddel előbb még sokkal erő-
sebbek voltatok anyagilag is, pedig akkor csak a robot-
tól szabad napokon gazdálkodhattatok magatoknak, s 
mióta szabadok vagytok, mióta uraivá lettetek azon föld-
nek, melyet munkáltok, napról-napra hanyatlik vagyono-
tok, sőt sokan kipusztulva a vándor, hogy ne mondjam, 
a koldus-botot kénytelenek kezökbe venni. 

De nemcsak ez, hanem más egyéb okok miatt is 
nagyon megfogyatkoztatok számban és erőben az utóbbi 
69 év alatt. A fényűzés, a magasabbra csigázott igények, 
a gyermektelenség, mind olyan tényezők, melyek roha-
mosan vezetnek a számban és erőben megfogyatkozás 
vészes örvénye felé. Szaporodnak az igények, nő a fény-
űzés s épen ezért féltek a gyermekek szaporodásától, hát 
nem gondoljátok meg, hogy minden gyermekben az egy 
evő szájhoz két munkás kezet nyertek. Milyen felfordult 
okoskodás az, mely örvend a nemzedék fogyatkozásának, 
hát nem a mindig megujuló nemzedék van-e hivatva a 
haza, a nemzet és az egyház fenntartására ? hát nem 
igaz már a 127-ik zsoltár, melyben ez mondatik: * Mi-
képen a nyilak a hatalmas erősnek kezében.: olyanok az 
ifjúságnak a fiai, boldog ember, a ki megtölti az ő tegzét 
azokkal-, nem szégyenülnek meg, mikor az ő ellenségeket 
a kapuban megszólítják.« íme erős fegyverekhez hason-

4 1 * 
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Iíttatnak a nemzedéknek fiai, micsoda nép hát az, mely 
elhányja fegyvereit, és ezt épen a mi magyar népiink 
teszi, melyet annyi, nem mondom ellenség, de lega'ább 
irigy környékez. . .« 

Szendy Lajos. 

Május 7-ikétől 10-dikéig a harkányi, ipacsfai, ko-
vácshidai, szaporcai, tésenfai, szerdahelyi, dráva-palkonyai, 
dráva-szabolcsi egyházakat látogatta meg püspök úr, 
mely látogatásról már mult számunkban tettünk em-
lítést. 

Dráva-Szabolcsról — mint másik levelezőnk becses 
tudósítása mondja — május n-dikén reggel Gordisára 
ment püspök ur, hol Bajó Károly lelkész s egyházme-
gyei főjegyző által fogadtatott. A harangszóra templomba 
ment a gyülekezet s annak minden zugát megtöltötte. 
A munkás, szorgalmas népen észrevehető volt a jólét 
vidámsága kin, komoly vallásossága az Isten házában. 
Jó tulajdonaiért, lelke megelégedésével hallhatta a főpász-
tori dicsérő szavakat; de épen oly értelmes arccal s 
helyeslő fejmozdulattal hallgatta a beszéd azon részeit 
is, " melyek a gyülekezetben uralkodó rosz szokásokat 
érinték. Itt is meglátszott, milyen értelmes a mi magyar 
népünk. Sohasem kell attól félni, hogy nem érti, vagy 
nem akarja megérteni a mondott szót, csak igaz legyen 
és durva ne legyen. — Iskola és egyház olyan, a mi-
lyennek oly jeles vezetés mellett okvetetlenül lenni kell 
Ebéd után Matyra indult a visitatió. A matyi népben 
kevesebb a buzgóság, nem egyaránsu az értelem s hibái 
miatt is szorongatja a paizsos férfiú. Több éven át fel-
halmozódott hátralék nyomja vállait, mi egyfelől békes-
ségszerető lelkészének engedékenységéből, más részről az 
egyszerűsitendő behajtási eljárásból származik. Bárcsak 
egyetlen magja se hullott volna kősziklára a Matyón 
minden irányban hangzott püspöki beszédnek. 

12-én Harasztiban kezdődött s Oldon végződött a 
látogatás. Svarkai Lajos a testileg gyengélkedő, de szel-
lemileg teljes erőben lévő harasztii lelkész, minden más 
gyülekezetével vetélkedő fogadást rendezett püspökének. 
Az ebben mutatkozó szép rend, tükre volt az egyház 
állapotának. Minden helyén volt, semmi túlzás, semmi 
felesleg. Az üdvözlő beszéd szóvirág és áradozás nélkül, 
de tartalmasan hangzott s hasonló válaszban részesült. 
A nem gazdag, de szorgalmas nép, egészen elsajátította 
szeretett lelkészének a szó legnemesebb értelmében reá-
lis gondolkodás módját, kötelességérzetét. Ez az egyet-
len gyülekezet a meglátogatottak közt, melyben nincs 
hátralék. Lelkész és a hívek közt legtökéletesebb békes-
ség és egyetértés van; minden épület tiszta, csinos; 
minden dolog ékesen és rendben foly. Az iskolában egy 
olyan segédtanitó, a milyen több nincs, a ki 41J2 hónap 
alatt csaknem kimagyarázhatatlan sikert tudott felmu-
tatni. Az a teljes megelégedés, melyet a püspöki beszéd 

' a templomban is kifejezett s templomon kívül szintén 
1 nyilvánított, kétségen kívül'lelkesitőleg hatott a harasztii 

gyülekezetre, mely nem fog megrestiilni a jóban. — 
Oldra menve- át, egészen más természetű gyülekezet 
körébe jutott a visitatió. Harasztiban ősi erények fenn-
tartása, Oldon sok régi rosz szokás követése a jellem-
vonás. Az erkölcsi kép, melyet a püspöki beszéd rajzolt 
s melyről az oldi gyülekezet magára ismert, egy cseppet 
sem enyhítette a valóságot, s ezért itt is célt ért. Ha-
tása alatt kellőleg ápolva, gyógyulni fognak a végi ba-
jok, mire Beregszászi Gusztáv lelkész, mint eddig, ugy 
ezentúl is törekedni fog. 

13-án reggel Beremen leány-egyház volt a sorban. A 
kisded gyülekezetet szakadatlanul gyámolítja a hg.Lippe-
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féle uradalom, újításra váró templomához már is szép 
segitséget ajánlott. 25 év óta híven szolgáló tanítója ma 
is ifjúi lelkesedéssel buzgólkodik mind az iskolában, mind 
a gyülekezet építésén. Püspök urat megérkezésekor az 
anya-egyház (Nagyfalu) h.-lelkésze fogadta s nyomban 
utána tisztelkedett s felvilágosult szellemben üdvözölte 
Beremennek közbecsülésben álló jeles plébánusa főt. Ot-
rokóczi ur, ki káplánjával s a görög keleti lelkészszel 
együtt az istenitiszteleten is megjelent. Buzdító, lelkesítő 
volt a beszéd, melyet a főpásztor a szegény, munkás, 
józan életű gyülekezethez intézett, teljesen alkalmas arra, 
hogy a dicséretet érdemlő kitartást a további erőfeszí-
tésre is megedzze és acélozza. A jeles iskola megvizsgá-
lása és a presbyteriummal tartott értekezlet megtartása 
után püspök ur jó nagyszámú kíséretével együtt plébánus 
urnái tett látogatást, ki örömmel mutatta meg gyönyörű 
kertjét, 20 évi munkásságának egyik eredményét. Még 
Nagyfalu volt hátra, a 16 napra telt munkálkodó láto-
gatásnak ez alkalommal utolsó pontja. Egy órakor ért 
püspök ur Nagyfaluba, hol az egyháznak megválasztott, 
de helyét még el nem foglalt lelkésze Dombi Vince ur 
fogadta. Sokan voltak, kik a főpásztort ide kisérték, még 
többen a kik a gyülekezet tagjain kívül itt várták. A 
templom szorongásig megtelt. Mély csendben szólalt meg 
püspök ur, csengő hangjának a folytonos szolgálat által 
tisztult erejével. Kezdettől végig fogva tartotta a hall-
gatók figyelmét, magával ragadta a lelkeket, áthatotta 
a szíveket. A gyülekezet elhunyt lelkipásztoráról való 
megemlékezés, a püspöki látogatás utolsó napja, a látot-
tak* s tapasztaltakra való visszatekintés, mélyen megin-
dító helyei voltak a remek beszédnek. 

A gyülekezet körülményeinek ezekkel párhuzamo-
san történt feltüntetése közben, a felekezeti s nemzeti 
szempontok hangsúlyozása alatt mindazok, kik más egy-
házakban is voltak tanúi a püspöki látogatásnak, érezték, 
mint szélesedik körülöttük a tér, emelkednek a szem 
elől nem téveszthető célok, súlyosbodnak a kötelességek, 
melyek a magyar reformátusságra felekezeti és nemzeti 
tekintetben egyenlő mértékben hárulnak. Ez a beszéd a 
többinek valamennyinek, ennek a beszédnek pedig a reá 
következett imádság volt a koronája. Betetétezett munka, 
melyen meg fog tetszeni az Isten áldása! Hogy hatása 
nem maradt a templom falai közt, meglátszott a búcsu-
ebéden résztvett közönségen is. Mintegy 25 pap volt 
együtt, a kik midőn szóltak, arról tettek bizonyságot, 
hogy nyilatkozatuknak, mint komoly hallgatásuknak egy 
az értelme, a következő óhajtás : »legyen a te benned 
való léleknek kettős mértéke én rajtam!« Adja Isten, 
hogy a próféták fiai elmondhassák mint egykoron: »Az 
Illyés lelke megnyugodt ő rajtok!« 

A távozó főpásztort Villányig kisérte vagy 30 ko-
csin esperese vezetése alatt a tőle megválni alig tudó 
papság, tanítók, presbyterek, egyháztagok, hol az indu-
lás perceig eltelt ídő megint csak arra szolgált alkalmul, 
hogy a bizalmasan folytatott beszélgetés még szorosabbá 
tegye a folyton erősbülő ragaszkodást a hívek, lelkészek 
és püspökük között. Az induló vonat után hangzó búcsu-
kiáltások azon érzelemből származtak, mely egykor azt 
hangoztatá: »Édes atyám, édes atyám! Izraelnek mind 
szekerei, mind lovagjai!« 

Mohácson Schey Lajos szolgabíró fogadta s ven-
" dégül vitte püspök urat saját házahoz, hol hajnalig pi-

hent Öt órakor tovább folytatta útját Hidasra, hol megje-
lenése szükséges volt. Az állomáson a tolnai egyházmegye 
esperese nt. Csekey István ur, lelkésztársaival együtt nagy 
tömeg közepette várta, fogadta a főpásztort; jelen volt s 
üdvözölte a járási szolgabíró Kiss Aladár ur, valamint az 
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egyház és község s Kardos Kálmán birtokos, ki mint 
egykori képviselőtársa s barátja szives vendégszereteté-
vel halmozta el. Rövid pihenés után a német leány-
egyház presbyteriumával tartott értekezletet, mely sok 
bajnak vette elejét; megszégyenítette a kicsiny hitűeket, 
bátorságot öntött a csüggedőkbe. Délután a kisded ma-
gyar anyaegyház templomában tartott istentisztelet, 
hivatalosan kitűzött látogatás nélkül is látni akarván an 
nak tagjait, hogy szólhasson hozzájok s ímádkozhassék 
velők. A gyülekezetnek ifjúi bugóságu fiatal lelkésze Széky 
Géza, ki a maga hasznát nem nézve munkálkodik az 
Úrnak e vízmosástól fenyegetett szőlejében. Vajha siker 
koronázná fáradhatatlanságát. 

Hidasról 15-kén estve érkezett vissza püspök ur 
19 napig tartott kőrútjából Budapestre. 

A külső-somogyi ref. egyházmegye közgyűlése. 
Folyó évi május hó 4. és 5. napjain Ságváron, tar-

totta a nevezett egyházmegye évi rendes közgyűlését, 
Szalay Ferenc esperes és Sárközy Béla vil. tanácsbíró 
urak elnöklete alatt; az egyházi közügyek iránti részvé-
téről keriiletszerte ismeretes buzgó gondnokunk Décsey 
Lajos ur, mellőzhetlen hivatalos teendői miatt, ez alka-
lommal nem jelenhetvén meg a gyűlésen. 

Általánosabb érdekű s nagyobb fontosságú tárgyai 
a gyűlésnek,, ezek voltak : 

1. Az esperesi jelentés. Az egyházkerület által 
megszabott kérdőpontok mindenikére egyenként és nagy 
részletességgel felelvén meg esperes ur, az egyes apró 
vonásokból ügyes kézzel domboritá ki egyházaink bel-
életének képét, kiemelve az amúgy is kiemelendő fény-
pontokat, de nem suhanva el könnyedén az itt-ott ki-
sértgető árnyak mellett sem ; bár ezek, a multakhoz 
képest, szembetünőleg megkevesedtek, s ha tovább is 
igy haladunk, talán végkép is le fognak tűnni gyűlé-
seink asztaláról. A mi különösen a vallásos élet fokmérő-
jének joggal nevezhető, a gyülekezeti béke és egyetér-
tés sehol meg nem zavartatott; lelkészek, tanítók s egy-
házak vállvetve igyekezvén Isten országa építésén s ne-
mes feladatuk betöltésén. Egyetlen sebünk, a magyar-
gyönki viszályos ügy is, egy tapintatos eszközölt lelkész-
cserével szerencsésen begyógyittatott, s reméljük, nem 
fog fájni és sajogni többé 1 

Az istentisztelet gyakorlását, az Úrvacsorájával 
való élést és az áldozatkészséget tekintve, kielégítő sőt 
részben örvendetes eredményt konstatál a jelentés. Ily 
örvendetes, és ugy híveink kötelességérzetét, mint espe-
resünk ügyességét, s a lelkészek buzgalmát dicsérő moz-
zanatnak tekinthető, hogy — mint az előterjesztett es-
peresi számadások is igazolták — egyházmegyénkben 
egyetlen egy krajcár közalap-há'ralék sem mutatkozik. 
Ily eredmény, minőt a három év előtti hangulat mellett 
alig mertünk volna remélhetni 1 

Élénk tetszést, mondhatni örvendetes meglepetést 
okozott a jelentés azon része, mely a nagy-székelyi né-
metajkú egyház presbyteriumának, az olt nagy mérvben 
divatossá vált vadházasságok meggátlása ellen tett me-
rész és erélyes eljárását hozza tudomásra. Nevezett pres-
byterium ugyanis, az űj büntető-törvényre és a zsinati 
torvényre támaszkodva, az ily törvénytelen viszonyban 
élőket, közbotrány okozás vétsége címén, egyenként ke-
ményen megbírságolván, ezen szokatlan, de az illetőket 
észretéritő — szigorúságával mintegy 40 vadházasságot 
szüntetett meg, az első intrádára is. A mi ott oly nagy 
sikert eredményezett, talán követhető volna másutt is? 

Legnagyobb vitát keltett az anyakönyvi másodpél-
dányok ügye. Esperes ur jelentése szerint csaknem min-
den lelkész kapott ez év tavaszán szolgabírói hivatalos 
felszólítást, melyben — az ujabb szigorú belügyminiszteri 
rendeletre hivatkozással — 4, 5, néhol épen 10—15 
évi anyakönyv bekti'dése követeltetik, egy bizonyos záros 
határidő alatt, és pedig oly lelkészek részéről is, kik a 
kezeik között levő nyugtákkal vagy postakönyvekkel 
képesek, az évenkénti pontos beküldést igazolni. Már 
ha egyszer beküldték, nem a legnagyobb injuria-e tőlök, 
10 — 15 évi anyakönyvnek újból lemásolását, s díjtalanul 
követelni, mikor vagy az illető szolgabírói, vagy a ren-
dezetlen megyei levéltári hivatalokat terheli a mulasztás ? 
kérdés, kötelezhetők-e a lelkészek, kivétel nélkül ezen 
terhes munkára ? A miniszternek igaza van, midőn ő az 
anyakönyvek hiánytalan összegyűjtését rendeli el, de a 
kötelességöket teljesített lelkészeknek is igázok van, mi-
dőn arra hajlandóságot nem éreznek, s a hivatali hanyag-
ság bélyegét homlokukra üttetni legalább is lealázónak 
tartják. E fonák helyzetet, mely aligha csak ezen egy 
egyházmegyében fordult elő, fe'terjeszti a közgyűlés az 
egyházkerületre, hogy az kérdezze meg a belügyminisz-
tériumot, váljon a beküldést igazolni tudó lelkészek tar-
toznak-e, ezen tőlök követelt munkát díjtalanul teljesíteni, 
s ha nem, ki viselendi a költségeket ? 

Említésre méltó még itt, esperes urnák egy életre 
való s a gyakorlat által eléggé indokolt indítványa, mely 
általános helyeslést nyervén, egyhangúlag el lőn fogadva. 
Eddigi hivatali válto/ások alkalmával ugyanis az egy-
házak magok szokták a birtokukban levő díjlevelet le-
másolni s esperesi hitelesítés után azzal hívták meg a 
választottat. Ugy de a gyülekezet által bemutatott s az 
esperesi levéltárban levő százados díjlevelek Összehason-
lításánál, nem ritkán a legnagyobb zavarba kellett jutnia 
az esperesnek ; a mennyiben alig van lelkészi vagy ta-
nítói dijlevél, mely az idők folyamában, az egyházi ható-
ság jóváhagyásával vagy a nélkül, némi változtatáson 
ne ment volna keresztül; az egyház conventió-levele 
aztán ehhez képest módosult, az esperesé pedig maradt 
a régi szöveg szerint, s kész volt az ellenmondás, nem 
ritkán háborúság. Ennek a jövőben meggátlása végett, 
egy conventiós-könyv készítése határoztatott el, mely 
magában foglalandja a presbyteriumok által aláírandó 
papi és tanitói hiteles díjleveleket, mindegyik után né-
hány üres lappal, hová az időnként engedélyezett módo-
sítások az esperes által bejegyeztetnek ; előforduló hiva-
tali változások alkalmával aztán nem az érdekelt gyüle-
kezet, hanem az esperes adja ki a folytonos evidentiá-
ban tartott könyvből, a megválasztandó hivatalnok 
dij'evelét hiteles másolatban; mi által az egyházmegye 
sok kellemetlen súrlódásnak véli elejét vehetni. 

2. A tanügyi jelentés, részletesen és b hatólag szá-
mol a népiskola-ügyben tett mult évi intézkedések ed-
digi eredményeiről, s általában megnyugvással fogadtatott. 
Az egyházmegyei s kerületi tanterv, több-kevesebb si-
kerrel mindenült életbeléptetve, a tantárgyak •— a régi 
szabadválas/.tási rendszer helyett — mindenütt a kijelölt 
tankön) vek szerint taníttatnak; és a kezdet nehézségei 
dacára is, a jeles és. jó iskolák száma egy év alatt is, 
szépen növekedett. A 10 havi szorgalom idő, rendes 
nyári iskoláztatás és nyári vizsgák, nem uj dolgok többe 
az egyházmegyében, mint voltak az.dott; a renitenskedő 
egyházak presbyteriumai vagy tanitói ellen szigorú — s 
ugy hisszük — célravezető intézkedések tétettek; Az is 
kolamulasztás ezernyi ezeréivel azonban, mint nem bír 
megküzdeni az egyházkerület, nem birkózhatott meg az 

1 egyházmegye sem ; bár Somogymegye torvényhatósága 
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már mozdult egyet, s az egyházmegye gyakori felterjesz-
téseire megbízta tanfelügyelőjét, hogy e chronikus baj 
megszüntetésére nézve adjon javaslatot. 

3. Az egyházmegyei pénztárak állásáról s az egy-
házak számadásairól tett számvevőszéki jelentések a szo-
kott keretben mozogván, semmi különösen említésre 
méltó mozzanatot nem jeleztek s egyszerűen tudomásul 
vétettek. 

4. Venio nunc . . . a konventi javaslatokra E nagy-
fontosságú munkálatok beható tanulmányozására már 
előre is felhivatván lelkészeink, ezek közül két lelkész-
társunk részletesen kidolgozott bírálatot s illetőleg Írás-
beli véleményt tett le az ez ügyben kinevezett tekinté-
lyes bizottság asztalára; mely derekas munkájokkal nagy-
ban hozzájárultak az eszmék tisztázásához s az egyház-
megyei vélemény megállapításához. A gyűlés teljesen 
magáévá tette a bizottságnak mind a három konventi 
tervezetre nézve beterjesztett véleményét. Az I. alatti 
javaslatot általánosságban elfogadja a részletekre nézve 
azonban aggályai, kifogásai levén, bizonyos lényeges 
módosításokat szükségeseknek itél. Igy például a 3-ik 
§-ban megszabott biztosítási díj, a már fennálló ilynemű 
intézetek tariffájához képest nemcsak túlmagas, de igaz-
ságtalan is ; mintha csak jobb igyekezetű egyházainkat, 
melyek tudvalevőleg leginkább cserép és zsindelylyel fe-
dett, és így alacsonyabb °/0 alá eső épületekkel rendel-
keznek, egyenesen büntetni akarnánk buzgalmukért. E § 
gyökeresen módosítandó, s a díjak leszállítandók legalább 
is a világi biztositási-íntézetek díjszabásaihoz, ha a ter-
vezett intézet népszerűségre s bizalomra akar számolni 
a magyar ref. egyházban. A 4. § intézkedése is kifogá-
soltatik. A dijak beszedésének ott megszabott módja és 
tulszigora nehezen volna összeegyeztethető a mi egyház-
kerületünk gyakorlatával, midőn mindennemű egyházme-
gyei, kerületi, biztosítási stb. adók és dijak, az év első 
három havában visitáló esperesi szemlék által szoktak 
eddig összeszedetni; s ez eljárás mellett azok be is foly-
tak teljesebb mérvben, mint az uj év első tíz napjában 
befolynának. Szedje tehát ezentúl is a visitáló esperes, 
de ne 8°/0 késedelmi kamatokkal, mert ily magas per-
centtel még a tisztán nyerészkedésre alapított intézetek-
nél sem találkozunk. Sérelmesnek látja az egyházmegye 
még az 5. §-ban az esperes és pénztárnokra rótt súlyos 
anyagi felelősséget is, a mások esetleges mulasztásáért; 
melyet csak akkor lehetne jogosan kimondani, ha ők 
ezen ujabb megterheltetésök arányában az intézettől 
megfelelő díjazásban is részesülnének, miről azonban a 
javaslat nem gondoskodik. 

A II. szám alatti nyugdij-tervezet elvben és általá-
nosságban sem fogadtatott el, s mint felette hiányos és 
semmi égető szükség által nem indokolt javaslat egészen 
elejtendőnek javasoltatik. Nem akarván ugyanis lelké-
szeinket a kényszeritett nyugalombalépés és az ebből 
származható zaklatások káros esélyeinek, sem a gyüle-
kezeteket az elkeriilhetlen belvillongásoknak kitenni: egy-
házmegyénk a régi jó gyakorlatot, mely szerint az el-
aggott vagy szolgálatképtelenné vált lelkészek, segéd-
illetve helyettes lelkésztartás mellett, holtukig élvezhették 
javadalmaikat, s melyből a valláserkölcsi életre semmi-
nemű kár nem háramlott, továbbra is fenntartatni óhajtja. 
A halvaszülött gyermek pedig . . .. requiescat 1 

Más szempont alá esik már a III. sz. tervezet. 
Egy, az egész magyar ref. egyházra kiterjedő s össze-
sített erővel létesítendő özvegy-árvai gyámintézet, ki ta-
gadhatná, magasztos és nagy gondolat! S maga e szép 
eszme előtt a közgyűlés is meghajolt, s örömmel üdvö-
zölvén a maga részéről is, a közlött javaslatot elvben és 

nagy általánosságban elfogadta; hangsúlyozván azonban, 
hogy súlyos áldozatokkal létesített s nagy önmegerőlte-
tés árán gyarapított saját gyámpénztárainknak az orszá-
gos intézet közös pénztárába leendő beolvasztása, con-
fiskálása ellen, a tulajdonjog szempontjából tiltakozik; 
gazdátlan egyházi vagyonnak azokat sem most, sem jö-
vőben tekintetni nem engedi, hanem az országos intézet 
mellett is fenntartja s tehetsége szerint gyarapítandja. 

Továbbá a 3. § a) és c) pontjaiban megszabott 
belépési és évenkénti díjakat a csekély kivétellel igen 
szerény jövedelmű lelkészekre nézve magasaknak talál-
ván : azon óhajtását fejezi ki az egyházmegye, hogy 
ama díjak a tényleges viszonyok figyelembe vételével, 
alacsonyabb kulcs szerint rovassanak ki. Ugy, de ekkor 
nem érünk el semmi célt; kevés befizetés után kicsiny 
összegű segélyeket nyerhetvén csak özvegyeink és ár-
váink !. . . Erre nézve azon indítványt tette a közgyűlés 
az egyházkerületi gyűléshez s közvetve a n. m. kon-
venthez, hogy mivel a nyugdíjintézet valószínűleg végkép 
el fog ejtetni a kerületek többsége által, az országos 
tűzkárbiztositó-intézet tartaléktőkéjének kamatja, mely a 
nyugdíjintézetnek volt másod sorban szánva, az özvegy-
árvai gyámintézet céljaira fordíttassék, a hol bizonyára 
áldásosabb eredményt fogna eszközölni. Végül a fél 
kegyévet, ha nem is kegyetlenségnek, de legalább is fél 
kegyességnek tekintvén, ragaszkodik az egyházmegye a 
nálunk már régóta érvényben levő s a gyülekezetek 
által is megszokott és soha nem kifogásolt egész kegyév 
intézményéhez. 

Ezután a kisebb fontosságú ügyeket, s nem a nyil-
vánosság elé való csekélyebb érdekű magán-kérvényeket 
letárgyalván, miután még a lelkész-kandidáló bizottságot 
megújította, s az egyházkerületi gyűlésre Keck Endre 
11.-székelyi lelkész és Sárközy Béla vil. tanácsbiró urakat 
képviselőkül választotta: másfél napi szakadatlan munka 
után eloszlott a népes gyűlés, melynek ezúttal — s talán 
első izben — egyetlen egy törvényszéki eset sem kese-
rítette meg együttléte kedves perceit. 

Kálmán Gyula. 

A szatmári ref. egyházmegye tavaszi gyűlése. 
A szatmári egyházmegye szokásos tavaszi gyűlését 

ápril hó 14, 15, 16. napjaina szatmári egyház kebelében 
tartotta meg. Kiss Áron esperes ur szokott buzgó imá-
jával a gyűlést megnyitván, elsőben is sajnálatát fejezé 
ki a felett, hogy Isaák Dezső egyházmegyei gondnok 
ur, családi körülményei miatt, a gyűlésen meg nem je-
lenhet ; minélfogva a társelnöki szék elfoglalására dr. Far-
kas Antal legidősebb tanácsbiró kéretett fel. Szegedy 
Antal világi tanácsbiró szolgabírói hivatalos elfoglaltatása 
miatt szintén nem jelehetvén meg: helyébe a jelen gyű-
lés tartamára Szeőke Bálint kir. járásbiró, mint a szat-
már-németii ref. egyház főgondnoka eskettetett fel. A 
tanácstestület igy kiegészíttetvén: esperes ur felolvasta 
kiváló gonddal összeállított terjedelmes esperesi jelenté-
sét, melyből örömmel győződtünk meg a felől, hogy a 
hitélet és közerkölcsiség egész megyénk területén átalá-
ban véve mindenütt megnyugtató: a szeretetadományok 
itt és ott, s különösen pedig a szatmári és németii egy-
házakban elismerésre méltóan nyilvánultak. E két test-
vér-egyházból egész sora olvastatott fel a közelebbi év 
folytán az egyház és iskola javára történt adakozások-
nak. A vidéki egyházak közül is nem mellőzhetem el, 
hogy föl ne említsem különösen a tiszabe^si egyházat, 
mely a mult pünköstkor azon szerencsés meglepetésben 
részesült, hogy Illyés Bálint egykori tiszabecsi, később 
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kisújszállási lelkész, annak emlékére, hogy ő a lelkészi 
hivatalt 25 évvel ezelőtt s nejével Szabó Karolinnal a 
családi életet a tiszabecsi egyházban kezdette volt meg, 
azon egyháznak egy 116 frt értékű vörös selyemből ké-
szült dús arany hímzéssel és rojttal ékített urasztali felső 
teritőt ajándékozott. Kisebb-nagyobb mérvű ajándékozá-
sok tétettek még számos egyházban, melyek hangosan 
tanúskodnak arról, hogy a vallás iránti szeretet, az egy-
házias érzület még nem halt ki népünk kebeléből. 

A nagy érdekkel hallgatott és általános tetszés-
sel fogadott esperesi jelentés után a fontosabb ügyek 
vétettek tárgyalás alá, melyek főt. püspök ur által véle-
ményezés végett küldettek volt le az egyházmegyékhez, 
s a melyek élénk discussíora szolgáltattak alkalmat. Első 
volt a misszió-ügy. 

A mult év november 17—25. napjain tartott konventi 
gyűlés 52. száma alatti határozata értelmében püspök ur 
felhívta az egyházmegyét, hogy adjon véleményes javasla-
tot a felekezetünkbeli szerte lakó és gyülekezetekhez nem 
tartozó hivek lelki gondozása tárgyában. Egyházmegyei 
gyűlésünk ezen felhívást kellő elismeréssel fogadta, püspök 
ur felszólítása folytán részéről kijelentette, hogy ezen egy-
házmegyében egyik vagy másik gyülekezethez nem tar-
tozó s kellő lelkigondozás nélkül levő hitrokonaink nin-
csenek; a másutt szétszórva élő hitsorsosainkra nézve egy-
házmegyénk ezen közóhajtását határozta felterjesztetni: 
a filialis egyházakat meghagyván az anyaegyházak köte-
lékében, a felekezetünkbeli anya- és leányegyházak körén 
kivül eső vidékek osztassanak fel körökre, s minden ilyen 
kör központján állittassék egy ambulans vagy vándorlel-
készség, a honnan a lelkigondozás szálai az egész kör 
testébe szétfuthassanak. Továbbá: e lelkészi állomások 
családtalan, ifjú, ügybuzgó lelkészjelöltekkel töltessenek 
be, és szereztessék meg számukra a legutóbbi országos 
népszámlálási kimutatás, melyből a szétszórva élő hivek 
tartózkodási helyéről s lélekszámáról tájékozást merítse-
nek. Minthogy pedig a folytonos érülközés teljesen ki-
vihetetlen : hogy a közvetlen hatás pótoltassák, akár 
a most létező evangy. szellemű vallásos kiadványokat 
felkarolva, akár egy uj, olcsó, népszerű missziói folyóirat 
féle vállalatot indítva, ennek negyedévenként megjelenő 
nyomatott termékeivel látassák el az ily köröket, hogy 
ezekből vallásos hitelveinkre nézve ismereteket, lelkitáp-
lálékot és vigaszt merítsenek. A hol a szórványban élő 
nagy kiterjedésű vidéken lakó hívek száma nem volna 
arányban a felállítandó utazó lelkész költségeível : ott a 
kikerekített kör a legközelebbi anyaegyház lelkésze gon-
dozása alá bizassék, ki hogy tisztének megfelelhessen, 
segédlelkész alkalmazhatása végett az országos közalap-
ból segélyeztessék. 

Továbbá: hogy a szórványban levő hívek tartóz-
kodási helye évről-évre nyilván tartható legyen, tétessék 
kötelességévé minden lelkészi hivatalnak, miszerint: lel-
készi naplójában nyisson rovatot az egyház köréből el-
távozó hívek beirására ; és minden év utolsó havában a 
kebelbeli egyháztanács tagjai lehetőségig puhatolják ki 
az egyház köréből eltávozókat, ugy az oda beköltözőket, 
s tudassák azt helyi lelkészökkel, már csak azért is, 
hogy azok az év első napján szokásos népmozgalmi 
adatok összeállítása alkalmából e tekintetben is lehető 
hű képet nyújthassanak az egyház időközi statisztikai 
állapotáról; egyszersmind az eltávozók valamely helyre 
történő beköltözése felől az illető lelkészi hivatalokat egy 
hó lefolyása alatt értesítsék. 

Ugyancsak püspök ur felhívása folytán a konvent 
által tervezett magyar református egyházi kölcsönös tűz-
kárbiztositó-intézet alapszabályai felől teendő vélemény-

adás is az egyházmegyei gyűlés egyik teendőjeiil tűzet-
vén ki: egyházmegyénk a kölcsönös tűzbiztositás eszmé-
jéhez teljes örömmel és készséggel járul ; de csak azon 
feltétel alatt, hogy azáltal reánk sem nagyobb anyagi 
teher, sem a gyakorlati kivitel tekintetéből elviselhetle-
nebb felelősség ne hárittassék, mint a mennyivel most a 
Fonciére pesti biztositó-intézet iránt lekötelezve vagyunk ; 
továbbá : hogy a mennyiben a Fonciére pesti biztosító-
intézettel kötött szerződés határideje még. 5 év múlva 
jár le : ha a szerződést időközben ujabb terheltetésiink 
nélkül békés uton felbontani nem lehet, a kölcsönös biz-
tosítás életbeléptetése e kerületre nézve a szerződésben 
kikötött idő lejártáig függőben hagyassék. 

Ezek után olvastattak a magyar ref. lelkészi és ta-
nári nyugdíjintézet alapszabályai. A szatmári egyház-
megye ezt a magyar országos reform, lelkészi és tanári 
Özvegy-árvai gyámintézettől elválasztott külön nyugdíj-
intézetet életbeléptetni nem kivánja. Az országos reform, 
lelkészi és tanári özvegy-árvai gyámintézet alapszabá-
lyaira nézve pedig határozati'ag nyilvánította egyházme-
gyénk, hogy egy ily országos gyámíntézet felállítását 
óhajtja; azonban a jelenleg fennálló gyámintézetet továbbra 
is fenntartani kivánja. A gyámintézetnek a kegyeleti 
évre vonatkozó pontját nem fogadhatja el. 

A konventi képviselők miként választása ügyében 
kimondatott, hogy e zsinat presbyteri módszerrel és egy-
házszervezettel biró egyházmegye, mint oly egyházak 
bár alsóbb, de autonomikus testülete, mely közvetlen fel-
sőbb hatóságának — kerületének minden közigazgatási 
tisztviselőit, — átalaban egyházának minden biráit, sőt 
legfőbb törvényhozó testületének országos zsinatának 
tagjait is egyes gyülekezeteinek presbyteriumai által vá-
lasztatta: a törvényes joggyakorlatához ragaszkodva, kö-
zös főhatóságának s legfelsőbb egyházi bíróságának egye-
temes konventjének tagjait is egyházközségünk presby-
teriumai által kivánja választatni. 

E fontos ügyek letárgyalása után a világi tanács-
birói és jegyzői szavazatok felbontásával megbízott küldött-
ség jelentette, hogy a tanácsbiróságra Galgóczy Zsigmond 
27, Dienes Dezső 20, Szilágyi Kálmán 19, — a jegyző-
ségre pedig Hérmán Mihály 26, Bakó István 23, és Bakó 
Lajos 16 szavazatot nyertek. E szerint általános többséget 
senki nem nyervén : a tanácsbiróságra Galgóczy Zsigmond 
és Dienes Dezső a jegyzőségre Hérmán Mihály és Bakó 
István ujolag kijelöltettek. 

Kiss Lajos egyházmegyei pénztárnok a konvent 
által tervezett javaslatok életbeléptetése folytán reá váró 
nagy felelősséggel egybekötött elfoglaltatástól megdöb-
benve, terhes postai közlekedésre való hivatkozással le-
mondását jelentette be, mely azonban a gyűlés által nem 
fogadtatott el. 

Ezután a változó tanitók helyeztettek el. Majd es-
peres ur mellé a konvent határozata értelmében a köz-
alap kezeléséhez bizottsági tagokul Szarka Boldizsár és 
Tabajdi Lajos tanácsbirák megválasztattak, a kik azzal 
is megbízattak, hogy a konventi kezelési szabályok egy-
szerűsítése végett javaslatot készítsenek. 

Második nap reggel egyetemes gyámintézeti gyűlés 
tartatott, mely után a megérkezett egyházmegyei gond-
nok Isaák Dezső társelnöklete mellett folytattatott a 
közgyűlés. Elsőben is inditványoztatott, hogy a mennyi-
ben egyházkerületünknek köztiszteletben és szeretetben 
kormányozó püspöke, Révész Bálint ur egyházunk javá-
nak előmozditására szentelt életének 70-ik évét a jelen 
év január hava 16-ik napján betöltötte, s a közelében 
élő hálás közönséget s főiskolai tanárkart, mint a lapok-
ból tudjuk arra vezérlette, hogy a szeretve tisztelt fő-
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pásztor előtt ez alkalomból személyesen tisztelegjenek, s 
előtte jó kivánataikat élő szavakban kifejezzék, nekünk 
pedig a becses születésnap eljötte óta mindeddig még csak 
összegyűlni sem volt alkalmunk, hogy a több tisztelgők 
hálás serege közül — kiktől elmaradni hálánk és tiszte-
letünk belső érzelmeiben, mint azoknak kifejezéseiben is 
soha nem akarunk — el ne késsünk: használjuk fel e 
gyűlést ezen szívélyes kötelességünknek is teljesítésére; 
mely indítványt a közgyűlés egyhangúlag helyesléssel 
fogadván : a püspök ur drága életének, az évek ily szép 
számára terjedése feletti egyetemes örömét, valamint 
azon buzgó óhajtását is, hogy a kegyelmes gondviselés 
őt még soká, igen soká tartsa meg e legnépesebb egy-
házkerületnek s az egész magyar ev. ref. egyháznak ja-
vára, felvirágoztatására mélyen tisztelt hitvestársának 
boldogító körében, ő nagyságuknak tudomásukra hozatni 
és jegyzőkönyvileg megörökíttetni határozta. 

A közgyűlés a szatmári egyház elsorolt építési in-
tézkedéseit, épületrajzát, költségvetését elfogadhatóknak, 
helyeseknek ismervén fel, azokat jóváhagyta és a jel-
zett kölcsön törlesztési alapra vonatkozó határozatot vég-
megerősités végett a fönti egyházkerületre felterjesztetni 
rendelte. 

Ezek után számos helyi érdekű ügyek intéztettek 
el ; majd a nagyszámmal beérkezett közalap segélykérő 
ívek vizsgáltattak át és hozattak meg reájuk a hatá-
rozatok. 

Harmadik nap délelőtt bírósági ülés tartatott, mely-
ben néhány fegyelmi ügy tárgyaltatott és intéztetett 
el. Eájdalom 1 egyik kis egyházban lakó lelkésztársunk 
— ki a mi köztiszteletben és szeretetben álló esperesün-
ket hivatali eljárásaért már a mult évben is mélyen, hir-
lapilag a »Szabad e g y h á z * hasábjain nyilvánosan meg-
sértette s ezen tetteért az egyházmegyei biróság által 
akkor az egyházi törvény értelmében első fokú büntetés-
sel büntettetett volt : most ujolag megfeledkezve a fel-
sőbbek iránti köteles tiszteletről, az esperest csupán 
azért, mivel az neki a közalapból az őszi konventi gyű-
lés alkalmával nem a kért ioo, de csak 50 frt segélyt 
tudott eszközölni : hivatalos levelében oly kifejezésekkel 
sértegette, melyek egy lelkészhez épen nem illenek. Az 
egész terjedelmes levélből az egyházmegyei biróság arról 
győződött meg, hogy azok a sorok és kifejezések min-
denesetre beszámítás alá nem eső állapot szüleményei 
voltak, az illető maga is beismerte, hogy azokat felhe-
vült, ingerült állapotában tette papírra, a mi egy lel-
készben már magában véve is elég bűn. 

A biróság tekintettel nyomasztó anyagi körülmé-
nyeire és számos tagból álló családjára : ezúttal a mél-
tán megérdemelt harmadfokú büntetést nem kívánta 
reája alkalmazni, hanem másodfokulag keményen meg-
feddette azon komoly figyelmeztetéssel, hogy ha a sér-
tegetést harmadízben ís ismételni fogja : az egyházme-
gyei bíróság is tovább fog menni a fokozott büntetés al-
kalmazásában. 

A bírósági ülés után számoltatószéki gyűlés tarta-
tott, melyen a referensek munkálatai az idő előhaladott-
sága miatt, mondhatni gőzerővel olvastattak fel és erő-
síttettek meg. Igy a három napi folytonos munkában az 
egyházmegyei tanács kimerülve, a gyűlés esperes ur ál-
tal berekesztetett. 

Kalós Péter. 
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Szerény vélemény, 
a magyarországi ev. ref. egyház egyetemes konventje által készített 
»egyházi kölcsönös tűzkárbizfositó-intézet« »lelkészi és tanári nyugdíj; 
intézet« és »lelkészi és tanári özvegy-árva gyáminté/.et« alapszabályaira 

vonatkozólag. 

(Folytatás és vége). 

A javaslat azon intézkedése, hogy a bi/.tositásért, 
tekintet nélkül a javak állományára, évenként a biztosí-
tott összeg 1/2°/o-ja fizettessék, sem nem helyes, sem nem 
igazságos. A biztosítási dijak ily módoni megszabása arra 
ösztönözné a gyülekezeteket, hogy az egyházi épületeket 
kevésbbé jó anyagból,, lehető olcsó tetőre építsék, mert 
azáltal tetemes biztosítási költséget takarítanak meg. Nem 
is lehet csekélynek venni azon különbözetet, a mi ezen 
nivellálás folytán egyes testületeket és intézeteket ter-
helni fogna. Mert például egyik collegiumunknál, hol az 
épületek éghető anyaga, a könyvtárak gyűjtemények ér-
téke 40,000 frtba volna biztositva : a mostani 41 frt biz-
tosítási dij helyett kellene űzetni 200 frtot. Általában ne-
héz volna azt a presbyteriumoknál indokolni, hogy miért 
fizessenek jövőben ugyanazon érték után biztosítási dijul 
3—4-szerte nagyobb összeget mint eddig fizettek. Röviden 
összefoglalva tehát az eddig mondottakat véleményem 
az: hogy a magyar ref. egyházi kölcsönös tűzkárbizto-
sitó-intézet felállítása ellen sokkal több ok harcol, mint 
mellette, ezért az nem létesítendő Ha azonban mégis fel-
állíttatnék, csak a zsinat útján lehetne azt létesíteni s az 
esetre is, a konvent által javaslatba hozott alapszabályok 
sok intézkedése módosítandó volna. 

II. A magyar országos reformált lelkészi és tanári 
nyugdíjintézet alapszabályai elvi részben levén megálla-
pítva, csakis ezen oldalról tehetők bírálat tárgyává. 

Hogy az academiai, középisko^i, tanitóképezdei ta 
nárok részére egyetemes nyugdíjintézet állittasék, azt 
mind a tanügy érdekéből mind a humanitás szempontjá-
ból csak helyeselni lehet; mivel ha a tanárnál oly testi 
vagy szellemi hiányok fordulnak elő, a melynek következ-
tében feladatának jól nem felelhet meg, a hiány orvoslására 
alig van más mód, mint az állomásnak új tanerővel való 
betöltése. Már pedig az iskolát fenntartó testületek nem 
rendelkeznek kellő anyagi erővel arra nézve, hogy a 
nyugalomba lépő tanároknak kellő nyugdijat adhassanak. 
Még a hol jól szervezett nyugdíjintézetek vannak is az 
egyes tanodáknál felállítva : ott sem közelíti meg a fele-
kezeti tanárok nyugdija, az állam által a saját intézetei-
ben működő tanárokra nézve biztosított nyugdíj mennyi-
ségét. A hol pedig a tanárok részére helyi nyugdíjinté-
zet nincs felállítva, vagy pedig az intézet gyenge : ott 
a hivatalát tovább vinni nem képes tanár ugyszólva a 
könyörület morzsáira van utalva. Az egyetemes tanári 
nyugdíjintézet felállításával a tanárok helyzete tehát tete-
mesen kedvezőbb leend, mint eddig volt. Másként áll 
azonban a dolog a lelkészekre nézve. A lelkészek eddig, 
ha a hivatal terhét bármi okból vinni nem tudták, 
se^édlelkészt vettek magok mellé, kivel a hivatalos teen-
dőkben megosztoztak. Az nem igen képezte kérdés tár-
gyát, hogy kényelmi szempontból, vagy testi és szellemi 
fogyatkozás miatt tartják a segédlelkészt, mind két eset-
ben végezhette a segédlelkész akár az összes hivatalos 
teendőket, s igy a lelkészi pálya eddig életfogytig biztos 
pálya volt. Nem mondható, hogy ebből az egyházi életre 
nézve valami rendkívüli hátrány származott volna, mert 
a lelkész, még ha minden egyházi teendőt végezni nem 
képes is, megmarad híveinek lelki atyja s tanácsadója. 
Ha most kimondatik, hogy a szolgálatképtelenné vált 
lelkészek nyugdíjaztatnak, félő, hogy nagyon sok helyen 
roszakaratu mozgalom indul meg a lelkészek nyugdíjaz-



059 OCO 

tatása érdekében, s a káplántartás kisebb egyházakban 
mindig csak annak bizonyítékául fog felhozatni, hogy az 
illető lelkész szolgálatképtelen. Magában az, hogy a lel-
készek nyugdíjaztatnak, nem volna nagy baj, sőt némely 
esetben az egyházi életre nézve tagadhatlanul előnyös 
volna : de az a baj, hogy kellő alappal nem rendelke-
zünk a nyugdíjazásra, s hogy az alapot a legnagyobb 
áldozatok árán is megteremthessük, arra egyhamar nincs 
kilátás. Csak tegyünk egy kis számítást mások példája 
után A dunántuli ágost. ev. egyházkerületnek van lelkészi 
és tanári nyugdíjintézete, melybe a legújabb intézkedések 
szerint minden belépő tag fizet vagy 300 frtot egyszer s 
mindenkorra, vagy pedig évenként 25 frtot és ezen befize-
tésért biztosíttatik részére 210 frt nyugdij. Határozottan két-
ségbe kell vonnunk, hogy ezen összegből egy lelkész, eset-
leg családjával együtt, megélni képes legyen ; pedig nem 
hiszem, hogy a mi ref. lelkészeink 25 frt évi díjnál ma-
gasabban fizetni hajlandók legyenek, annyival inkább, mivel 
a tervezetben is csak 10—4 frtra van téve az évi illet-
mény és mivel általunk ezen kívül az özvegy-árva gyám-
intézet díjai is fizetendők lesznek. Vagy vegyük fel az 
országos tanítói nyugdíjintézetet, hova minden tanitó után 
saját maga évi 6 frtot, az iskolát fenntartó testület évi 
12 frtot, összesen 18 frtot fizet s a nyugdij ez összegek 
után 105 frt o. é. Sokkal jobbnak, helyesebbnek tartom 
részemről az eddigi gyakorlatot, mivel a lelkész, ha némi 
hiányban és gyengeségben szenved is, segédlelkész alkal-
mazásával, elláthatja a lelkészi hivatal teendőit. Ha nagyon 
ritkán és kivételes esetekben még is megtörténnék, hogy 
a lelkész hivatalát még segédtartás mellett sem vihetné, 
például ha a lelkész megőrülne, vagy életfogytig tartó 
hosszú nehéz betegségbe esik, gyülekezete pedig népes, 
és helyzeténél és viszonyainál fogva éber lelki gondozást 
igényel stb. ily nagyon rirka esetekre vonatkozólag a javas-
lattól eltérőleg más megfelelőbb alakban lehetne és kel-
lene gondoskodni a lelkészek nyugdíjazásáról. Az eddig 
előadottakból következik, hogy a tanárok és lelkészek 
nyugdíjaztatása nem esik egyenlő feltételek alá. A tanár-
nál a nyugdíjaztatás, ha a tanár korán el nem hal, ren-
des állapotnak tekinthető, bizonyos idei például 30—35 
évi szolgálat után, még ha munkaképes is, nyugdíjaztatá-
sát igényelheti: ellenben a lelkészeknél a nyugdíjaztatás 
nagyon kivételes állapot s jogosan és méltányosan csdc 
akkor alkalmazható, ha a lelkész szellemi képességeit 
teljesen elveszítené és hivatalban hagyása vagy az egy-
házi élet megrontását idézné elő gyülekezetében, vagy 
közbotrányt okozna. Számokban fejezve ki a két hivatás 
nyugdíjazási külömbségét, nem vesszük nagynak a különb-
séget, ha azt állítjuk, hogy legfeljebb minden 5 nyugdíja-
zott tanárra I nyugdíjazandó lelkész számitható s igy 
ha 100 tanár közül 20 kerül nyugdíjba, IOO lelkész közül 
bizonnyal nem kerül 4-nél több. 

A nyugdíjazásnak ezen különböző feltételeínéi fogva 
azt hiszem, nem volna helyes a lelkészek és tanárok 
részére egyenlő kötelezettségek és jogok mellett közös 
nyugdíjintézetet alkotni, hanem mindegyikre nézve kü-
lön intézet volna állítandó; viszont a tanári nyugdíjinté-
zet a tanári Özvegy-árva gyámintézettel, szintúgy a lel-
készi nyugdíjintézet, a lelkészi özvegy-árva gyámintézet-
tel célszerűen volna összekapcsolható, a mint ez a most 
meglevő tanári nyugdíjintézeteknél ís megvan. 

A jövedelemforrások helyesen vannak kijelölve a 
lelkészi és tanári nyugdíjintézet részére, azon megjegy-
zéssel mégis, hogy mivel a kölcsönös tűzkárbiztositását 
nem tartom célszerűnek a 2 § a) pontja helyett »a tö-
meges tűzkárbiztosításból« eredő haszon, esetleg annak 
egy része volna jövedelmi forrásul felveendő. 

III. A magyar országos reform, lelkészí és tanári 
özvegy-árva gyámintézet tervezete felel meg leginkább 
a három javaslat közül mindazon kívánalmaknak, melyek 
egy a keresztyéni testvéri szeretetre alapított egyetemes 
intézmény iránt formálhatók. Itt a teher arányosan van 
felosztva, a jogosultság minden tag részére egyenlően 
van biztosítva, a jövedelem-források jól és helyesen van-
nak kijelölve. Csak egyetlen hibás intézkedés van a ja-
vaslatba felvéve, a mi annak értékét nagyon csökkenti, 
mert szerény véleményem szerint helytelen és igazság-
talan. Ezen célszerűtlen intézkedés által nevezetesen az 
mondatik ki, hogy a lelkészek és tanárok özvegyeik és 
árváik jövője érdekében nem tehetnek többet, mint a mit az 
egyetemes gyámintézet értök tesz. Mert a III. javaslat 15-ik 
§-a ezen szavaiban: »A most fennálló egyházmegyei, 
egyházkerületi és tanári özvegy-árva gyámintézetek 1887. 
január i-sejétől többé uj tagokat nem vehetnek fel; s a 
17. § ezen szavaiban: »Ha a segélyre jogosultak mind-
nyájan kihalnak, vagy teljes kort érnek, akkor az alap-
tőke, mint a gazdátlan egyházi vagyon az országos gyám-
egyletre s'áll,« a fenntebb idézett értelem van kifejezve. 

Semmikép sem gondoskodhatnak tehát a lelkészek 
arról, hogy jövőben özvegyeik és árváik több segélyben 
részesüljenek, mint a javaslatban előirányozva van, egy 
özvegy száz forinttal s egy árva huszonöt forinttal. 

Csak gondoljuk meg mi történnék akkor, ha azon 
ifjú lelkészeink, a kik 1887. január i-seje után lépnek 
hivatalba s a kik előtt az egyházmegyei mostani gyám-
intézetek ajtaja a tervezet életbe léptetése esetén belcnne 
zárva, azon gondolatra jönnének: hogy ők jobban akar-
ják családjuk sorsát biztosítani, mint a mennyire az 
egyetemes gyámintézetnél biztosítva lenni látják s ez 
érdekből ujabb egyházmegyei gyámintézetet alakitaná-
nak ; ezt bizonynyal nem lehetne nekik eltiltani. Más 
részről azt is helytelen jogi felfogásnak tartom, hogy 
az egyes segélyre jogosultak kihalása esetén a mostani 
gyámintézetek vagyona gazdátlan (talán uratlan ?) va-
gyonnak nyilvánittatik : mert hiszen azon vagyon nem 
az egyes lelkészeké, hanem az egyházmegyéé, a mely 
felett való rendelkezési jogát az egyházmegyének koránt-
sem lehet egy konventi határozattal megsemmisíteni. 
Ugy hallottam elbeszélni, hogy midőn a dunántuli ref. 
egyházkerület századunk harmadik tizedében elhatározta, 
hogy pápai főiskoláját Rév-Komáromba helyezi át, bár 
még a fejedelmi jóváhagyás nem erősítette meg a ha-
tározatot, legelőször a főiskola pénztárát akarták Komá-
romba átvinni. A mint e célból a pénztárnokkal a le-
számolás megtörtént s a pénz, adóslevelek és alapitvány-
levelek a főiskolai tanács asztalára kirakattak, hogy a 
komáromi pénztárnoknak átadassanak, boldog emlékű 
Márton István reá borult az asztalon levő pénzre és ki-
jelentette, hogy azt csak testén keresztül engedi Pápáról 
elvitetni és a pénz, vele együtt az iskola is Pápán ma-
radt. Én a lapokban megjelent nyilatkozatokból azt 
látom, hogy lesznek hazánkban egyházmegyék és isko-
lák, melyek gyámintézetüknek lassanként összegyűjtött 
vagyonát testükkel is fogják védelmezni az elvétel ellen. 
De nem is látok én abban semmi bajt, ha az eddig 
működött gyámintézetek az egyetemes gyámintézet fel-
ámítása után is megmaradnak és épen nem tartom túl-
ságosnak és feleslegesnek azon segélyt, a mit a szegény 
özvegyek és árvák mindkettőből együtt nyerhetnek. Azt 
pedig biztosan tudom, hogy az egyházmegyei gyámin-
tézetek tőkéi, határozottan jobban fognak gyümölcsözni 
a vidéken kezelve, mint gyümölcsöznek majd az egyete-
mes gyámintézetnek a földhitel-intézethez befolyt százezrei. 

Fel lehetne még vetni azon kérdést, hogy vájjon, 
4 2 
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ha az egyetemes gyámintézet mellett az egyházmegyei 
esetleg kerületi gyámintézetek is fennmaradnának, ezen 
kivül a nyugdíjintézet is felállíttatnék, nem lennének e a 
lelkészek és tanárok túlságos évi illetékekkel terhelve ? 
Hogy a kérdésre megfelelhessünk azon szempontból kell 
kiindulnunk, hogy minden nyugdíj- és gyámintézetnél a 
legnagyobb áldozatot azoknak kell meghozni, a kik az 
intézet jótékonyságát első sorban élvezik. Az kétségtelen, 
hogy ha az egyetemes gyámintézet felállíttatik, a lelké-
szeknek és tanároknak többet kell fizetniök, mint eddig 
fizettek, s hogy ccak olyan nyugdíjat vagy segélyt kap-
hassanak is, a melyből legszerényebben megélni lehet, 
ahhoz a domesztikából nyújtandó tekintélyes segély és a 
tűzkárbiztositásokból nyerendő hányad mellett, szüksé-
ges a tagok részéről legalább 16—20 forint évi tagsági 
díj fizetése. Lehetnek azonban kivételes esetek, a hol az 
egyházmegyei vagy kerületi gyámoldai évi tagsági ille-
ték eddig is -magas, talán az általam említettnél is ma-
gasabb volt ; ily esetben a dij emelésnek azáltal lehetne 
elejét venni, ha az egyházmegyei nyugdíj- vagy gyámolda-
pénztár vállalná magára tagjai helyett az egyetemes 
nyugdíj- és gyámoldai illetmények fizetését. Általában a 
kezelés egyszerűsittetnék, a pénz pontos beszolgáltatása 
biztosabbá válnék, ha a különböző nyugdíj- és gyámin-
tézeteket illető díjak, negyed vagy félévekre felosztva 
egy összegben követeltetnének egy pénztár által, mely-
nél a további elszámolás könnyen megtörténhetnék. 

Az elmondottak alapján szerény véleményem az, 
hogy leghelyesebb volna, ha a zsinat egyetemes nyugdij-
és gyámintézetet külön állítana fel a tanárok és külön a 
lelkészek számára s mindegyik intézetnek alapszabályai 
az illető foglalkozási kör különös viszonyaihoz s termé-
szetéhez alkalmaztatnának. Az eddig működött helyi 
érdekű nyugdíj- és gyámintézetek tovább is meghag3'at-
nának működésükben, de egyszersmind megengedtetnék 
nekik, hogy tagsági dijaikat úgy állapíthassák meg, 
miszerint az évi betételekből tagjaik után az egyetemes 
nyugdíj- és gyámintézeti járandóságot is fizethessék. 
Csak igy lehetne elérni azt, hogy az összes magyar ref. 
egyház kebelében működő lelkészek és tanárok arányos 
díjfizetés és egyenlő föltételek mellett számithatnának 
szerény, de a megélhetést mégis biztosító nyugdíjra, 
valamint családjaik hátrahagyott tagjai tisztességes gyá-
moldai segélyre ; viszont azoknak helyzete is, kik talán 
tetemes áldozathozatal'al már a múltban igyekeztek kel-
lőleg szervezett nyugdíj- és gyámintézet alakítás által 
maguknak és családjuknak tisztességes jövőjét biztosítani, 
nem rosszabodrék, sőt javulna az egyetemes hasoncélu 
intézetek felállítása folytán. Azt hiszem pedig, hogy 
épen ez volt az a cél, melyet ugy a szerkesztők, mint 
az egyetemes konvent, a felállítani szándékolt intézetek 
által elérni akartak. 

_ Pápa, 1886. máius I. Antal Gábor, 
főisk. tanár. 

A solti egyházmegyéből. 
• Motto: Mit szólna valaki alioz, ha egy vá-

ros tágas udvarokkal s kertekkel 
ellátott csinos épületeit lerombolnék 
azért, hogy annak közepén egy nagy 
arányú középületet emeljünk. 

Eyy esperes. 
- A solti egyházmegye tavaszi közgyűlését folyó hó 

4-dik és 5-ik napjain Szabadszállásán tartotta. Közgyű-
lésünk legfontosabb tárgyára : a konventi három alap-
szabály javaslatra tett véleményes jelentésünket hozzuk 
ezúttal nyilvánosságra. Ennek nyilvánosságra hozatala mel-

lett, szükségesnek tartjuk kinyilatkoztatni, hogy az elnök-
ség véleményes javaslatunk alapelveit általánosságban 
elfog., dhatónak nyilvánította, azon kijelentés mellett, 
hogy néme'y részlet (mint azt az egyházmegyei köz-
gyűlésről szóló tudósítás jelezni fogja) módosítandó vagy 
ujjal pótolandó, és hogy a véleményes-javaslatunk függe-
lékét képező nagyszabású positiv javaslat, miután nincs 
jogunkban az egyetemes konventnek ilyet benyújtani, a 
közgyűlés tanácskozási tárgyát semmiképen sem képez-
heti. Miután azonban mi a legfőbb súlyt ez utóbbira fek-
tetjük, mint olyan alapelveken nyugvó javaslatra, mely 
2000 lelkésznek s családjának fojtja el ajkán a sóhajt és 
emeli le lelkéről az aggodalom súlyos kövét : ezennel 
nyilvánosságra hozzuk véleményes jelentésünket egész 
terjedelmében : 

»Egyházmegyénk a beterjesztett konventi javasla-
tokra a következő észrevételeket teszi: mivel a három 
rendbeli javaslat a »magyar református egyházi kölcsö-
nös tűzkár-biztosító-intézet,« a »magyar országos reformált 
lelkészi és tanári nyugdíjintézet,* és a »magyar országos 
reformált lelkészi és tanári özvegy-árva gyámintézet 
alapszabály javaslatai egyházi életünk oly nagyfontosságú, 
egyházakat, lelkészeket oly közelről és oly mélyen ér-
deklő változtatásokat érintenek: egyházmegyénk aggódva 
bocsájtkozik tárgyalásukba, annyival is inkább, mert vi-
lágosan kivehetők ugyan a javaslatok irányelvei és az 
általuk elérni szándékolt rendszer változtatás, mely re-
formált egyházunk alkotmányát és régi, történetileg kifej-
lett, és zsinati törvényeink által érintetlenül hagyott — 
institutióit az ujabb kor követelményeihez módosítja, de 
részleteiben nagyon is sok hézagot, egyházaink és lel-
készeink legfontosabb érdekeik felett egyszerű átcsuszást 
találunk bennök. Óhajtandó lett volna, hogy a konvent 
részletesebben kidolgozott javaslatokkal lépjen fel, mert 
nézetünk szerint, ahol fontos elvi kérdések forognak sző-
nyegen, sok, nagyon sok függ a részletezéstől, mely el-
oszlathatja az aggodalmakat, és elejét veheti minden 
félreértésnek és zavarnak. Egyházmegyénk jogos kíván-
ságát fejezi ki közgyűlésünk, midőn hangsúlyozza, hogy 
ha a konvent kezdeményező jogával és hatalmával élve, 
egyházi alkotmányunk épületén gyökeres változtatásokat 
kiván eszközölni, az erre vonatkozó javaslatokat minden 
kétséget kizáró, minden érdeket felölelő teljes formulá-
zásban terjeszsze elő. Ezeknek előrebocsátása után az 
egyes javaslatokhoz a következő megjegyzéseket füzzük: 

I. Az egyházi kölcsönös tűzkár-biztositó-intézet fel-
állításához, mely sok és régóta táplált vágynak ad való-
sulást, és egyházi életünkben közsziikségnek felel meg, 
közgyűlésünk a maga szavazatával készséggel hozzájárul 
és az erre vonatkozó konventi szabályjavaslat szövege-
zését a következő megjegyzések mellett elfogadja: 

1. Az i-ső § első sora: »a magyarországi rerorm. 
egyház a sajat egyházi és . . . « így fogalmazandó : »a 
magyarországi református egyház az egyes egyházak 
minden egyházi és . . 

E változtatás nagyon természetes. A magyarországi 
református egyháznak, mint ilyennek nincsenek épületei, 
hanem igenis van a magyarországi református egyházban, 
értve alatta az egyház egyetemét, az egyes egyházaknak. 
Ezeknek épületeit biztositja, a maga körében, az egye-
temes egyház. A »minden« szó beszúrását a z é r t javasol-
juk, mert ezen egyetlen egy szó világosabbá és határo-
zottabbá teszi a minden egyházi és iskolai épület bizto-
sítására vonatkozó kötelezővé tételt és egyszersmind 
sok bekövetkezhető húza-vonának veszi elejét. 

2. A fenntebbi megjegyzés szerint a 2. § ezen 
szava: »egyház« hetyett »egyházak« teendő. 
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3. Miután a 8. § elrendeli, hogy a biztositolt tár-
gyak becsértékének meghatározásához az egyházmegyei, 
illetőleg iskola felsőbbségi helybenhagyás megkívántatik; 
miután továbbá a 13. § intézkedése szerint a becslő bi-
zottság a kár teljes összegét határozza meg, az elégett 
tárgy helyi értéke szerint, tekintet nélkül a biztosított 
összegre és a káros fél által nyilvánított kártérítési 
igényre, ugy hogy azoknál nagyobb összeget is becsülhet, 
ha a kárt nagyobbnak ítéli: miképen értendő a 15. § 
ezen rendelkezése: »Azonban az ekként utalványozott, 
összeg a biztosított összeget túl nem haladhatja, és a 
meg nem téritett kárért azok lesznek felelősök, a kik-
nek terhére rovandó fel az elégtelenül történt biztosítás?« 
Vagyis : ki lesz voltaképen a felelős? Az egyháztanács-e 
a mely élén a lelkészszel, a legjobb belátása szerint ha-
tározza meg a tárgyak becsértékét, vagy az egyházme-
gye, illetőleg iskolai felsőbbség, mely a helybenhagyást 
eszközli? Ha nincs felsőbbségi helybenhagyás, értjük az 
egyházlanács felelősségre vonhatasát, de már az a fel-
sőbbségi helybenhagyás után többé képzelhetetlen; az 
pedig, hogy maga az egyházmegyei gyűlés vagy bizott-
sága anyagi felelősségre vonható legyen, semmi szin alatt 
el nem fogadható. 

Javasoljuk tehát, hogy a felelősség kérdése, mely 
csak altalánosságban érinti azokat, a kikre nehezül, szo-
rosabb összhangzásba hozassék a helybenhagyás kérdé-
sével és világosan és kathegorice mondassék ki : ki, vagy 
kik lesznek voltaképen a felelősök ? 

4. A 13. § azon intézkedéséből, hogy »a becslő bi-
zottság a kár te'jes összegét határozza meg, az elégett 
kár helyi értéke szerint, a biztosított összegnél nagyobb 
károk esetében, jogtalan, soha nem létező kár m ;att ne-
hezülhet a felelősség azokra, a kik majd határozottan 
felelőseknek nyilváníttatnak, feltéve, hogy 3. sz. javasla-
tunk figyelemben részesül. Mert megtörténhetik, hogy 
valamely egyházi vagy iskolai épület, mely az olcsó 
anyag és alacsony munkabér következtében 4000 frtba 
került és ugyanennyire biztosíttatott, olyan időben ég-
éi, a midőn a drága anyag és a magas munkabér miatt 
a kár 5000 frtra becsültetik. E soha nem létezett és 
csakis a váltakozó árak révén előállt 1000 frtról ki lesz 
a felelős ? 

II. A magyar orsz. reformált lelkészi és tanári nyug-
díjintézet alapszabályjavaslatának tárgyalásába közgyűlé-
sünk nem kiván belemenni, miután a konvent csak a főbb 
elveket sejteti munkálatában és megelégedett azzal, hogy 
három—négyezer lelkésznek és tanárnak egyik életbe-
vágó kérdését: a nyugdíj kérdését 38 sorból álló javas-
lattal, semmi egyébre, mint csupán a köteles befizetésre 
utalva, szabályozza. Kérjük a konventet, hogy teljesen, 
minden részletében kidolgozott munkálatot terjesszen 
be, mely felölelje minden módozatában a nyugdíj-kérdés 
három lényeges alkatrészét : a nyugdíjba lépést, mely 
lehet önkénytes is, kényszeritett is, a befizetési illetéket, 
és a nyerendő nyugdíj összeget. Mostani javaslatában 
csakis a befizetési illetékről nyertünk tudomást. 

Közgyűlésünk nem érzi hivatva magát, hogy irány-
e'veket adjon a konvent elébe, de lehetetlen ezúttal mel-
lőznünk két fontos kérdést, mely a nyugdíj eszméjével 
szorosan összefügg. 

Zsinati törvényeinkben a 226. §, hivatkozással a 
217. §-ra, a konvent feladatává teszi az egész reform, 
egyházi nyugdíjintézetnek mielőbbi tervezését és életbe-
léptetését, miből világos, hogy magát a zsinatot az a 
meggyőződés vezette, hogy egyházi életünk nem egy 
komoly baját a nyugdíjintézet felállítása orvosolni fogja. 
Annál inkább csodálatos — és ezt törvényeink iránti 

köteles tiszte'ettel vagyunk bátrak kimondani, — annál 
inkább csodálatos, hogy a zsinat alkotott törvényeinek 
keretébe nem illesztette be a nyugdíjintézet eszméjét, 
hanem a midőn elrendelte a nyugdíjintézet felállítását, 
egyszersmind érintetlenül meghagyta a lelkészi kar egyik 
régi és sarkalatos jogá t : az élethossziglan való válasz-
tást. A zsinat a lelkész-választási törvényeiben, a 181 -ik 
§-ában világosan felsorolja, hogy a lelkészi állomás mely 
esetekben üresedik m e g ; de a nyugdíjba lépés, mint 
olyan ok, melynek következtében lelkészválasztásnak 
helye van, említve nincsen; a b) pont alatt felsorolt 
esetet: a véglemondást nem fogadhatjuk el olyan esetnek, 
melylyel a nyugdíjba lépés egy kalap alá volna vonható. 
Mert a véglemondás önkénytes cselekedet, míg a nyug-
díjba lépés bizonyos esetekben kényszerítés folytán is 
eszközölhető, a mikor már az — ellentétben a zsinati 
törvényekkel — nem véglemondás többé, hanem végle-
mondatás. De ha voltaképen összeegyeztethető volna is 
ez a két aktus, és a véglemondás fogalmában implicite 
benne rejlenék a nyugdíjba lépés kötelezettsége : nagyobb 
nehézségbe ütközünk a 183. § világos és határozott in-
tézkedésével, mely így szól: »A lelkészválasztás hatálya 
a megvá'asztott egész életidejére kiterjed.« E § minden 
kétséget kizárólag a régi usus érvényessége mellett ér-
vel, és midőn közgyűlésünk e benső ellentmondásra utal, 
egyszersmind kéri az egyetemes konventet, hogy böl-
csességével űgy a zsinati törvény értelmében, mint a 
működő lelkészi kar és egyházak érdekében oldja meg 
ezt a kérdést és ennek alapján nyújtsa be az országos 
nyugdíjintézet illető szabályjavaslatát. 

A másik kérdés, melyre ezúttal az országos nyug-
díjintézet szabály-javaslatnál utalni kívánunk, az admi-
nistrátorok és káplánok kérdése. Ha a nyugdíjba lépés 
joga vagy kötelezett volta, rendes lelkészválasztást von 
maga után, feltéve, hogy ez összeegyeztethető lesz a 
zsinati törvénynek fenntebb említett §§aival, nagyon 
valószínűleg fele részben csökkeni fog az administrátorok 
és káplánok alkalmazhatásának esélye. H o g y hol és mi-
képen nyernek ebben az esetben ők alkalmazást és 
a mi meg ennél is több : egy lelkészi hivatal jó vezeté-
sére gyakorlatot, oly kérdés, melynek sikeres megoldá-
sát az egyetemes konvent bölcseségétől kérjük és várjuk, 
valamint az intézkedést abban a tekintetben is, hogy 
bizonyos esetekben a káplánok is részesülhessenek a 
nyugdíj jótéteményében. 

III. 1. A magyar országos reformált lelkészi és ta-
nári özvegy-árvai gyámintézet alapszabály-javaslatanál 
mindjárt a címben, illetőleg a kiindulást képező vezér-
eszmében ütközik meg egyházmegyénk közgyűlése. Ben-
nünket partikuláris érzelmek nem' vezetnek ; jól tudjuk, 
hogy a tanári kar minő fontos az egyházi életre és 
mennyire szorosan össze van azzal nőve, vagy legalább, 
hogy ugy kellene, .hogy szorosan össze legyen nőve. 
De tekintve, hogy bizonyos materialistikus és vallási fo-
galmainkkal és hitelveinkkel ellenkező tanok, melyek ha-
zai társadalmunkban oly nagyon el vannak terjedve és 
oly rohamosan terjednek, nem a kathedrai, hanem az 
iskolai nevelésben gyökereznek ; tekintve, hogy a tanári 
alkalmazás sok e.'eiben — és általunk is méltányolt és 
helyeselt módon — nem az illető melyik felekezethez 
való tartozásatói, hanem tudományos képzettségétől té-
tetik függővé; tekintve, hogy az ország egyetlen egy fe-
lekezelénél sincs szokásban, hogy iskoláiban más felekezeí.-
belit állítson be tanárul, csak a mienkben : másnemű 
érdek, másnemű működési-kör, másnemű viszony hatá-
roz bennünket, és ennek természetes folyományaképen 
azt kell javasolnunk, hogy a lelkészi és Unárí--özyegy-

41* 
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árvái gyámintézet különitessék el egymástól. Legyen 
mind a kettő a maga speciális viszonyainak megfelelő 
szabályzattal, alkotmányunk legfőbb hatóságának védszár-
nya és vezetése alá helyezve, de egymástól elkülönítve.* 
Ez által az egyöntetűség mitsem veszít, mig a külön-
böző érdekek és eszközök erőszakos egybeolvasztása 
nem egy esetben magát a sikeres egyöntetűséget veszé-
lyeztetné. 

Önként értetik, hogy véleményezésünk elfogadása 
esetén a konventi javaslat minden erre vonatkozó pontja 
vagy kifejezése módosul, és hogy javaslatunk a theolo-
giai és praeparandiai tanárokra nem vonatkozik. 

2. A kérdéses javaslat 3-ik §-a a tagsági illetéket 
a zsinati törvények által megállapított osztályozás szerint 
rója ki. Nem tagadjuk, hogy az egyházak osztályozása 
nagy jelentőséggel bir a szorgalom, példás élet vagy tu-
dományos készültség jutalmazásánál, de sem helyét sem 
szükségét nem látjuk annak, hogy az egy ugyanazon 
intézet egyforma jogokat élvező tagjainál érvényesüljön. 
Ha helyes is az elv, hogy a kinek több adatott, az töb-
bet is adjon, de nem helyes a demokratikus alapra fek-
tetett egyházi társadalomban oly esetekre való alkalma-
zása, melyekben nem a befizetés a cél, hanem az egy-
forma segélyezés. Az alkotandó özvegy-árvai gyáminté-
zetben minden tag és családja mintegy individuum állt 
az intézettel szemben; kell, hogy egyforma jog, egy-
forma kötelezettséget vonjon maga után. A mi egyház-
megyénk e senkit nem sértő, és minden tagját az őt 
megillető tiszteletben tartó elvet gyámegyletében már 
évek hosszú sora óta alkalmazta és annak megfelelőleg 
véleményezzük az egyetemes konventnek, hogy alapsza-
bály javaslatának szövegezését ezen értelemben módosítsa. 

(Vége köv,) A solti ref. egyházra, néhány lelkésze. 

A 266, 268 és a 270. §§. 
(Feleletül e kérdésre: miért mondtam le az egyházmegyei tanács-

biróságról?) 

Az 1885-ik év február hó 7 ikén az ágyai ev. ref. 
egyház gondnoka és a községi rendőr azért jelentek 
meg K. I. közegyháztag házánál, hogy bevegyék rajta, 
végrehajtás utján 70 krra menő domesztikai tartozását, 
amit ő másként megfizetni nem akart. Ez alkalommal, 
ahelyett, hogy fizetett volna, zsebmetszoknek és tolvajok-
nak nevezte K. I. az ágyai presbytereket. 

Amint efelől értesültem, egyik ágyai tanitót küld-
tem K. I.-hez, azon izenettel, hogy vonja vissza becsü-
letsértő nyilatkozatát, mert különben kényszerítve leszünk 
őt beperelni. Ez izenetre ilyen választ nyertem: »csak 
rajta, pereljenek 1 — épen azt akarom én.* 

E válasz folytán február 15-én tudattam a dolgot 
a presbyterekkel. Ezek abban állapodtak meg, hogy 
K. I. et be kell perelni. 

Amint ezt megtudta K. I , még február hóban pa 
naszlevelet készíttetett oly céllal, hogy beadja azt az 
ellenem a március 26-ikán tartott egyházmegyei gyű-
lésre. E célját azonban nem érhette el, mert akkor nem 
kapott aláírókat, ö maga meg nem irt alá a panaszlevél-
nek. Ápril hó elején azonban nagy mennyiségű szénát 
adott el K. I. s a vételár elengedhetetlen feltétele ez 
volt: >kapsz, ha aláírsz ennek a levélnek * Minthogy az 
egész faluban csak K. I -nél lehetett szénát kapni, a ve-
vők nem tagadhatták meg az aláirást, de azt, hogy mi 
van »abban a levélben,* nem tudta egy aláiró sem. 

Biztos tudomásom levén arról, hogy a vádlevél 
40 egyháztag által Íratott alá, elmentem személyesen 

nt. Szél Kálmán esperes úrhoz s megismertettem vele 
az ügyet legkisebb részleteiben is. 

A panaszlevél reám vonatkozó része igy hangzik : 
»papunknak a templombani papolása gúnyból, szemé-
lyeskedésből áll s ugy elvadított a templomtól is, hogy 
oda nem járhatunk, mert félünk a rágalmazásaitól.* 

A panaszlevelet ápril hó 8-án vitte el K. I. nt. es-
peres úrhoz, maga mellé vévén kisérő társul egy közeli 
rokonát, aki szinte ugy, mint ő, nem irt alá a panasz-
levélnek. 

266. §. Az esperes, amennyiben a panasz egyházi 
vagy állami közérdeket nem sért, tartozik a felek közt a 
békéltetést megkísérlem. 

268. §. Az esperes, a hozzá érkezett panasz és a 
panaszlottnak erre adott nyilatkozata alapján határoz a 
vizsgálat elrendelése fölött. 

E világos és semmiképen félre nem magyarázható 
törvények ellenére Sz. K. esperes ur nemcsak a békél-
tetést nem kisérlette meg, nemcsak az én nyilatkozatom 
beérkezte előtt határozott a vizsgálat, és pedig fegyelmi 
vizsgálat elrendelése fölött, hanem azonnal oda utasította 
a panaszlevél átadóit, akik pedig magok nem voltak alá-
írva annak, hogy »vizsgálati költségekre 20 frtot hozza-
nak be az elnökséghez.* 

A 20 frtot postautalványon küldte el K. I. s ápril 
12-ikén vette át esperes ur. 

Mindezeket sajátkezüleg irta fel esperes ur a pa-
naszlevélre. 

A panaszlevelet ápril 12-ikén küldte el hozzám espe-
res ur azon meghagyással, hogy mielőbb nyilatkozzam. 

En, nem levén concrettárgya a panasznak, nem nyi-
latkoztam, hanem nyilatkozott 10 presbyter és a két tanitó. 

E nyilatkozat igy szól a többek közt : »Isten szent 
szine előtt letett eskünkből folyó elengedhetetlen köte-
lességünknek tartjuk a mi gyülekezetünkben a keresztyéni 
tiszta tudományt és a jó erkölcsöket fenntartani és elő-
mozdítani. Gondunk van arra, éber figyelemmel őrkö-
dünk afelett, hogy egyházközségünkben, különösen pedig 
templomunkban, mindenek ékesen és szép renddel men-
jenek, történjenek.« 

»Tudjuk mi azt, hogy ha a lelkész templomi pa-
polása gúnyból, személyeskedésből áll, annyival inkább, 
ha a szószéken rágalmazásokkal él : nem tartható fenn, 
nem mozdítható elő az egyház elöljárói által a keresz-
tyéni tiszta tudomány és a jó erkölcsök; semmi sem 
mehet, semmi sem történhetik akkor sem a templom-
ban, sem azon kivül ékesen és szép renddel ; sőt fene-
kestül felfordul igy és visszás helyzetbe jő minden.* 

»Ha tehát igazak volnának azon vádak, melyeket 
a K. I. által készíttetett és nt. esperes urnák átadott 
panaszlevél tartalmaz: mi oly hivatalunkból folyó köte-
lességet mulasztottunk volna el, amiért a felelősség egész 
sulylyal nehezednék reánk. Ha ágyai lelkész N. S. ur 
olyan volna, amilyennek ő azon panaszlevélben rajzolta-
tik : akkor ő vele együtt minket is vád alá kellene he-
lyezni s érdemileg megbüntetni, amiért e dolgot fel nem 
jelentettük.* 

»De mi legjobb meggyőződésünk szerint, tiszta 
lelkiismerettel teszünk tanúbizonyságot amellett, hogy 
ágyai lelkész N. S. ur ama vádakkal nem terhelhető ; mi 
gondos figyelemmel kisérjük az ő ugy magán mint hi-
vatalos életét, szavait és cselekedeteit, — de azokban a 
gúny-, személyeskedés- és rágalmazásnak még csak ár-
nyékát sem találjuk . . . hanem találjuk azoknak épen az 
ellenkezőit. * 

»Ugy magán, mint hivatalos körben ; a szószéken 
úgy, mint azon kivül irtja, gyomlálja ugyan N. S. lelkész 
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ur a bűnt, metszegeti az egyházi élet ferde kinövéseit ; 
hirdeti az igét alkalmas ugy, mint alkalmatlan időben ; 
de teszi ezt oly módon, amint azt a lelkipásztori hivatal 
tekintélye és méltósága követeli. Gúnyolódó, személyes-
kedő, rágalmazó szavakat nem hallott még soha senki 
az ő ajkairól.« 

Á presbyterium nyilatkozata igy szól a panaszlevél 
aláíróiról: »Mi állítjuk, hogy a legközelebb lefolyt hús-
véti szent ünnepek alatt délelőtt mindkét nap igen szép 
számmal voltak templomban. Az igaz, hogy a vádlevél 
aláírói közül egy se volt templomban; de hiszen ezek 
nem jártak oda ez előtt sem. 24-en vannak ezek között, 
kik soha sem hallották N. S. lelkész urat templomi köz-
istentisztelet alkalmával papolni, mert soha sem voltak 
templomban. 

K. I.-ét igy jellemzi a presbyterium nyilatkozata : 
>0 egy rajongó, nyugta'an természetű s a jókat és a 
közügy körül buzgólkodókat háborgató ember, ki már 
400 frtot költött arra, hogy a vármegye küldjön Arad-
ról ide egy deputációt, mely itt az ő igazságát a nép 
előtt ünnepélyesen kihirdesse s tudtul adja. Ha most dicse-
kedve nem hirdetné ő, hogy egyházi uton 20 frttal elérte 
azt, amit világi uton 400 frttal nem eszközölhetett ki : 
mi kérnénk nt. esperes úrtól vizsgálatot. De igy nem 
kérhetjük azt, sőt azért esedezünk, hogy múljék el e 
keserű pohár mitőlünk, mert ez a legédesebb ital csor-
dultig töltött kedves poharát fogja adni egy rajongó 
ember kezébe.« 

A presbyterium nyilatkozatát ápril 28-ikán küldtem 
el nt. esperes úrhoz s ő már május I jén ezt irta ne-
kem : »kötelességemből folyólag elrendeltem a fegyelmi 
viz=gálatot.« 

A vizsgálat mely kiderítette, hogy a panaszlevél 
aláírói nem tudták mit cselekedtek, mikor aláirtak annak, 
junius elején tartatott meg. 

270. §. Az esperes, azon esetben, ha a vizsgálat 
rendén a magántermészetű panasz el nem enyésztetett, 
vagy annak alaptalansága nyilván ki nem derittetett, az 
ügy tárgyalására kellő határidőt tűz ki. 

E törvény nem rendeli ugyan, hogy tartozik az 
esperes elejteni az olyan panaszt, melynek alaptalansá 
gát a vizsgálat nyilván kiderítette, de nyilván e törvény 
szelleme ellen jár el az esperes, ha az ilyen panasz tár-
gyalására határidőt tűz ki. 

Az ellenem K. I által emelt panasz alaptalanságát 
a vizsgálat nyilván kiderítette, de azért az esperesi jó-
akarat kitűzte a határidőt annak tárgyalására. 

Tehát egy ügyben két világos és félremagyaráz-
hat atlan törvényt nem tartott meg s egyesek nyilván 
a szelleme ellen járt el nt. Szél Kálmán esperes ur. 

Mikor egyházmegyei tanácsbirói székemet elfog-
laltam, ezt a fogadást te t tem: »a törvényt mind magam 
megtartom, mind másokkal megtartatom.* 

A K. I -féle ügyben e fogadás második részét 
semmiképen sem taithattam meg, mert egy bepanaszolt 
lelkész, habár tanácsbiró is, az esperest nem kénysze-
rítheti a törvény megtartására. Ez természetes. 

Ha tehát az esperessel nem tarthattam meg a tör-
vényt s igy tanácsbirói székem elfoglalásakor tett foga-
dásomat meg nem tarthattam, le kellett mondanom a 
lanácsbiróságról. Ez is természetes. 

Es most szóljunk e tárgyhoz a személyektől elte-
kintve is. 

Az esperes mindenesetre közhivatalnok és az egy-
házmegyei közigazgatás legfőbb factora. 

Minden közhivatalnok eljárását a törvény szabja 
meg s jó közigazgatás csak törvényes alapon, a törvény 

szigorú és lelkiismeretes megtartása s végrehajtása mel-
lett eszközölhető. 

Már ma tehát az esperes, — aki az aláirók meg-
bízó levele nélkül — elfogad egy olyan panaszlevelet, 
amelynek az azt kézbesítők nincsenek aláírva; az espe-
res, aki a panaszlevél átadóit — az átadás percében — 
oda utasítja, hogy vizsgálati költségekre pénzt hozzanak 
b e ; az esperes, aki a panaszolt nyilatkozatának beér-
kezte előtt nemcsak határoz a vizsgálat elrendelése fö-
lött, hanem a felek közti békéltetés megkísérlésének út-
ját is elzárja maga előtt az által, hogy vizsgálati költsé-
gekre pénzt vesz fel: olyan közhivatalnok, akinek eljárá-
sát nem a törvény, hanem az önkény szabja meg s az 
egyházmegyei közigazgatásnak olyan factora, aki minden 
esetre törvénytelen alapon áll, tehát az ő eljárása nem 
a törvény értelmében történik. 

Az esperes, aki az olyan ügy tárgya'ására is ha-
táridőt tűz ki, melynek alaptalansága a vizsgálat rendén 
nyilván kideríttetett, nyilván a törvény szelleme ellen jár el. 

19 éves tapasztalat győzött meg engem afelől, hogy 
az espereshez beadott 10 pgmasz'evél közül 9 nem az 
egyházmegyei közgyűlésnek, vagy 4 év óta már törvény-
széknek volt címezve, hanem az esperesnek; őt kérték 
a panaszlevél aláirói panaszuk meghallgatása s elinté-
zésére. 19 éves tapasztalat folytán állítom, hogy az es-
peres, ki a panaszlott meghurcoltatásában nem lelte ked-
vét, 10 panasz közül 9-et egy maga jó renddel el is in-
tézett. A zsinati törvények életbeléptetése előtt nem volt 
irott törvény, mely rendelte volna, hogy az esperes tar-
tozik a felek közt a békéltetést megkisérleni ; nem volt 
irott törvény, mely kimondta volna, hogy az esperes 
nem határozhat a vizsgálat elrendelése fö'ött a panasz-
lott nyilatkozatának beérkezte előtt; nem volt irott tör-
vény, melynek félreismerhetlen szellemében az esperes 
csak akkor tűzhet ki határidőt az ügy tárgyalására, ha 
annak alaptalanságát a vizsgálat nyilván ki nem derí-
tet te: mégis nagyon sok panaszt enyésztetett el az es 
peres, s így nagyon sok lelkészt kiméit meg a nyilvá-
nosság előtti meghurcoltatástól az által, mert nem hiány-
zott nála az a legfőbb lelkipásztori jellem, ami nem té-
teles törvényben van kijelölve, hanem a ker. anyaszent-
egyház alaptörvényében, t. í a szívjóság a nemes em-
berbaráti szeretet. 

Most tehát, midőn az esperesi hivatalhoz beadott 
panaszok elintézése körül tiszta, világos törvény szabja 
meg az esperesi eljárást, ki kell mondanom, hogy az 
esperes, ki e törvényt nem tartja meg, nemcsak törvény-
sértés bűnébe esik, hanem nyilván kijelenti azt is, hogy 
ama legfőbb lelkipásztori jellem, t. i. a szereted, nem 
tünteti őt ki társai közötf ; pedig: ha szeretet nincsen ő 
benne: olyan ő, mint a zengő érc és a pengő cim-
balom, melyek szívhez szólanak ugyan, de szívok nincs. 

Szív, és pedig jó szív nélkül jó esperes nem volt, 
nincs és nem is lesz soha .. . senki 1 

Ákinek füle vagyon a hallásra: halijait 
Ágya, ápril 30. 1886. 

Nagy Sándor,*) 
ev. ref. lelkész. 

*) Közöltük a fentebbi cikket, részint, hogy annak széles körben 
isnv rt irója igazolhassa magát, s a rajta méltatlanűl-e vagy nem (bí-
rák lenni nem akarunk, ezért nem kutatjuk) ejtett sebet feltárhassa ; 
de közöltük főként azért, mert zsinati törvény könyvünk, s az ez altal 
megállapitott eljárási mód még új. évek kellenek mig beleszokunk, e/ért 
szükséges, hogy egyházunk kormányzó féifiai a törvény § aira időnkint 
ligyelmeztettessenek. Mi hiszszük, hogy ha a fentebb mondottak sze int 
tétetett is törvényellenes intézkedés, az nem rosz akaratból, nem sze-
retetlen ségből történt, hanem az uj törvény §-i iránti figyelmetlen-
ségből. Szerlc. 
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I R O D A L O M . 
Épitési emlékkönyv a szegzárdi evang. reformált 

egyház "újonnan átalakított templomának százados- s fel-
szerttelési ünnepélye alkalmából 1885. október 31. Egy-
háztanácsi határozatra készítette és kiadta: Borzsák 
Endre, reform, lelkész. A tiszta jövedelem az egyház 
építkezési költségeinek fedezésére fordittatik. Ára 50 kr. 
Az e nemű irodalmi termékek között ritkán kap az ol-
vasó becsesebbet és érdekesebbet, mint ezen 84 lapra 
terjedő füzet. A bevezetésben a szegzárdi ref. egyház 
rövid története foglaltatik, közöltetvén itt a névsora is, 
életrajzi adatokkal, az itt működött ref. lelkészeknek, ta-
nítóknak s gondnokoknak; közöltetvén a jelen század 
elején emelt torony építtetésének története, majd az ezt 
s a templomot elhamvasztó 1825-iki tűzvész. Ezután kő 
vetkezik »a legújabb építkezés,« majd a felszentelési szá 
zados ünnepély leírása, valamint azon ünnepélyé, mely-
lyel a felszentelésre megjelent dunamelléki püspök Szász 
Károly Szegzárdon fogadtatott. Közöltetik Szász Károly 
felavató beszéde : »Régi *és uj templom« (Haggeus IÍ. 
3 felett), ezután az emlékbeszéd, melyet Borzsák Endre 
lelkész tartott, végül rövid statistikai kimutatás a lefolyt 
száz évről s az adakozók névsora. Ajánljuk újból ez ér-
dekes füzetet. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Az uj igazságügyminiszter. A hazai evangelikus 

egyháznak egyik fő büszkesége s a bányai ev. egyház-
kerületnek köztiszteletben álló felügyelője Fabinyi Theofil 
í. hó iő-ikán O Felsége által igazságügyminiszterré ne-
veztetett ki. Közelből és távolból özönlöttek, e hir hal-
latára a szerencsekivánatok s örömnyilvánitások. 

* Lelkészválasztások. A kővágó-eőrsi ág. hitv. ev. 
egyház, a budapesti magyar egyházba megválasztott 
lelkész Horváth Sándor helyébe Ózuppon Sándor szendi 
ev. lelkészt választotta meg f. hó 9-ikén közfelkiáltással, 
nagy lelkesedéssel. Az ér-tarcai reform egyház lelké-
szévé pedig ugyancsak f. hó 9-ikén Kalas István segéd-
lelkész választatott meg rendes lelkészül. 

* A beregi ev. reform, egyházmegye néh. Faze-
kas István elhalálozása folytán üresedésbe jött tanács-
birói tisztségére a folyó május hó 13-án történt szava-
zatbontas eredménye szerint tiszt. Janka Gyula barkaszói 
lelkipásztor lett általános szavazattöbbséggel megvá-
lasztva, ki már eddigelé is, mint egyházmegyei jegyző 
éveken át szolgálta az egyházi • közügyeket, még pedig 
oly lelkiismeretes s minden ambitiótól ment buzgósággal, 
hogy c-ak is örvendni lehet a fölött, hogy a szerénység 
és hivatalos buzgóság a közönség részéről ezen választas 
által méltányolva és megtisztelve ;lőn. -

* Papi vizsgálat és közgyűlés. A dunamelléki 
ref. egyházkerületben a papi vizsgálatok f. hó 24 és 
25-ikén fognak megtartatni, a közgyűlés pedig 26-ikán 
veszi -kezdetét. Az uj lelkészek felavátása f. hó 30-ikán 
a vasárnapi istenitisztelet végeztével leend. Papi vizsgá-
latra egy már négy év óta szolgáló", jeles szónoki tehet-
séggel megáldott katholikus segédlelkész is jelentkezett. 

* Vizsgarend a debreceni reform, fö iskolaban. 
Junius 1 17-én reggel 8 órakor halaadó istenitisztelet a 
főiskola imatermében. Junius: 17-től kezdve az I., II., III., 
és IV. éves hiltanhallga'.ok szigor'atai az illető tudományok 
rendes óráin' és termeiben. Junius 20. déog jelentkezés a 
jog- és államtudományi karnál az alap- és államvizsgálatok 

letétele végett. Junius 21. kezdve a hónap végéig a'ap és 
államvizsgálatok a tanári gyűlésteremben. A gymnasiumi 
osztályok vizsgá'ata junius 16—20 tart. A tanitóképez-
dében : a vizsgálatok junius 25 és 26-dikán tartatnak. 

* Előfizetési felhívás. »Az ev. Tisza-kerület püs-
pökei® című műre. Hörk József az eperjesi ev. collegium 
igazgatója s hazai protest. egyházi irodalmunknak egyik 
fáradhatatlan fiatal munkása a fenntebbi cím alatt egy 
érdekes munkát készül sajtó alá adni, de csak azon fel-
tétel alatt, ha a befolyó előfizetési pénzek által a kiadási 
költségek fedeztetnek. Az előfizetési ár I forint 50 kr., 
mely Eperjesre szerzőhöz küldendő. Részünkről felesle-
gesnek tartanok a munka ajánlását; a cím tanúsko-
dik a feldolgozott anyag érdekessége s a szerző neve 
a feldolgozásnál kifejtett szorgalom s forrástanulmány 
felől. Teljesen igazat adunk szerzőnek, midőn tárgya 
érdekességét illetőleg azt mondja e'őfizetési felhívásában. 
A püspökök — superintendensek — mindenkor hatal-
mas mozgató erői, tényezői vo'tak ev. egyházunkban az 
életnek s igy azok élettörténetében egyházunk múltjának 
egyik legérdekesebb lapjat szemlélhetjük, olvashatjuk. 
Azt hiszem tehát, hogy kedves dolgot cselekszem álta-
lában minden evang. egyházunk iránt érdeklődő, annak 
múltját megismerni óhajtó, ev. protestánssal, de különö-
sen evang. egyházunk kormányzóival szemben, midőn a 
rendelkezésemre álló hiteles adatokból egy oly fontos 
egyházi tényezőnek, milyen magyarhoni ev. egyházunk-
ban az ev. Tisza-kerület volt, ezen egyik legérdekesebb 
történeti részét megismertetem. Ezen meggyőződésem 
késztetett engemet arra, hogy amit »A Sáros-Zempléni 
Esperesség Története« (Monographia) című művem ösz-
szeállitása, meg'rása közben gyűjtöttem — azt kibővítve, 
kiegészítve, kikerekítve s egész a mai napig levezetve — 
közzétegyem. 

* Bod Péter »Hist. Hung. Eccl « című munkájára 
újonnan 18 frtot küldtek be: Sebestyén János, kupi ref. 
leik. a pápai ref. egyházmegye részére, Tatay Imre, 
fejéi vári ref. leik. a mezőföldi ref. egyházmegye részére, 
Kormendy Sándor ref. esperes pedig ezt irja: »A belső-
somogyi egyházmegye f. évi ápril 27—30-iki közgyűlése 
Bod Péter »Hist. Hung. Eccl.« című munkáját I példány-
ban megrendelvén, azt a csurgói gymnázium könyvtára 
számára kérem tudomásul följegyezni.« 

* Bod Péter művére főtiszt. Szász Károly püspök 
úrhoz befolyt előfizetések. 

18 írtjával e'őfizettek: a vértesalji egyházmegyei 
könyvtár, és a vértesalji egyházmegyei levéltár; Mun-
kácsi Sándor paksi lelkész; Filó Lajos n.-körösi lelkész ; 
Vámos Dániel mórágyi lelkész; a kecskeméti egyház-
megye ; a nagy-abonyi egyház ; Szánthó Elek nagy-
abonyi lelkész ; a szathmár-németi reform, gymnásium ; 
Darányi Ignác ; a jászberényi ref. egyház; Varady Ká-
roly egyházmegyei gondnok; a pesti ref. egyház; a 
pesti ref. főgymnásium ; Szász Károly püspök; összesen 
15 előfizető 270 forinttal. 

10 forintjával előfizettek: 
Kiss Kálmán tanképezdei igazgató ; a nagy-kőrösi 

főgymnásium ; Ádám Gerzson főgymnásiumi igazgató; 
Nagy István bissei lelkész ; a nagykőrösi tan.-képezde ; 
Kovácsi Sándor, Pest. Összesen 6 előfizető 60 forinttal. 

Főtiszteletű Szász Domokos erdélyi ref. püspök 
urnái előfizettek : 

18 forinttal: Szász Domokos püspök; Szász Gerő 
egyházkerületi főjegyző; a szepsiszentgyörgyi Székely 
Mikó collegium, kolozsvári, marosvásárhelyi főiskolák, 
orbai, nagy-enyedi, udvarhelyi egyházmegyék, fogarasi, 
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kézdivásárhelyi egyházközségek. Összesen io előfizető 
j8o írttal. 

10 forinttal előfizettek: a nagyváradi főiskola könyv-
tára, ugyanottani Kovács-féle juta'om-alap 4 példányra, 
ugyanottani ifjúsági könyvtár; dr. Kovács Ödön theol. 
tanár; a nagy-enyedi egyházközség, összesen 8 előfizető 
80 forinttal. 

Az eddig elsorolt előfizetési összegek 2 frt 79 kr. 
időközi kamattal együtt 592 frt 79 krt tesznek ki, mely 
összeget lapunk szerkesztősége főt. Szász Károly püspök 
úrtól hiány nélkül átvett. 

Ugyancsak előfizetésre jelentkeztek még gr. Tisza 
Lajos, Vizsolyi Gusztáv s az alsó-baranyai egyházmegye. 

Összegezve az itt közlött adatokat a lapunk legkö-
zelebbi szamában megjelent adatokkal Bod Péter művére 
következő előfizetési összegek folytak be : 

18 frtjával 107 előfizető = 1926 frt 
10 frfjával 40 előfizető = 400 frt 

Összesen : 2326 frt 
ez időnként az első hazai takarék-
pénztárba elhelyezett összegek időközi 
kamatja 13 frt 02 kr. 

Összesen : 2339 frt 02 kr.*) 
A fentnevezett összeget lapunk szerkesztője az 

első hazai általános hitelbank utján bankpap :rosban hiány-
nélkül átkíildötte Brill P. J. könyvkiadónak Leidenbe. 

Eddig tehát összesen 151 előfizető jelentkezett Bod 
Péter művére, ide számitva a 4 fentebb közlött jelent-
kezetteket is, előfizetéseket még mindig köszönettel fo-
gadunk s hisszük is, miszerint a fenntközlött szám még 
folyton emelkedni fog méltó büszkeségére honi pro'est. 
egyházunknak. Szalay Károly. 

* Szerkesztői mondanivalók: K. B. urnák V . . . őn. 
Bocsáratot kérünk, hogy legjobb akaratunk mellett a jövő 
szárma kellé halasztanunk. F. E. D. P. . . on. Köszönjük. 
Egy részével a cikknek egyet értünk, de egészen nem 
Írhatjuk alá s csak részletekbe menő kommentár kísére-
tébe közölhetnők. 

A D A K O Z Á S O K . 
A budai ev. református templom építésére kö-

vetkező adakozások történtek : Budapesten : ápril 18-án. 
Perselypénz 5 frt 54 kr. — Ápril 25. Perselypénz 31 fit 
22 kr. — Ápril 26. Perselypénz 5 frt 84 kr. — Május 2. 
Perselypénz 2 frt 30 kr. Egy adakozó I fi-t. Khern Fe-
renc szelv. könyvszerinti gyűjtése 163 frt 30 kr. — Körtve-
fájai ref. egyház hivei Kis Lajos lelkész által 2 frt. — 
Kopács-Apáti ref. egyház hivei Ujlaky Lajos lelkész által 
1 frt 69 kr. — Kórógyi ref. egyház hivei Sebestyén Pál 
leli <ész által 11 frt 23 kr. — Huszti ref. egyház hivei s 
a lelkész Nagy Frigyes 8 frt. — Magy. orsz. központi 
takarékpénztár 50 frt. — Alsok-Sarkadi ref. egyház Tóth 
János gondnok által 3 frt. — Pécsi takarékpénztár 50 frt. 
Brekinszlca: Fáncsik János ref. misszió lelkész egylete 
7 frt 9 kr. — Kis-Szántói ref egyház tagjai Kocsis József 
lelkész által 3 frt. — M.-Kályon : Mohai Károlyné Lőrincz 
Gábor lelkész által 3 frt. — Ó-Vencselló'ről: Hubay József 
lelkész 1 frt 60 kr. — Orgoványon: Gyarmathy Károly 
7 frt 10 kr. — B.-1 endégi, Hidvég- Ardói ref. egyház hivei 
Mészáros Lajos lelkész által 5 frt. — Hosszúmezői ref. 
egyház Nagy Endre lelkész által 3 frt. — Aranyos-
Medgyesi: ref. egyház Ferenczy Károly lelkész által 4 frt. 

*) Lapunk bezártakor vettünk Nagy István bissei lelkész úrtól 
még 8 frtot, a fennti 10 frt kiegészítésére. 

80 kr. — Patkó Sándor gyűjtése Budapesten 6 frt. — A 
lévai takarék- és hitelintézet 5 frt. — Csököli ref egyház 
hivei és Nagy Sándor lelkész 3 frt. — Czeglédi ref. egy-
ház hivei tiszt. Simon Ferenc budai s. lelkész predikálása 
alkalmából 110 frt 74 kr. (2 db 10 frankos arany 2 db 
ezüst tallér és I centim). — Szalókai ref. egyház hivei 
és Szabó Károly lelkész 2 frt. — Körösfői ref. egyház 
hivei Bari Zsigmond lelkész által 2 frt 10 kr. Aranyosról: 
Czirok János lelkész és 3 híve 12 frt. — Siklósról: Zeke 
Lajos lelkész és hivei 8 frt 50 kr. — K.-p.-Bogáráról: 
Szokó István ref. lelkész hivei 3 frt 50 kr. A'ány: ref. 
egyház pénztára Orbán György gondnok és Kazai Sándor 
h. lelkész által 15 frt. — Első magyar biztosító társaság 
Budapesten 100 frt. — Makóról Valler József 2 frt. — 
Báró Vay Miklós Budapesten 50 frt. Kecskemétről: Sár-
közy Júlia gyűjtése 122 frt 20 kr. — Balaton-TIenyéről: 
Raksányi Károly lelkész és hivei 4 frt 3 kr. — Nagy-
Kajdacs: Tantó János leik. által a hivek 3 frt 47 kr. — 
Hernád-Németiből: Kónya András alsó-zempléni egyház-
megyei dékán által több egyházi adománya 8 frt 39 kr. 
Összesen: 827 forint 64 kr A huszonnyolcadik közlés-
ben kimutatott összeggel együtt 9373 forint 5172 kr. 
(Folytatjuk). Budapest, 1886. május 7-én. — Dr. Hamary 
Dániel, pénztáros. 

P Á L Y Á Z A T . 
A kecskeméti reform, főgymnáziumban megüresült 

classica literatura tanszékére. 
Ezen tanszék évi javadalma, azon esetben, ha ez 

rendes tanárral töltetik be: 800 f r t ; lakpénz 200 frt ; 
összesen 1000 frt. Kilátás van arra, hogy ezen javadalom 
még 200 frttal, s az öt éves pótlékkal növekedni fog. 
Azon esetben pedig, ha helyettes tanárral tö'tetnék be : 
évi javadalma 800 frt. 

Pályázók felhivatnak, hogy az illető tudomány-
szakra képesitettségöket, életkorukat, vallásukat, eddigi 
szolgálatukat s erkölcsi viselet őket szabály szerint iga-
zolni, s folyamodványukat f. év juníus 15-ig a • kecs-
keméti reform, lelkészi hivatalhoz beküldeni szívesked-
jenek. 

A presbyterium május 12-én tartott gyűléséből. 
Kecskemét, 1886. május 12. 

Czelder Márton, 
2—3 lelkipásztor. 

Pályázat gymnasiumi tanszékekre. 
A f. évi június hó 17 és következő napjain tartandó 

erdélyi ref. egyházkerületi közgyűlésen a kolozsvári ref. 
kollégium főgymnasiumánál ürességben levő s illetőleg 
ujon rendszeresítendő következő tanszékek, választás ut-
ján, be fognak töltetni, 

1. Mennyiség'ani rendes tanszék. 
2. Magyar és német nyelv s irodalomnak a köz-

gyűlés által rendszeresítendő tanszéke. 
E tanszék mindenikének évi javada'ma: 1000, azaz 

egyezer forint o. é. készpénzben és vagy természetbeli 
szállás, vagy 200 frtnyi lakbérilletmény. 

A pályázók kötelesek életkorukat, vallásukat, eddigi 
szolgálatukat s az illető tudományszakokra képesítettsé-
güket okmányilag igazolni. Kérvényeiket f. évi juníus hó 
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3-ig bezárólag az erdélyi ev. ref. egyházkerületi igazgató-
tanács alulírott elnökéhez nyújtsák be. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazga'ó-
tanácsának 

Kolozsvártt, 1886. ápril 27-én tartott üléséből. 
Parádi Kálmán, Szász Domokos, 

t a n ü g y i e l ő a d ó . r e f o r m , p ü s p ö k m i n t e l n ö k . 

Pályázat gymnasiumi tanszékre. 
Folyó évi junius hó 17 és következő napjain tar-

tandó erdélyi református egyházkerületi közgyűlésen a 
sz.-udvarhelyi ref. kollégium főgymnásiumánál ürességben 
levő görög és latin nyelv s irodalmi rendes tanári szék, 
valasztás utján be fog töltetni. 

Ezen tanszék évi javadalma 1000, azaz egyezer frt 
o. é. készpénzben. 

A pályázók kötelesek az illető tudományszakra 
képesítettségüket, életkorukat, vallásukat, eddigi szolgá-
latukat és erkölcsi viseletüket szabályszerűen igazolni. 
Kérvényeiket f. é. junius 3-ig bezárólag, az erdélyi ref. 
egyházkerületi igazgató-tanács alólirott elnökéhez nyújt-
sák be. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület allandó igazgató-
tanácsának 

Kolozsvárt, 1886. ápril 27-én tartott üléséből. 
Parádi Kálmán, Szász Domokos, 

t a n ü g y i e l ő a d ó . r e f o r m , p ü s p ö k m i n t e l n ö k . 

P á l y á z a t 
STELTZER DÁNIEL-féle ö sz tönd i jakra . 

A győri ágost. hitv. ev. gyülekezet a kezelése alatt 
lévő Steltzer Dániel alapítványból több rendbeli ösztön-
díjra pályázatot hirdet. 

Folyamodhatnak ág. hitv. ev. szegény, árva, győri, 
jó magaviseletű és szorgalmas tanulók, különösen a Steltzer 
és Ráth családhoz tartozók, bárhol tanuljanak. 

A jelen iskolai év első feléről szóló tanodai, ugy 
a szegénységet, árvaságot vagy rokonságot tanusitó bi-
zonyítványokkal felszerelt folyamodványok f. é. május hó 
28-ig alulírotthoz intézendők. 

Győr, 1886. május 2-án. 
Dr. Beliczay Elek, 

3 — 3 g y ő r i á g o s t . h i t v . e v . i s k o l a i f e l ü g y e l ő . 

P A l u ^ S T A Z A T . 

Okleveles tanárjelölt kerestetik nevelőül Gömörbe 
egy úri családhoz, ki képes legyen a 6, 7 és esetleg 
8 gymnásiumi osztályok valamennyi tantárgyait előadni, 
s egy növendékével vizsgázni is. 

Évi fizetése teljes úri ellátás mellett 720 frt o. é. 
Az állomás rögtön elfoglalandó. 
Pályázók alólirtnál jelentkezzenek. 
Igló, 1886. május 13-án. 

Jeszenszky Pál, 
t a n á r . 

P A Z A T . 
A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben az abauji 

egyházmegyéhez tartozó heszteri Elkész-tanitói állomásra 
pályázat hirdettetik. 

A javadalom, mely ezen állomáshoz kötve van, 
pénzben, életneműekben, szántóföld jövedelmében, tűzi 
fában, stóla s tanpénzben 450 forintot tesz. A föld és 
egyenérték adót fizeti : így ezen lelkész-tanítói állomás 
a 4-ik osztályba sorozható. 

A pályázni kívánók kérvényüket junius hó 12-ik 
napjáig adják be az esperesi hivatalhoz. Vilmányban, 
u. p. Vizsoly. 

Miskolc, 1886. május 15-én. 
ÜHümn B e r t a l a n , püspök. 

P Á L Y Á Z A T . 

A felső-baranyai reform, egyházmegyébe kebelezett 
nagy-vátyi reform egyház lelkészi állomására. Az ezen 
állomáshoz kötött évi javadalom az i88oikévi felszámí-
tás szerint 786 frt, ujabb felszámítás szerint 883 frt 59 kr., 
s így ezen lelkészi állomás harmadik osztályú. 

A kellően felszerelt pályázati kérvények f. évi 
julius hó i-ső napjáig nt. Kovács Antal esperes úrhoz 
Terehegyre (u. p. Harkány) küldendők. 

Budapesten, 1886. évi május 19-én. 
Szász Károly, 

d u n a m e l l é k i r e f o r m á t u s p ü s p ö k . 

P Á U L T S T Á S A T . 
A dunántúli ev. ref. egyházkerület b.-somogyi egy-

házmegyéjében levő patai 3-dik osztályú egyházba, pályá-
zat hirdettetik. 

A pályázati jelentkezés, a pályázó minősültségének 
igazolásával, f. é. junius 12-dikére Hedrahelyre (p. h.) 
Körmendy Sándor espereshez terjesztendő be. 

Kelt Rév-Komáromban, 1886. május 18-án. 
P a p O á / b o r , püspök. 

/ / / / 

HIRDETÉSEK. 
m m . 

Egy tiz változatú 
P E D A L E S UJ O R G O N A 

kedvező feltételek mellett eladandó 

B a k o s Káro ly 
zongoraművésznél 

C Z E G - L É D E I T . 

wimmíwmrwz u. w^.. mm:- mww,' w « w » ; ? 
B r i i n n i k e l m é t , egy elegáns tavaszi vagy nyári uri öltönyre 3 1 0 darabok-

b a n , mely t ehá t elegendő egy kabá t , nad rág és mel lényre 4 80 kr. finom 7 frt leg-
finomabb I0 '50 kr . legeslegfinomabb valódigyapjukehnckből, valamint kamgarn és 
felöltő kelmét az összeg utánvétele mellett szétküld. Tuohfab r ik s -N ' i ede r l age Siegel 
Il l lhof Brünnben, tisztesség s és lelkiismeretes cég. Megjegyzés: Megrendeléseknél 
elegendő a kelme szine és á rának megjelölése. Föntebbi cég tisztességes volta kezes-
kedik, hogy csak a legjobb minőségű áru a legújabb és legizlésesebb desszinben kül-
detik el. Esetleg meg nem felelő da rabok készséggel kicseréltetnek, vagy a pénz 
küldet ik vissza. 10—10 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Farkas József. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: S í . Ba , l la ,gr i DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁ IILAI 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. Kinizsy-ufca 29. sz. 1. sm. 

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

külön 30 kr. 

Teljes számba péld_á,:n.37-o:k:l£a,lrn.I2n.d_lg- szolg'áil̂ a/t-U-in.ite.-^® 

Szász Károly püspök ur évi jelentése. 
Főtisztelendő Egyházkerületi közgyűlés! 
Főgonclnokunk, tisztelt elnöktársam intő szava, 

hogy gyűlési időnk szorosan kimért volta s tár-
gyaink és végzendőink nagy halmaza és fontos-
sága óvjon mindnyájunkat a szószaporitástól és 
sok beszédtől, első sorban rám is hat s igyek-
szem jelentéseimet lehető rövidre vonni és csak 
a szükségesekre szorítani. 

Ismét egy év pergett le az örökké való 
idő rokkáján, utóbbi püspöki jelentésem — s hét 
hónap legutolsó közgyűlésünk óta. Az idő nem 
áll s mindennap meghozza teendőit. Folyamának 
partján nem szabad leülnünk, mint a mesebeli 
paraszt, henyén várva >dum defluat amnis / Ré-
szemről nem is henyéltem. Mult évi igtató köny-
vemet 1974 számmal zártam le: az ez évibe ma 
reggel a 912. számot jegyeztem. S minden bead-
vány megnyerte vagy végleges, vagy közbeneső 
elintézését — függőben alig van, a harmadnap 
óta érkezetteken kivül valami, kivéve természe-
tesen azokat, melyek e gyűlésünktől várják elin-
tézésüket. 

De nemcsak a püspöki irodában lüktet az 
egyház-kerület élő ere. Espereseink ép oly híven 
s pontosan végzik teendőiket — melyek pedig, 
egyházi közigazgatásunk mai formái közt, a régi 
patriarchalis időkhöz képest legalább is megtíz-
szereződtek. S itt lehetetlen elnyomnom i hála 
egyszerű s őszinte kifejezését a támogatásért, 
melyben engem — minden intézkedéseimben, — 
kivétel nélkül részesítettek, valamint az elismerést 
a saját hatáskörükben végzett teendőikben tanú-
sított buzgalmuk, tapintatuk- s a hol kellett eré-
lyességükért. Minderről, egyházmegyék közgyű-
lései elé adott (s jegyzőkönyveikben olvasható) 
évi jelentéseik tesznek tanúságot. Ezekből látjuk, 
hogy egyházlátogatásaikat pontosan s fáradhatat-
lanul végzik, az egyes egyházak s iskolák érdekeit 

szem elől nem tévesztik, ügyes bajaikat bölcsen és 
helyesen intézik. 

Egyebekben is tanuságosak s nagyrészben 
örvendetesek az egyházmegyei jegyzőkönyvek. 
Pontról-pontra átolvastam azokat. S meggyőződ-
tem belőlük, hogy bár bajok vannak itt-ott, vagy 
mindenütt is (mert mi volna tökéletes az árnyék-
világban ?) egyházmegyéink komolyan teljesitik 
föladatukat s az egyházak és iskolák ügyeiben, 
a szükséghez képest s a törvények irányadása 
mellett intézkednek mindenütt. Egyházainkban a 
gyülekezeti kormányzat, a presbyteriumok, min-
denütt törvényesen rendezve, az anya- és jegyző-
könyvek, leltárak, — kevés kivétellel a számadá-
sok is, — pontosan vezetve, s ez utóbbiak, a 
legtöbb egyházmegyében rendes számvevő, vagy 
állandó számszékek által megvizsgálva, végre az 
elemi iskolák körlelkészek, vagy egyházmegyei 
tanügyi bizottság által vannak ellenőrizve. Igy a 
jó rend fenntartása iránti törvényes intézkedések 
mindenütt meg vannak téve — s ha itt-ott mégis 
van hiba, hátramaradás, vagy épen visszaesési 
tünetek is mutatkoznak, (jelesen az iskolaügyben) 
ennek oka nem az intézményekben, vagy a fel-
ügyelet és ellenőrzés hiányában, hanem egyéni 
gyarlóságokban keresendő. Ilyenek nélkül, mig 
emberek vagyunk, nem is leszünk soha, az intéz-
mények feladata azonban, javítni az embereken 
is, kiköszörülni gyarlóságaikat s ösztönzéssel, vagy 
a hol kell, erősebb eszközökkel is hatni a hala-
dás általánossá s gyorsabbá tételére. És örömmel 
vallom, hogy egyházmegyéink s azok kormányzói 
ugy, mint egyéb tisztviselői és bizottságai feladatuk 
érzetétől át vannak hatva s buzgón működnek, a 
cél felé futva. 

A külső élet s annak jelenségei — a jegyző-
könyvekbe, jelentésekbe vagy épen statistikai 
adatokba foglalható tények azonban korántsem 
meritik ki az egyházi élet működési körét. Csak 
jelenségek, melyekből lehet következtetni az életre 

43 
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magára, de annak lényege s belső mivolta nem 
határoltatik általuk. Isten országa nem ugy jö el, 
hogy azt mondhatnók: itt van, vagy ott van — 
hanem bennünk van. (Luk. XVII. 20, 21.). 

Ez az eszme vezetett engem a zs. törvé-
nyeink által parancsolt püspöki látogatásaimban 
is. Az egyházak és egyházmegyék napi ügyeit, 
külsőket és belsőket vezetik és intézik a presby-
teriumok, az egyházmegyei gyűlések és bizottsá-
gok s az évenkinti esperesi látogatások s minden 
meg van téve arra, hogy azok lehetőleg jól in-
téztessenek és vezettessenek. A püspöki látogatá-
sok célja nem az esperesi látogatásoknál felsőbb, 
mintegy felülvizsgáló szemlét tartani, hanem a 
gyülekezetek erkölcsi és vallásos életére mélyeb-
ben és emelőleg hatni, amire a püspöknek nem 
személyiségénél, hanem hivatalánál, valamint az 
ő látogatásának ritkább s ünnepélyesebb voltánál 
is alkalmasok. Ezt tapasztaltam már a mult év-
ben is, két izromban az alsó-baranya-bácsi egy-
házmegyében (s abban a slavoniai részeken s a 
misszióban is) végzett püspöki látogatásomban is 
s talán még fokozottabb mértékben, a legköze-
lebbről a f.-baranyai egyházmegyében megkezdett 
látogatásomban. Az egyházmegye 64 anya- és 
10 leányháza közül, 19 napra terjedő utamban, 
melyben egyházkerületünk egyházi főjegyzője s 
az egyházmegye esperese voltak állandó — s 
azonkívül számos lelkésztársunk váltakozó kísé-
rőim — 29 anya- és 1 leányegyházat látogattam 
meg. rendszeresen; ellenben az egyházmegye 
35 anya- s 9 leányegyházának tüzetes megláto-
gatását, ha Isten ugy akarja s engedi, még e 
folyó év őszén szándékozom végezni. E látoga-
tásról tüzetes jelentésemet, napló alakban csak 
az egész egyházmegye bejárása után fogom elő-
terjeszteni. Most csak annyit emlitek róla, hogy 
— bár az egyházak anyagi dolgait sem mellőz-
tem -— s jelesen a presbyteriumok szervezését, 
az anya- és jegyzőkönyvek rendbenlétét, az egy-
házi tartozások — azok közt a lelkészi és tanitói 
illetőségek s első sorban a közalap járulékainak 
kivetése, beszedése s befolyása mibenlétét min-
denütt szárnbavettem s a hol szükséges volt vagy 
intézkedtem vagy tanácscsal, intéssel, buzdítással 
szolgáltam: főszempontul mégis a gyülekezetek 
erkölcsi s vallásos életének vizsgálatát s az arra 
való hatást tartottam magam előtt. Mert Felső-
Baranyában is ugyanazokkal a bűnökkel kelle 
szembenéznem, melyekkel tavaly Alsó-Baranyában 
találkoztam; a példás munkásság mellett a pa-
zarlással, fényűzéssel, ruhában és lakmározásban, 
az iszákosság és bujaság vétkeivel, a családélet 
két mételyével, a vadházasságokkal és a rendsze-
resen űzött- magzatvesztéssel. Ezek ellen kelle 
csaknem mindenütt fegyverkeznem az Isten igé-

jével, melyet — erkölcsi érvekkel vegyesen — 
bőven is használtam s talán nem egészen hatás-
talanul. De találkoztam Baranyában szép erények 
örvendetes jelenségeivel is. Mert nem felemelő-e 
látni, hogy a maroknyi 2 — 3—400 lélekből s 
csupa volt jobbágy, fertály- és féltelkes gazdák-
ból, sőt részben földetlen zsellérekből s napszá-
mosokból álló gyülekezetek minden, úgynevezett 
értelmiség és középosztály nélkül, fenn tudják tar-
tani őseik örökét, az egyházat a megélhetésig 
tisztességesen díjazzák papjukat, tanitójukat — s 
egyházi szükségeiket önként vállalt közmunkával 
fedezik. Nagy egyházaink tagjainak fogalmuk sincs 
arról, mi egyházi terhet visel a baranyai >polgár€ 

— nyög alatta, de nem zúgolódik ; Isten dicső-
ségére fenntartja egyházát s világért sem mon-
dana le annak önálló anya-voltáról. Hátralékok 
vannak — a nép itt-ott mutatkozó szegényedése, s 
részint a lelkész vagy a presbyterium gyöngesége, 
néhol rosszul alkalmazott jószívűsége miatt is, — 
de a hol rend és üdvös szigor gyakoroltatik, ott 
még hátralék sincs, vagy csak enyésző kis mér-
tékben. S nem egy helytt, ilyes kérdésemre, van-e, 
hátralék a közalapból? van-e a ki a vállalt köz-
munkából kivonná magát? — ez önérzetes és vi-
gasztaló válaszszal találkoztam: ^Közöttünk, püs-
pök atyám — nincs olyan !* Nyilt ellenszegülés-
sel a közalap ellen csak két helyen találkoztam; 
felvilágosító, kérő , majd parancsoló szavamra 
mindkét helyen megadták magukat az ellensze-
gülők, sőt az izgatók is — s e két jelenet volt 
az igének legszebb diadala, a mi részemre jutott. 
Volt más is elég s mert egyházi beszédeim a 
gyülekezetekben, intéseim a presbyteriumokhoz, 
utmutató oktatásaim az iskolákban (a melyekre 
néhány iskolát kivéve, bizony igen nagy szükség 
volt), sehol sem maradtak hatástalanok, néhol 
épen váratlan hatásúak s többé-kevésbbé (remé-
lem) gyümölcsözők is, a miért bizony nem ma-
gamban dicsekszem, hanem — az engem Pál 
apostolnál bizonyára sokkal inkább megillető alá-
zatossággal — az Úrban dicsekszem. (2. Kor. 

O benne dicsekszem azért a szeretetért és 
bizodalomért is, a melylyel ottani lelkésztársaim-
nál találkoztam, a kik között nem egyet, nem is 
kettőt vagy hármat találtam olyant, a ki bár kis 
gyülekezetben szerény körben munkálkodik, leg-
nagyobb, legfényesebb gyülekezeteink bármelyiké-
nek is méltó pásztora, s egyházunknak mindenütt 
méltó dicsekedése lehetne. 

Azok a tévelygések, vagy erkölcsi bűnök 
pedig melyeket emiitettem — fájdalom 1 — szintén 
nemcsak baranyai specialitások. Különösen a család-
élet általam nevezett (s annyiszor megsiratott) két 
főbűne, magyar népünknél igen sokhelytt, egyik : 
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a vadházasságok eláradása, majdnem országszerte 
uralkodik. Mivel részben állami intézmények (jele-
sen a katona sor s a válóperek nehézsége) is 
szülik s terjesztik ; illő volna, hogy az állam is 
tegyen valamit (törvényhozásilag is, közigazgatá-
silag is), meggátlásukra. De e részben még most 
egészen saját erkölcsi fegyvereinkre vagyunk utalva: 
az igehirdetésre s az egyházi fegyelemre. S itt 
szabad legyen dicsérőleg említenem egy eszközt, 
melyet a kiilső-somogyi egyházmegye jegyzőköny-
vében, az esperesi jelentés 19. pontjában találok; 
a német-nagyszékeli presbyterium erélyes és célra 
vezető intézkedését. Az eláradt s egész divattá 
vált vadházasságok ellen, mint egyházközségi bí-
róság lépett fel s oly sikerrel, hogy 48 ily pár 
vadházasságát szüntette meg, részint különvetés-
sel, részint törvényes házassággal. — A tolnai 
egyházmegye is intézkedett, hogy a cselédköny-
vek ürügye alatt létrejött vadházasságok meg-
gátlása, a közigazgatási hatóságnál sürgettessék. 

Felső-baranyai egyházlátogatásom sorrendjén 
kivül két kitérést is tettem. Egyet , az egyház-
megye területén, az őszszel teendő látogatásra ki-
tűzött egyházak egyikében, — az egyh. consisto-
rium tagjainak felkérésére — s egyet a tolnai 
egyházmegyében, de szintén Baranyavármegyében 
fekvő egyházban a lelkész sürgető felhívására 
soronkivüli látogatással végeztem. S még előbb 
az év folytában, a szegzárdi, váci és váchartyáni 
egyházakban — templomaik százados s egyszer-
smind azok megújított épületeinek felavató ünnepén 
vettem, az egyházak felkérésére, tevőleges részt. 

Hajh, de mig az élet foly, sürög és forr — 
mellettünk leselkedik a halál is s szedi áldozatait 
sorainkból. Nagyjainkat ez évben megkímélte ; hű 
— bár szerényebb állású — munkásaink sorából 
azonban most is behajtotta a maga adóját a kér-
lelhetetlen. 

Világi férfiaink közül elszólította Madarassy 
Istvánt, solti egyházmegyénk derék s buzgó ta-
nácsbiráját, több izben egyházkerületi képviselő 
társunkat, kit egyenes jellem, magyar hazafias 
szellem s egyháziasság tett kedvessé előttünk ; 
lelkészi karunkból a felső baranyai egyházmegye 
nesztorát, a szelíd lelkű, hivatalában buzgó és 
mindenekben hű Héregi József belvárdi, a fárad-
hatatlan, pontos, egyházias Fejes Sándor piskói, 
a kecskeméti egyházmegyében az agg Kálmán 
János jászberényi lelkészt, kinek hűsége jutalmául 
azt a ritka és irigylendő kegyelmet adta meg a 
gondviselés, hogy élete hű párjával egyszerre fek-
hetett a koporsóba s együtt mehetett a sírba, 
kivel együtt jár ta volt az életútját is ; a pesti 
egyházmegyéből Szánthó Ödön bugyi-i lelkészt, 
harmadik izbeli ivadékát, annak a papi családnak, 
mely majdnem száz év óta szakadatlan sorban 

hirdette az igét azon egy egyházban; a külső-
somogyi egyházmegyéből Horváth Gábor csepeli 
lelkészt, a ki 48 évi szolgálata után, köztisztelettől 
kisérve hanyatlott sírba. 

A tanitói karból legelői említem Sós Györ-
gyöt és Szigeti Istvánt kecskeméti főgymnásiumunk 
derék és lelkes tanárait ; továbbá Göde Gábor 
madocsai tanítót, ki amellett hogy híven teljesí-
tette kötelességét, derék fiúkat is nevelt az egy-
ház és iskola szolgálatára. A tanítók közül még 
Kovács Sándor mindszent-bogádi előkönyörgő, 
Vörösmarti Sándor szentbenedeki nyugalmazott 
tanitó, Jung Péter mórágyi, Zolnai Péter kajdacsi 
s Bélák Imre, mányi másodtanitó, egy jeles csa-
lád sokat hányatott , sok nyomort látott sarja — 
fizették le a halandóság adóját. Maradjanak jó 
emlékezetben közöttünk, s a halottak könyvéből, 
mely e földön vezettetik — Írassanak át az élők 
könyvébe — ott fönn. 

Az élet könyvébe fognak jegyeztetni, bizo-
nyára, azok a jóltevők, buzgó áldozók is, a kik 
itt alant az Isten házát építették, s ki egy osz-
lopot, ki egy követ, ki csak egy homokszemet 
is hordott az Úr házának építéséhez ! 

Hálával említsük ezek közt, mindenek előtt, 
felséges királyunkat, ki ez évben is szaporította ne-
mes tettei s kegyes adományai sorát, 100 frtot 
adván sárbogárd-tinódi egyházunknak iskolaépí-
tésre, i o o at, vasadi leány-egyházunknak ugyan-
arra ; s áldott királynénkat, ki a kisdedek ünne-
pét gödöllői egyházunkban az idén is száz forint 
karácsonyi ajándékkal tette édessé s emlékeze-
tessé. József főherceg ő fensége pedig 202 frtot 
ajándékozott Doboznak harangöntésre. 

Említsük hálás kegyelettel Budapest főváro-
sának nagyszerű adományát, mely szerint pesti 
főgymnásiumunk célba vett uj épülete számára 
40,000 frt értékű alkalmas telket s parallel osz-
tályok felállithatására az épitési költséghez még 
25,0000 frtot szavazott m e g ; hálás kegyelettel a . 
kajászó-szentpéteri egyháznak, özvegy Andrássi 
Ignácné született Végh Mária — r. kath. vallású 
nő! — által tett s közel 40 .000 frt értékű nagy-
szerű alapítványt, melynek érdekes történetét a 
vértesalji egyházmegye esperesi jelentése adja elő. 

Említsük tisztelettel Várady Károly, pesti 
egyházmegyénk újonnan választott gondnokának 
nemes tettét, ki e hivatala elfoglalásakor ezer frt 
adománynyal gyarapította az egyházmegye stolá-
ris gyámintézete tőkéjét ; és Vizsolyi Gusztávét 
tolnai egyházmegyénk érdemekben gazdag gond-
nokáét, ki egyházmegyéje lelkészi gyámintézete tő-
kéjét növelte 200 frt alapitványnyal. A nemes 
példák csak követésre intenek, csak áldást arat-
nak, de dicséretre nem szorulnak. 

S nekem, mint pesti lelkésznek különös okom 
43* 
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is van, nemcsak ezen egyház, nemcsak egyházke-
rületünk buzgó egyházai s egyesei, hanem egyete-
mes egyházunk iránt is a hálára, midőn felemlítem, 
hogy a Budán építendő ref. templomra, a m. é. 
szeptemberben megindított gyűjtéssel, tehát alig 
több mint 8 hónap alatt 9000 frton felül jött be s 
tétetett takarékpénztárba ; s különösen hálával kell 
felemlítenem miniszterelnökünk fenkölt szellemű, 
lelkes és hitbuzgó nejét, Tisza Kálmánné gr. De-
genfeld Ilona ő nagyméltóságát, ki ez ép oly 
hazafias, mint egyházias ügynek védasszonyi tiszte 
elvállalásával annak a legnagyobb lendületet adta; 
és a pesti egyház lelkes hölgyeit, kik mintegy 
700 forint értékű szőnyeggel díszítették itteni 
templomunk kőpadlóját s urasztala környékét ; 
ugyanazon urasztalra egy 80 éves szegény özvegy 
saját keze munkáját, ki Istennek vele éreztetett 
különös kegyelmeért e csekély ajándékkal áldo-
zott, mint a jeruzsálemi templom ládájába két 
fillért vető özvegy asszony. (Márk. XII. 42.). 

De az áldozók hosszú névsorával nem fárasz-
tom a főtiszt, közgyűlés figyelmét — mellékletben 
adom azt jelentésemhez ; csak a végösszeg szá-
mait jelzem még — örvendetes tanuságául an-
nak, hogy akár mit mond a feketevérűség, s a 
világ romlása fölötti léha panasz: egyházunkból 
nem halt ki még az áldozatra kész buzgóság s 
ha az idők sok részben gonoszak is : mi élünk, 
gyarapodunk és jövőnk felől kétségbeesni nincs 
okunk. 

Mert ime Alsó-Baranya-Bácsban a takarék-
magtárak gyarapodásán, egy uj orgona s számos 
templomi, jelesen urasztali felszerelvények ajándéko-
zásán kivül 10,985 frt. 

Felső-Baranyában, az egyes gyülekezetek, 
egyházi szükségeikre 9781 frtot szereztek, épít-
kezésekre 18,051 frtot áldoztak, egyesek 497 fo-
rintot adakoztak s így a takarékmagtárak tetemes 
gyarapodásán kivül egyházi és iskolai célokra ösz-
szesen 27,751 frt áldozat tétetett. 

Kecskeméti egyházmegyénkben az egyházak 
építkezéseikre, javításokra s felszerelésekre — 
egyházban és iskolában 7675, — egyesek ugyan-
oly célokra 4936 frtot összesen 12,611 frt. 

Pesti egyházmegyénkben a budai templomra 
gyűlt 9000 forinton, a pesti gymnásium építésére 
adott 65,000 forint értéken, a pesti templomnak 
adott és már emiitett ajándékokon, valamint szá-
mos templomi s kivált urasztali fölszerelvényeken 
tul, egyesek adtak egyházi és iskolai célokra 
3093 írt 65 krt, az egyházak építkeztek 8874 
frttal s igy az egyházmegye gyarapodásának pénz-
beli összege m. e. 86,000 frt. 

Solti egyházmegyénkben az egyesek adomá-
nya 2100 frt, építkezések költsége 6104 frt, ösz-
sesen 8204 frt. 
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Külső-Somogyban az egyházak, 43 mérő 
gabonán kivül, 11,443 ^ r t o t gyűjtöttek s fordítot-
tak egyházi és iskolai célokra, mig egyesek 
2293 frtot adakoztak, összesen 13.736 frt. 

Tolnában az egyházak épitkezési és felsze-
relési kiadásai 21,459 frtot, az egyesek adomá-
nyai 3996 frtot tesznek, összesen 25,455 frt. 

Vértesalji egyházmegyénkben, a fenntebb 
emiitett k.-sz.-péteri nagyszerű alapítványon, és a 
takarékmagtárak gyarapodásán s épitkezési anyag-
szereken és templomi felszerelvényeken kivül, me-
lyek értéke pénzben nehezen mondható ki — az 
egyesek és egyházak áldozatai könnyű számítás-
sal tehetők 15,000 frtra. 

Egyházkerületünk anyagi értéke — melynek 
gyarapodását a mult évi jelentésemben m. e. 
113 ezer frtra tettem — a most lefolyt évben 
közel 200,000 forinttal gyarapodott Isten dicső-
ségére ! 

Pedig ebbe az összegbe nincsenek befog-
lalva a közalap-járulékok, a pesti theologia con-
victusára tett adományok, s más, többé-kevésbbé 
egyházi és jótékonysági célokra — de nem egy-
házi kezelésünk alatt állókra — tett tetemes ál 
dozatok. 

Ideje már előre is vetnünk egy tekintetet — 
a legközelebbi teendőinkre, jelen gyűléseink tár-
gyaira. 

Azok nagy halmazát tárgysorozatunk mutatja. 
Szabad legyen nekem egy párra — a legfonto-
sabbakra s legközérdekűebbekre előre is felhiv-
nom a figyelmet. 

Itt lesznek az egyházmegyék véleményei az 
E. convent által az e kerületekhez utasított áta-
lános tűzkárbiztositási-, lelkészi nyugdijintézeti- s 
özvegy-gyámintézeti tervezetekre, melyekre nézve 
— hogy véleményezésünkkel egy évet ne veszít-
sünk — előre felkértem az egyházmegyéket a 
nyilatkozásra. 

Itt lesznek saját vagyoni ügyeink rendezé-
sére, számadásaink vizsgálása módjára nézve, a 
mult őszi közgyűlés 26. sz. a. kinevezett állandó 
számszék jelentései s javaslatai. 

Itt lesznek tanügyi bizottságunk jelentései 
felső-, közép- s elemi iskoláink szellemi s anyagi 
ügyeinek miben létéről. Vajha ezekhez csatolhat-
nám középiskoláink államsegély ügyének megol-
dásáról szóló jelentésemet. De az még nincs itt 
— s nem is lehet. Mert midőn m. é. nyári köz-
gyűlésünk ez irányú előterjesztése alapján, a no-
vember végén tartott konvent, a középiskolák ál-
lamsegély ügyében a maga előterjesztését a kor-
mányhoz beadta, az 1886. évi államköltségvetés 
már nem csak benyújtva, hanem törvényhozási 
tárgyalás alatt is volt, s igy abba részünkre sem-
mit fölvenni már nem lehetett. 



PROTESTÁNS EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP 684 683 

A közoktatási kormány azonban behatóan ta-
nulmányozta s tárgyalta a konventi előterjesztést s a 
f. é. államköltségvetés szentesítése után, előkészületül 
a jövő évre, értekezletre hívta össze, egyházkerüle-
teink összes főgondnokait és püspökeit. S ez al-
kalommal megbiztató és megbízható Ígéretet nyer-
tünk az iránt, hogy középiskoláinknak mind egy-
szer s mindenkorra, mind évi segélyekben emelt 
kérései, a jövő évi költségvetés keretében ha 
talán — az a konvent által kimutatott teljes mér-
tékben egyszerre nem is, de a lehetőségig tekin-
tetbe fognak vétetni — mi pedig, még a költ-
ségvetésnek a törvényhozás elé benyújtása előtt, 
és f. é. őszén tartandó egyetemes konventünk előtt, 
értesíttetni fogunk a kormány költségvetési szán-
dékáról — hogy az e részben netalán még szük-
séges lépéseket az egyetemes konvent a kellő 
időben megtehesse. 

Slavoniai egyházaink s ottani misszióink ügyé-
ben — mely közgyűlésünk elé csak mellékesen jő 
most, — egy örvendetes vagy legalább jó reményt 
nyújtó jelenteni valóm van. Az egyház testétől oly 
távol eső drávántuli egyházaink s iskoláink ügyé-
ben — melyek eddig az ottani kormány s ható-
ságok részéről igen mostoha bánásban részesül-
tek — több előterjesztést tettem a horvát bán 
ur ő nagyméltóságához s midőn ezeknek — bi-
zonyára nem az ő jóakaratán mult —- semmi ered-
ménye nem lett, terjedelmes emlékirattal fordultam 
a m. kir. miniszterelnök úrhoz. O exellentiájának, 
mint a Magyar- és Horvát-Slavon kormány közös 
fejének erélyes közbelépése már is mutatja sikerét 
Egy felebbezett ügyben, beskai misszió egyházunk 
földbirtok-ügyében, gyorsan kaptam kedvező el-
intézést; iskoláink sanyargatása megszűnt — v a g y 
legalább szünetel, s legközelebbről a horvát-szla-
von kormány vallás- és közoktatásügyi osztály-
főnökének személyes látogatásában vala szeren-
csém részesülni, kivel ottani összes egyházi és 
iskolai ügyeinket részletesen s bizalmasan megbe-
szélhettem s tőle többi közt azon Ígéretet is nyer-
tem, hogy a horvát-szlavonországi iskolai törvény 
legközelebb — már a jövő évben — a felekezeti 
iskoláknak kedvezőbb módosításon fog valószínű-
leg átmenni — addig is ottani iskoláink ügyei 
az eddiginél kedvezőbb elbánásban fognak része-
síttetni. 

De az idő siet — s nekem mindjárt sze-
memre vetik, hogy rövidséget Ígértem, de szava-
mat nem tartom s bőbeszédűvé válok. Azért vég-
zem azzal, hogy bocsánatot kérve hosszú s 
mégis fogyatékos jelentésemért, a főtiszt, egyház-
kerületi közgyűlés szeretetébe ajánlom. 

B E L F Ö L D . 

A dunamelléki ref. egyházkerület közgyűlése. 
F. hó 26 ikán kezdődött meg a dunamelléki ref. 

egyházkerület közgyűlése Szász Károly püspök és gróf 
Tisza Lajos főgondnok urak elnöklete alatt, a közgyűlési 
tagok legnagyobb részének jelenlétében. Püspök ur ke-
netes imája után, főgondnok ur az ülést megnyitotta. A 
szervezkedés után olvastatott a konventi tagokra és a két 
világi aljegyzőre beadott szavazatok eredménye. Az újon-
nan választott két aljegyző Szilassy Aladár és gr. Teleki 
József az esküt letévén, főgondnok ur melegen üdvözölte 
őket s egyszersmind kifejezte azon reményeket, melye-
ket az egész közgyűlés a most megválasztottak munkás-
ságához egyházias jelleméhez kapcsol. Szilassy A. vála-
szolt maga és tiszttársa nevében ez üdvözlő szavakra. Nin-
csenek érdemeink — mondá — melyeknek az irányunkba 
nyilvánult bizalmat köszönhetnők; de van keblünkben 
meleg szeretet egyházunk iránt, ez lelkesitni fog, hogy 
egyházunk érdekében híven munkálódjunk; erőnk gyenge, 
de az Úr megsegíti a szent ügy mellett buzgólkodót, s 
pedig oly mértékben, a minőben buzgólkodik. Lelkes 
örömnyilvánitás volt a válasz az igaz vallásos érzülettől 
áthatott beszédre. Ezután jelentés tétetett az előző két 
napon megtartott papi vizsgálatokról. Az első vizsgá-
latra három, a másodikra kilenc segédlelkész állt elő. 
Amazok ketteje : Barsi Zoltán s Kerekes Endre jeles 
(== kitűnő), a harmadik: Pátkay János jó osztályzatot, 
emezek közül : Horváth József, Tóth Kálmán s Józsa 
Sándor jeles, a többiek jó s kielégítő osztályzatot nyer-
tek. Volt még egy censendus Horváth Gyula veszprém-
megyei volt áldozár, ki a közgyűlés határozata folytán 
28-ikán adott pótvizsgálatot azon theologiai tantárgyak-
ból, melyekből áldozárrá felszenteltetése előtt vagy nem 
vizsgázott, vagy ha vizsgázott is, de oly szellemben, 
hogy egyházunk szempontjából nem volt benne köszö-
net. Ily tárgyak: a hittan, kapcsolatban a symbolikával, 
az egyetemes s a magyar protest. egyháztörténet, a li-
turgica s az egyházjog. Két oly lelkészjelölt bekebelez-
tetett, kik a theologiai tanfolyamot más kerület Akadé-
miájában végezték, többeknek az őszre engedély adatott 
a papi vizsgálat letételére. 

Ezek után püspök ur olvasta fel nagy érdekelt-
séggel hallgatott s lapunk elején egész terjedelmében 
közölt évi jelentését. »Az Isten tartsa meg püspökünk 
testi egészségét lelki ereje magaslatán !« — kiváná fő-
gondnokunk e jelentés bevégezte után, a közgyűlés pedig 
reá mondá igaz szívből az Áment. 

A miniszteri intézvények s a hatóságok átiratai, 
minden komolyabb vita nélkül letárgyaltatván, az a napi 
ülés 1 órakor berekesztetett, a délutáni idő a bizottsági 
munkálkodásokra hagyatott fenn. 

Május 27 kén a jegyzőkönyv hitelesítése után a tan-
ügyi bizottság jelentését olvasta fel Szilády Aron. E je-
lentés szerint az 1884-85- iki iskolai évben volt a buda-
pesti ref. főgi mnáziumban 448 tanuló, a kecskemétiben 
223, a nagy-kőrösiben 233, a halasiban 189, a kun.-sz.-
miklósiban 90, a gyönki 4 osztályú gymnáziumban 79. 
Az emiitett 6 tanintézetben működött 48 rendes, 6 he-
lyettes, 17 segédtanár és 19 más vallásfelekezetü hitok-
tató, a tanulók összes száma volt 1250, vagyis 7-el ke-
vesebb, mint az 1883—4-dik évben. Az iskolai célokra 
tett adományok és alapítványok közül kiemelendő 1Szap-
panos Gábor solti birtokosnak ösztöndíjra tett 1000 frtos 
alapítványa, Tomory Anasztáznak a kunszentmiklósi gym 
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náziumra tett 220 fitos alapítványa. A halasi főgymná-
zium saját pénzén megszerezte a Konstantinápolyban 
nem rég elhalt Szilágyi Dánielnek 10 ezer kötetet jóval 
meghaladó könyvtárát. 

A jelentésnek a nagy-kőrösi igazgató-tanács felter-
jesztése következtében előterjesztett ama javaslata, hogy 
a tanári kar által tanácslólag elutasított (consilium abe-
undit kapott) tanulók ügye az egyes középiskolák igaz-
gató-tanácsának utólagosan, mintegy tudomásul jelentes-
sék be, élénk vitára adott alkalmat. 

Filó Lajos nagy-kőrösi lelkész szólalt fel e kérdés-
ben elsőnek. Fejtegette a consilium abeundi fogalmát, 
levezette annak lényegét nemcsak a kifejezés tu'ajdon-
képen való értelméből, hanem a gyakorlatból, bizonyít-
gatta, hogy a consilium abeundi, a tanácslólag való el-
utasítás tulajdonképen nem Ítélet, hanem csak tanács, 
mely megelőzi a kényszert, vagyis az iskolából való ki-
tiltást. Ámde a gyakorlatban nem igy van, mert ott a 
consilium abeundi Ítélet erejével bír, s igy az a fegyelmi 
eljárásnak olyan kapitális osztálya, melynél az igazgató-
tanács bírósági hatóságát mellőzni nem lehet. Ennélfogva 
a nagy-kőrösi igazgató-tanács határozatának álláspontjára 
helyezkedve, kérte annak határozatképen való kimondá-
sát, hogy a tanácslólag való elutasítás, mielőtt végre-
hajtatnék, az igazgató-tanácsnak jelentendő be. 

Baksai Sándor és Ballagi Mór pártolták a tanügyi 
bizottság javaslatát, abból indulva ki, hogy a consilium 
abeundi csakugyan nem Ítélet, hanem csak tanács, te-
hát nem szükséges azt megerősítés végett az igazgató-
tanácsnak bejelenteni. 

Szász Károly püspök sem tekinti a consilium abe-
undit Ítéletnek, hanem azért helyén valónak látja azt, 
hogy a tanári kar által kimondott tanácslólag való el-
utasítás az igazgató-tanács utján terjesztessék fel a püs-
pökhöz. 

Filó Lajos az esetben, ha a consilium abeundi 
nem Ítélet, hanem csak tanács, s a tanuló annak kö-
vetkeztében nem köteles az intézetet elhagyni, elfogadja 
a bizottság javaslatát, de akkor teljesen felesleges azt 
netán való megkegyelmeztetés céljából a püspökhöz is 
felterjesztetni. 

Szilády Áron szerint a tanuló tanárával szemben 
olyan engedelmességgel tartozik, hogy a tanári karnak 
elutasító tanácsát is kötelezőnek kell tekintenie magára 
nézve, s ennélfogva köteles is legyen az intézetet azon-
nal elhagyni. Szerinte a consilium csak enyhébb alakja az 
elutasításnak; némiképen már az is kegyelmi tény, hogy 
ily módon utasitják el. Pártolja a bizottság javaslatát. 

Tisza Lajos gr. elnök összegezvén a vitát, a köz-
gyűlés határozataképen kimondja, hogy a consilium 
abeundi terjesztendő fel az igazgató-tanács utján a püs-
pökhöz. 

A tanügyi bizottság jelentése egy másik pontjában 
azt indítványozza, hogy ha valamely gymnáziumi tanuló 
engedélyt nyert arra, hogy az iskolai év kezdetén ja-
vitóvizsgálatot tehessen, de akkor sem képes legalább 
teljesen kiállani a javitóvizsgálatot adassék neki a ja-
vításra még egyszer alkalom. Némi vita után a köz-
gyűlés azt a határozatot mondta ki, hogy az uj tanév 
megkezdése után javitóvizsgá'atnak többé nem lehet helye. 

A tanügyi bizottság azt javasolja, hogy H. Kiss 
Kálmán világtörténeti kézi könyve tankönyvnek használ-
tassék, egyúttal azonban indítványozza a jövőre nézve, 
hogy a ki művét ebben az egyházkerületben ajánltatni 
óhajtja, az jó korán küldje meg három példányban könyvét 
a püspökhöz,, a ki azután szakértőknek megbiralás végett 
a művet kiadhassa. 

A nagy-kőrösi igazgató-tanács felterjesztést intézett 
az iránt, hogy változtál tassék meg a közoktatásügyi minisz-
ter amaz intézkedése, mely szerint a gymnáziumi bizonyít-
ványok minden évben minden tanulónak kiadassanak. 

Filó Lajos pártolja ezt a kívánságot, hivatkozván 
arra, hogy a ref. egyház némileg még az autonomia 
légkörében él, s ennélfogva nem köteles az egyház a 
miniszter minden aprólékos ügyben kiadott intézkedéseit 
teljesíteni'. 

Vizsoly Gusztáv nem helyesli a kívánságot s nem 
tartja célszerűnek a jelzett intézkedés megváltoztatását, 
annál kevésbé, mert a kerület 1884. októberben tartott 
közgyűlése elfogadta a miniszteri intézkedést, most tehát 
nincsen ideje annak, és nincsen is arra elfogadható ok, 
hogy a kerület másfél év múlva megváltoztassa a saját 
intézkedését. 

A közgyűlés ilyen értelemben mondta ki ez ügyben 
a határozatot. 

A tanügyi bízottság jelentéséből még kiemeljük, 
hogy Budapest és Halas városok a tanárfizetések eme-
lésére vonatkozó határozatnak eleget tettek. A többi in-
tézetet újból felszólítják, hogy a korábban hozott kerü-
leti határozatot foganatosítsák. 

Következett a theologiai választmány részéről Farkas 
József igazgatónak a budapesti ref. theologiai akadémia 
1885/6-ik évi szellemi, erkölcsi és anyagi életére vonat-
kozó kimerítő jelentése. Jövő számunk ezt egész terje-
delmében hozandja, egyelőre csak annyit, hogy Kenessey 
Béla theologiai tanár rendes tanárul választatott. Követ-
kezett a tanügyi bizottságnak a népiskolákról szóló jelen-
tése és a nagy kőrösi tanitóképezdéről beadott jelentése. 
A nagy-kőrösi tanitóképezdénél ideiglenesen alkalmazott 
Dezső Lajost állandó helyettes tanárként erősítették meg ; 
továbbá kimondatott, hogy a tanitóképezdei növendékek 
vizsgálatai továbbra is az eddigi szigorral tartandók meg. 

Az államsegélyző bizottság jelentése szerint megsza-
vaztatott: I. Kölcsönkérő egyházaknak (5°/0 kamatra, szoká-
sos törlesztésre.) Az uj-soovei egyháznak adóssága átvál-
toztathatására 4000 frt. Feltételesen, t. i. egyházközségi vég-
zés felmutatása és szabályszerű biztosíték nyújtása mellett: 
Az ádándi egyháznak leégett temploma, tornya újra épí-
tésére s harangjai helyreállítására 2500 forint, a ságvári 
egyháznak temploma, tornya javítására 2000 forint, a 
medinai egyháznak paplak építésre 2000 frt, a jászkiséri 
egyháznak építkezésre 1000 frt, a gyöngyösi egyháznak 
paplak épitésre 500 frt, az uj-pesti leányegyháznak épít-
kezésre 3000 frt, a várkonyi (tolnai) egyháznak paplak 
épitésre 4000 frt. — Összesen 19,000 frt. 

II. Segélyképen. A) E g y h á z a k n a k : Bajai egyház-
nak általános költségeire 100 frt, Despot sz.-iváni leány-
egyháznak adóssága törlesztésére 200 frt, Nagytótfalusi 
egyháznak adóssága törlesztésére 300 frt, Szabadkai 
leányegyháznak templom alapra 300 frt, Ti^za-Várkonyi 
egyháznak adóssága törlesztésére 450 frt, Vadkerti egy-
háznak építkezésre 200 frt, Duna-bogdányi leány egyház-
nak temploma védfalának építésére 200 frt, Rákos-csabai 
egyháznak lelkészi fizetés alapjára tőkéül, egyházmegyei 
kezelés alá az esperes kezéhez 200 frt, Ádándi egyház-
nak épitkezésre 400 frt, Bonyhádi leányegyháznak adós-
sága törlesztésére 150 frt, Dunaföldvári egyháznak épü-
letei jó karba hozására, a tolnai esperes kezéhez 250 frt, 
Pécsváradi egyháznak adósság törlesztésre 200 forint, 
Sárbogárdi egyháznak adósság törlesztésre 300 forint, 
Sár-sz.-miklósi leányegyháznak kápláni állás szervezésére 
alapul 200 frt. — Összesen 3450 frt. 

B) L e l k é s z e k n e k s e l ő k ö n y ö r g ő k n e k ; 
Kerek Sándor turonyi lelkésznek 100 frt, Király Imre 
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ujmindszent-bogárdi lelkésznek ioofrt, Gaál József garéi 
lelkésznek ioo frt, Máté Balázs kis-tótfalui lelkésznek 
IOO frt, Tömösközi Sándor ó-kécskei lelkésznek 200 írt, 
Varga László sz.-monostori lelkésznek 8o forint, Török 
Lajos szabadkai h lelkésznek 150 forint, Varga Sándor 
szondi h. lelkésznek 150 frt, Szentpéteri Pál solti tanitó 
káplánnak 50 frt, Szabó Lajos apostagi lelkésznek 100 frt, 
Tóth Pál m.-gyönki lelkésznek 100 frt, Széky Géza hidasi 
lelkésznek 100 frt, Kuthi István dunaföldvári h. lelkész-
nek 80 frt, Sedivi Frigyes mogyoródi előkönyörgőnek 
a pesti egyházmegye esperese kezéhez 200 frt, Tóth 
Sámuel kucurai előkönyörgőnek 80 frt, Hartman Károly 
bonnyai előkönyörgőnek 80 frt, Izsák József nyimi elő-
könyörgőnek 50 frt, Müller Menyhért hidasi előkönyör-
gőnek 60 frt. — Összesen 1880 frt. 

III. Theologiai szükségletekre 3000 frt. IV. Missziói 
célokra alapítványul 500 frt. V. Előlegül a közpénztárnak 
500 frt. VI. A budapesti theologiai intézet convictusára 
1000 frt. — Összesen 29,330 forint. 

A Szondy-Kenessey alapitvány 200 frt kamata a 
Banovce körül Szlavóniában lévő misszió területén mái-
életbe lépett utazó lelkész fentartácára fordittatik. 

Különös figyelmet keltett a tisza-várkonyi egyház 
ügye. Ennek az egyháznak összes fekvősége legközelebb 
árverés alá kerül, ha a kerület közbe nem lép és 900 frt 
adósságnak felerészét most segélylyel le nem törleszti, 
másik felerészéért pedig szavatosságot nem válal. 

A segélykérvények legnagyobb részét szabálytalanul 
állították ki, ennélfogva a szabályok újból kiadatnak, s 
a közgyűlés kimondja, hogy ezentúl máj. i-éig kell fel-
terjeszteni a kérvényeket, a szabálytalanul kiállítottak pe-
dig figyelembe nem vétetnek. 

Ezután a közalapból srgélyt kérő folyamodványokat 
terjesztettek elő. Összesen 20,000 frt segélyt kérnek a 
közalapból az egyházak. Az egyházkerület körülbelül 
11,000 frtot hoz javaslatba. 

(Vege köv.) Farhas József. 

A solti egyházmegyéből. 
(Folytatás és vége). 

Önként értetik, hogy ezen véleményezésünk nem-
csak a belépéskor fizetendő összegre, hanem az évi tag-
sági illetékekre is szól. 

3. A 3. § d) pontja a közalapból nyújtandó segélyt 
helyezi kilátásba, az alkotandó gyámintézet számára. 
Javaslatba hozzuk, hogy miután a ref. egyház lelkészi 
kara, oly kimondhatatlan sokat tesz a közalap érdeké-
ben ; miután egy gyámintézetnek, mely oly sok nyomor 
enyhítésére, aggodalom elosztására és köny felszáritására 
van hivatva, tájékozva kell lennie, hogy az esetleg ado-
mányokon, alapítványokon és végrendeleti hagyományo-
kon kívül, melyek különben is csak rendkívüliek, minő 
rendes segélyforrásai vannak; miután a közalap egyik 
rendeltetése -»oly ügyelc előbbre vitele, melyek az egyete-
mes egyháznak kiváló érdekeit képezik és csak egyesitett 
erő által érhetők eU : az egyetemes konvent, jövőben ne 
forgácsolja szét — csekély díjazású lelkészek segélyezése 
címén is — a közalap anyagi erejét, hanem alkosson 
abból egy nagyszabású segélyezési forrást azok számára, 
kik a családfő életben léte alatt meg vannak valahogy, 
de halála után nyomornak néznek elébe és határozza el, 
hogy a közalapból 10,000 frt évenkénti segélyt bocsájt 
az országos özvegy- és árva-gyámintézet céljainak elő-
mozdítására, mely összeg a 3 évi tapasztalat után túlsá-
gosnak nem tartható. 

4. A 7. § az eddigi szokásos és törvényesen birt 
szolgálati vagy csonka évet és utánna az egész kegyévet 
megszünteti, és helyettük félkegyévet állapit meg. Elte-
kintve attól, hogy ezen § intézkedése egyetlen egy toll-
vonással minő roppant anyagi veszteséget mér a refor-
mált lelkészi kar családjaira, éppen azokra, a kikről gon-
doskodni legelső sorban voltaképpen ezen gyámintézet 
hivatása — bár elismerjük, hogy ez az egyház gondozás 
nagy fontosságú érdekében történik : a konventi javaslat 
ezen intézkedését, és ennek értelmében a lelkészi kar 
által hozandó súlyos áldozatot semmiképen sem találjuk 
arányban levőnek sem a 8. § azon rendelkezésével, mely 
a nyújtandó segélyt évenkénti 100 frt alamizsna-pénzben 
állapítja meg, a mi oly kevés, hogy annak elgondolására 
önkénytelenül szégyenpír boritja el arcunkat, sem zsinati 
törvényeinkkel nem tartjuk megegyezőnek. Ha a kon-
vent országos özvegy-árva gyámintézettel segiteni akar 
a lelkészi kar hátrahagyott családjain: a lelkészi kar 
készségesen támogatja minden erre vonatkozó intézkedé-
sében ; de nem hagyhatja egyházmegyénk szó nélkül és 
tiltakozó hang nélkül az afféle törekvéseket, mely többet 
vesz el, mint a mennyit ad és a mellett törvényt is sért. 
Maga a zsinat a lelkészválasztási törvény 184. § b) pont-
jában ezt mondja: az esperes a lelkészi hivatal megürese-
dése esetén a lelkészi fizetés hátralékainak beszedését s 
halálozás esetén az elhalt lelkész özvegyének avagy árvái-
nak kielégítését vagy biztosítását elrendeli; a kegyeleti 
évre nézve a gyülekezetet nz egyházkerület (te-
hát nem a konvent) illető szabályainak megtartá-
sára iitasitja.* A 210. § pedig ezt rendeli: Áz egyes 
egyházmegyében a csonka és kegyeleti évekre stb. nézve 
tett belkörü intézkedéseknek és szabályoknak minden meg-
választott lelkész feltétlenül engedelmeskedni és azoknak 
eleget tenni tartozik.« Tudjuk jól, hogy a konvent, minden 
olyan ügyben, mely az egyházat egyetemesen érdekli, 
a zsinatot képviseli (61. § a) pontja), de miután a zsinat 
a csonka és kegyévre nézve az egyházmegyék és egy-
házkerületek szabályait és intézkedéseit különösen hang-
súlyozta és a konventi főhatóság alól, hacsak az egyház-
kerületek által, mint közösen illető ügy oda fel nem ter-
jesztetik, kivette és a belkörü intézkedések sorába quali-
ficálta: megváltoztatásuk csakis egy nagyszabású, a lel-
készi kar és a lelkészi családok érdekeit teljesen kielé-
gítő intézkedés által eszközölhető. Ám legyen félév, 
vagy félév sem, a közügy érdekében beleegyezünk (mint 
alább kifejteni, fogjuk) de teljesen kárpótoló és megnyug-
tató intézkedés javaslatba hozását véleményezzük. 

E szerint tehát a mi véleményünk szerint a javas-
latnak a fél kegyévre vonatkozó 7. §-ban foglalt intéz-
kedései elesnének, valamint a 8. § 100 forintnyi segély 
összege is, és mind a két pont uj áldozat és a nyújtandó 
segély nagyobb arányba hozatalát eszközlő pontokkal 
pótolandó. A 8. § második bekezdéséből pedig, mely 
így hangzik : *az egyetemes konventnek jogában áll, hogy 
a segélyezés összegét a gyámintézet vagyoni állásához ké-
pest bármikor leszállítsa vagy felemelje« a »leszállítsa 
vagy« szavakat kihagyni véleményezzük. 

5. A 9. § ezen tétele után »keresetképtelenek, 20 éves 
koruk betöltése után is segély cztetnek azon esetben és fel-
tétel alatt, ha keresetképtelenségüket . . . beszúrni java-
soljuk eme mondatot: »mely nem könnyelműségből, er-
kölcsi hibából, hanem olyan testi vagy lelki fogyatkozásból 
származott, a mi miatt munkára alkalmatlanok. A leányok 
tekintet nélkül életkorukat, férjhezmenetelükig részesülnek 
évi rendes segélyben.« 

6. A 14. § ezen végső pontja: »Az ő pénzkezelé-
sükről a segélyezettekkel szemben az egyházmegye, ille-
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tőíeg iskola fenntartó testület felelős«, így fogalmazandó : 
»Az esperesek (az »igazgatótanárok* szó már különben 
is elesnék az l) pontban javasolt módosifvány szerint) a 
segélyezettek tartózkodási helyükön levő lelkészek utján 
juttatják kézhez a segélyezési összeget, a kik két nyug-
tát tartoznak venni, egyiket az esperesi hivatalhoz kül-
dik be, a másikat a maguk igazolására megőrzik. A se-
gélypénzről szemben a segélyzettekke', az a fe'elős, a ki 
a postai elküldést illetőleg kézbesítést elhanyago'ta 

7. A 15—18. §§ egy nagyfontosságú kérdés felől 
intézkednek, az egyházmegyei és egyházkerületi özvegy-
árvái gyámintézetek kérdéséről, melyeket a 15. § szerint 
1887. jan. l-jén túl működési körükben megakasztanak, 
vagyis stagnaló helyzetbe juttatnak, míg a 17. § szeiint, 
azon esetben, ha egy-egy segélyezettnek osztaléka az 
1885-ki osztalék háromszorosát eléri, arra köteleznek, 
hogy alaptőkéjüket a központi gyámintézet pénztárába 
beszolgáltassák. 

Egyházmegyénket a közérdek vezeti és nem önző, 
magános cél, midőn a localis, özvegy-árvai gyámintéze-
teknek a tervezett módon a központi gyámintézetbe 
leendő beolvasztása ellen tiltakozó szavát felemeli Ha a 
közérdek megköveteli, hogy országos lelkészi özvegy-
árvai gyámintézet létesíttessék a konvent főhatósága alatt, 
ugy egyházmegyénk, mint a test egyes tagja és lelkészi 
karunk, mint annak egyes alkotó elt me, támogatva egy-
házmegyénk világi részének és az egyes híveknek ismert 
buzgó áldozatkészségétől, mindent el fog követni a cél 
sikere érdekében. De gyámegyletét, mely elődeink kez-
deményezése folytán a saját művünk, mely csak annyi-
ban bir egyházi jelleggel és természettel, a mennyiben 
egyházi hivatalnokok állították fel és áldoztak éite, csa-
lád biztosítása érdekében ; mely igaz, hogy az egy-
házmegye aegise és fenhatósága alatt áll, de teljes ön-
rendelkezési jogát eleitől kezdve birta és gyakorolta, 
nem hajlandó a közgyűlés átadni, mert a localis segély-
egyleteknek beolvasztása a központba megsemmisíti, meg-
öli a kisebb körökben való társulási szellemet, mely de-
mokratikus alapokra fektetett társadalomban semmiképen 
sem válik a közügy javára ; továbbá, mert az általános 
közérdeken kivül, és mintegy azok mellett, melyek min-
den kétséget kizárólag döntők, a kisebb köröknek is 
mindaddig meg vannak a maguk működhetési jogosult-
ságuk, a míg a közérdekkel magukat ellentétbe nem 
helyezik ; végezetre, mert nem is említve a beolvasztás 
jogi természetének vitás és kérdésbe tehető voltát, maga 
a beolvasztása és szándékolt eszközlése nem egyéb, mint 
büntetés, súlyosbított büntetés a múltban tett gondos-
kodásra, kifejlett áldozatkészségre és takarékosságra és 
ennek következtében nagy igaztalanság. Hazánk Öt ke-
rületében levő 57 egyházmegye közül csak 34 egyház-
megyében van özvegy-árvai gyámegylet, az utóbbi egy-
házkerületi schematismusok adatai szerint, és ezek pénz-
tári állománya, megközelítő valósággal 170,000 forint, 
2 3 egyházmegye lelkészi kara pedig semmit sem tett 
önmaga és családja biztosítása érdekében, és ime a kon-
venti javaslat a beolvasztás ténye ál'al körülbelől 800 
lélekre menő lelkészi kart 1200 lélek rovására a fenn-
tebbi összeg jogszerű részesévé akar tenni. A javaslat 
tervezésében egy nagyszabású jótékonyságról szó lehet, 
800 szolgatársunkkal szemben, de szó sincs benne igaz-
ságról és egyenlőségről. A jótékonyság gyakorlásának 
pedig más az utja, nem pedig a pártialis érdekek teljes 
elölése. 

A javaslatnak három főpontja van : a csonka évet 
és a kegyév' felét elveszi, az özvegyektől és az árvák-
tól, elvonja tőlük jövedelmük egy részét, éppen akkor, 

midőn arra legnagyobb szükségük volna ; megvonja az 
egyes egyházmegyék lelkészi karától a jogot, hogy ugy, 
mint eddig, szabadon intézkedhessenek egyesült erővel, 
a maguk körében is, családjaik biztosításáról, végre mind-
ezekért kárpótlásul IOO frt segélyt helyez kilátásba, a 
lelkészi özvegyek számára. Kérjük a konventet, hogy 
változtasson e három főponton és alkosson oly javasla-
tot, mely méltóan és illően gondoskodik a lelkészi öz-
vegyekről, mely az autonomikus protestáns egyházban 
nem fojtja el a társulási jogot és a közös erővel köny-
nyebben kifejihető önbiztositás lehetőségét. Egy ilyen 
alapelveken nyugvó javaslatot kész örömmel fogadunk 
és érdekeben még több áldozatra leszünk készek, mint 
a mennyit e konventi javaslat megkíván. 

Hajlandók vagyunk ugyanis, ha indítványunk elfo-
gadtatik, a következő alapelveken nyugvó javaslat feltét-
len elfogadására. 

1. Alakíttassák a magyarországi evang. reformált 
egyetemes egyházban, özvegy- és árva-gyámintézet az 
összes helvét hitvallású lelkészeknek és ezen felekezet 
egyes egyházai és egyházkerületi főhatóságok által fenn-
tartott theologiai és praeparandiai intézetek tanáraínak 
özvegy ei és árvái számára. 

2. E gyámintézet bevételi forrása legyen : 
«) Minden egyháznak, mint lelkészt tartó, minden 

theologiai akadémiát és tanitóképezdét fenntartó testü-
letnek évi köteles befizetése; 

b) Minden lelkésznek, theologiai vagy tanítóképző-
intézet tanárainak évi köteles befizetései ; 

c) Az összes egyházmegyék lelkészi és esetleg ta-
nári intézeteik tőkéjének évi kamatja ; 

d) A gyámintézettel nem rendelkező egyházmegyék 
lelkészeinek és theologiai, tanítóképző intézetek tanárai-
nak azon egyszer és mindenkorra történő befizetéseinek 
kamatjai, melyek a meglevő lelkészi és tanári gyáminté-
zeti tőkékből fejenként reájuk esik; 

e) A domestika évenkénti 10,000 frtnyi segélye; 
f ) Az átadandó kegyév évenkénti tiszta jövedelme; 
g) Minden egyházban az évenkénti uj évi persely-

és minden iskolában a beiratási-pénznek a tanárokra eső 
bizonyos °/0-je; 

h) Minden egyház, iskola, fenntartó testület annyi 
belépési díja, a hány lelkészt, illetőleg tanárt tart ; to-
vábbá minden lelkész és tanár személy belépési díja, 
megjegyeztetvén, hogy ezen belépési díjak tartalék tő-
kévé alakitandók. 

E gyámintézet kötelezettsége legyen : 
o) Minden helv. hitv. lelkészi, theologiai vagy ta-

nítóképző intézeti tanár özvegyének a családfő elhalálo-
zása után, negyedévenkénti előleges részletekben, éven-
kénti 300 frtot biztosítani, és a halálozás után a meg-
állapítandó negyedek első napjain az esperesi hivatal, 
illetőleg theologiai vagy tanítóképző iskolai igazgatók 
utján folyóvá tenni. 

b) Minden helvét hitvallású lelkész, theologiai és 
tanítóképző intézeti tanár minden egyes árvája számára 
évenként 25 forintot, mint árvái segélypénzt biztosítani 
és mindenkor az iskolai év kezdetén folyóvá tenni. 

Megjegyzendő, hogy ezen árvái segélypénz a fiu 
gyermekek 20 éves korukig, a leány gyermekek férjhez 
menetelükig kapják.*) 

Indok: 
1. Mivel legelső sorban az egyházaknak és theolo-

*) H a özvegy nem marad vagy később meghal vagy újból férj-
hez megy, miáltal segélyeztetése megszűnik, az ő részét a kiskorú 
árvák öröklik, egyenlően felosztva azonban ugy, hogy egy gyermek sem 

előbbi sem uj címén 75 frtnál többet nem kaphat. 
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giai vagy tanítóképző intézetet fenntir tó tes'ületeknek 
köteles égük, hogy n üködő hivatalnokaik családjainak 
jövőjéről, magának a hivatali állásnak és igy az ő saját 
jól felfogott érdekükben gondoskodjanak s s'ükséges, 
hogy 2. § a) pontban érintett belépési díj országszerte 
kötelezővé tétessék. Es mivel egy ilyen nagyszabású in-
tézetnél tartalék tőke alakítása mulhatlanul szükséges: 
erre a célra legtermészetesebben a belépési díjak fordít-
hatók. 

2. A tagok évenkénti befizetésének kötelezővé té-
tele bővebb indokolásra nem szorul. 

3. Midőn a Konventi javaslat a lokális gyámegyle-
teket beolvasztja cs megszünteti, és a gyámegyletekkel 
r.em rendelkező egyházmegyék lelkészeire és iskolai tan-
intézetek tanáraira a személyes illetéken kivül semmi kö-
telezettséget nem ró, nagy igazságtalanságot tervez, 
melyet az összes tőkéből fejenként eső illeték befizeté-
sének köte'ező kimondása mellett a d) pont a méltányos-
ság és az általános szempont érdekében, helyrehozni javasol. 

4. A domestika évi központi segélyezése, az anyagi 
erő elforgácsolása helyett, annyira természetes és jogos 
kivánság, hogy bővebben indokolni felesleges. 

5. Minden családjaink biztosítására eddig tett in-
tézkedéseinkről : saját magunk kezdeményezéséből és 
pénzével alkotott gyámegyletünk vagyonáról, és a kegyév 
százados institutiójáról és annak megnyugtató jótétemé-
nyéről készséggel lemondunk, a központi főpénztár javára 
(1 c) és f ) pontjai) azon tudatban, hogy özvegyeink és 
árváink, az országos gyámegylettől tisztességes díjazás-
ban részesülendnek, és hogy en ellett még a kegyév 
miatt, sokszor igen természetesen elő álló és az egyházi 
élet rendes ve etés:t gát 'ó zavarok is megakadályoztat-
hatnak. 

6. A g) pontban emiitett újévi perselyt kötelezővé 
tétele már csak azért is óhaj 'andó, hogy e gyámpénztár 
l é t síiéséhez ne csak egyházak és iskolák járuljanak évi 
b-. fizetéseikkel, hanem az egyes egyházak tagjai és isko-
lák növendékei is templomi adakozásaik, illetőleg tan-
díjaik arányában, a mi a jótékony cél iránti kegyeletet 
és érdeklődést istápolja. 

A gyámintézet kötelezettségeire vonatkozólag (3. § 
a) pontja) indokul felhoztuk, hogy miután a le'készi és 
theologiai és tanítóképző intézeti tanári kar, családja biz-
tosítására tett minden eddigi intézkedéseinek gyümö'csét 
a központi gyámegyletbe beadja; miután a kegyévről 
és más élvezeti jogról (egyedül a félévi lakás, ille'őleg 
falu helyen a legközelebbi Szt.-György vagy Szt.-Mihály 
nap'g való lakás vagy a tanári karnál annak megfelelő 
lakbér köttetvén ki) ' emond; miu'án országos intézke-
désről és a lelkészi és tanári ál'ás méltóságának és a 
változolt kor.-zellemnek megfe'elő gondoskodás!ól van 
szó : a javasolt 300 forint évi özvegyi, 25 forint árvái 
gyámpénz nemcsak nem so laha tó , de határozottan meg-
követelhető. 

Beszéljenek most már a számok javaslatunk kivihe-
tősége mellett. 

Bevétel: 
1. Tar' alék-tőke alaki'andó egyházak th ologiát és 

tanítóképző intézetet fenntartó testületek, lelkészek és 
theologiai tanítóképző intézeti tanárok befizetéseiből: Van 
2000 egyházunk és 100 tanárunk, egyházai nak és isko-
lákat tartó testületeknek belépési díja egyszersminden-
korra egyenként 25 forintban állapítván meg, lesz a 
tartalék-tőke ezek részéről 42,000 forint, 2100 'elkész 
és tanár részéről ugyanennyi 42,000 forint, összeg 84,000 
forint. 

2. Minden egyház és iskola fenntartó tesiület 

évenként annyiszor 16 forint tagsági díjat, a hány lel-
készt, illetőleg tanárt tart, ez 2100 után tesz — 33,600 
forintot. 

2100 lelkész és tanár részéről ugyanennyi — 
33,600 forint. 

3. Az ev. reformált egyházunk 57 egyházmegyéje 
közül 34 egyházmegyének \an gyámegylete (1200 lel-
kész^zel) megközelítőleg 170,000 frt tőkével; ennek 5% 
kamatja 8500 frt. 

4. A 23 egyházmegye lelkészi kara (800 lelkészszel), 
mely gyámegylettel nem bir, fejenként annyit fizetvén, 
mennyit a gyámegylettel bírók vagyonából a lelkészi 
kar egyes tagjaira egyenként esik, tőkéül bejön 6800 frt 
ennek évenkénti 5% kamatja — 340 frtot. 

5. A kegyév megváltásából az adminisztrátor fize-
tésének kötelezettsége meUett, évenkénti biztos bevétel: 
8000 frt. 

6. Dumesztilaí segély 10,000 frt. 
7. Uj évi persely- és tar ári-illeték °'0-je, 1500 frt. 
8. A tartalék-tőke évi kamatja 4400 frt. 
Mindez, összesen kitesz évenkénti bevétele: 99,940 

forint. 
Kiadás : 

1. 2100 lelkész és tanár i O ° / 0 nyi özvegye 210, ptr. 
300 frt évi segélylyel 63,000 frt. 

2. Rendkivülíleg számitásba veendő 20 özvegy p. 
300 frt — 6000 frt. 

3. 2100 lelkész és tanár 20% nyi 500 árvája 25 fo-
rinttal 13,000 frt. 

4. Rendkivülíleg megs ámításba veendő 100 árva 
25 forinttal 2500 frt. 

5. Segélyezésre megy: 84,500 frt. 
6. Többi kezelési költségre illetőleg a tartalék-tőke 

gyarapítására, esetleg rendkivülí segélyezésre fordítandó. 
E többet 15,400 forint, mely szaporodhatik a lelkész 
és tanári özvegy-árva gyámintézeteknek esetleg a meg-
állapított 170,000 forintnál nagyobb tőkéjének a ka-
matjával. 

Ezen kulcs szerinti befizeté.-hez, gyámegyleti pén-
zeink átadása és kegyévi jogainkról való lemondás mel-
lett hozzájárulunk és a javaslatnak ezen az a'apon való 
kidolgozását az egyetemes konvent figyelmébe és becses 
jóindu'atába ajánljuk. 

A solti ref. egyházmegye néhány lelkésze. 

Még egyszer a nem illetékes esketések anya-
könyvezése. 

Jólehet már e lapok 19-dik számában óhajtotta a 
sz-rkesztőség az anyakönyvek vezetése feletti eszmecserét 
berekeszteni: mégis legyen szabad nekem Sárkány Dezső 
úrral szemben — aki jogtalanul kételkedik az á'talam 
Írottak igazságában — egy felmerült eset történetét el-
mondani. 

Egy zánkai róm. kath. leányt óhajt nőül venni, 
egy arácsi (ettől 24 kilométernyire lakó) ref. hitv. ifju. 
Zánkán csak ref. lelkész levén, a háromszori kihirdetést 
a leány részéről a 8 kilométernyire lakó róm. kath. lel-
kész teljesíti, a vőlegény részéről pedig az arácsi ref. 
lelkész. A szü'ők nem akarván kö'tekezni, hogy a nász 
népe még az egy órai távolságra lakó csicsói róm. kath. 
paphoz menjen esketés végett : felkérik az igazán ille-
téktelen zánkai ref. lelkészt — a hol a menyasszony la-
kott — hogy szíveskedjék őket megesküdtetni, melyre 
az- késznek nyi'atkozván : a felek mindkét helyről meg-

44 
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szerzik a háromszori kihirdetést és Zánkára lett elbocsá-
tásukróli bizonyítványokat, melyek teljesen rendben le-
vén : apám, mint a zánkai ref. egyház lelkésze nevezett 
házasulandókat összeesketi, azokat anyakönyvezi, de 
eljárásának eredményét mégis megküldi a csicsói róm. 
kathol. esperes-plébánusnak, a melyre az, a következő-
ket írja : 

»Nagyontísztelendő szomszéd kollega ur 1 Azon 
esküvőket, kiket elbocsátok, kiket nem én esketek 
meg, anyakönyvembe beírni soha nem szoktam. 
Ezeket mindig ott jegyzik be a hol megesküsz-
nek, ez a mi utasításunk. Ez esetben is a felek 
kértek meg, hogy Zánkára bocsátanám őket, én mondám 
örömmel teszem, csak az arácsi lelkész úrtól is hozzanak 
felhatalmazást. És igy ezen esetben nagyontisztelendő 
szomszéd ur, nem mint helyettes eshetett, hanem, mint 
mind a két fél lelkésze által meghatalmazott lelkész, kik 
az elbocsátó levéllel a háromszor kihirdetett s megvizs-
gált jegyeseket, az esketési szertartás teljesítése végett lel-
készi kivatalához elbocsátották. En tehát csak azokat jegy-
zem az anyakönyvbe, a kiket saját templomomban 
esketek meg.« 

Tehát a róm. kath. atyafiak csakis a helyben kö-
tött esketéseket anyakönyvezik, és a nem illetékes helyen 
kötöttet szükségtelennek tartják szám nélkül beírni, ugy 
magyarázván II. József házassági törvényei 35. §, hogy: 
minden pap köteles az egyházában kötött minden házas-
ságot az e végre tartott házassági anyakönyvbe sajátkezii-
leg beírni. És most már ismételve kérdem, mi szükség 
ezeket a Zánkára mind két fél lelkésze által elbocsátott 
és ott megesküdött vegyes házasokat az arácsi reform, 
egyház anyakönyvébe is beírni ? Semmi. 

Vagy tegyük fel, hogy a menyasszony ág. hitv. 
ev. vallású lett volna, s most már beirja az esketésre 
meghatalmazott zánkai lelkész — és a diószegi lelkész 
ur eljárása szerint — az arácsi ref. s még ezenkívül a 
menyasszony antalfai ág. hitv. ev. lelkésze. Már kérem 
miféle parádé ez ? 

Különben nevetséges is. Az anyakönyv címe, melybe 
be kell írnom az eredményt ez : »a zánkai ev. ref. egy-
házban házassági esküvel lekötelezettek anyakönyve,« 
már most az összeesketés helyének a rovatok között kü-
lön fejezete nem levén, mit keres teszem fel az arácsi 
ref. egyházban vezetett anyakönyvben a Zánkán eskü-
dött házaspár? s mily furcsa lenne az, ha ennek hiányá-
ban oda imám a jegyzet rovatba : »ezek Zánkán esküd-
tek ám meg,« mivel, ha ezt nem teszem az anyakönyvi 
adat nem felel ám meg a valóságnak. 

Ha az illető lelkész tudomást akar szerezni az el-
bocsátottak egybekeléséről, kérdést tehet az esketésre 
felhatalmazott lelkészi hivatalnál, mert ne képzeljen S. D. 
olyan papot, aki felhatalmazás és elbocsátó levél nélkül 
valakit megeskessen. 

Mi ugy látszik a hányan vagyunk annyifélekép 
csináljuk, mivel világos törvény vagy miniszteri rendelet 
nincs rá. De ím a katholikusoknak egyöntetű eljárásuk 
van, mivel náluk minden felmerülhető esetre kiadják 
püspökeik közös megállapodás szerinti utasításaikat. Azért 
bár tavaly én is felemeltem gyenge szavamat a lelkészi 
értekezlet érdekében, még is mivel ez csak kezdeményez-
het, csak véleményt, javaslatot tehet, sokkal célirányo-
sabbnak tartanám, ha a magas konvent az anyakönyvek 
pontos, egyöntetű vezetése targyában egy szabályrende-
letet készítene. 

Még csak annyit, hogy S. D. ur meggyőződhetik 
arról, hogy a kivonatot egyszer elküldtük a róm. kath. 
lelkésznek, de im az szükségtelennek nyilvánítván azt, 

természetesen többé soha sem kapott, de nem ís kért. 
Ne legyen hát hitetlen Tamás, és ne kételkedjék más 
kimondott szavain, hanem nézzen ide és győződjék meg 
azok igazságáról. Thúri Etele. 

Még egyszer az anyakönyvi mizériákról. 
— Válasz Eőri urnák. — 

Nt. szerkesztő ur engedelmével, Eőri urnák e lapok 
20-dik számában közölt észrevételeire röviden követke-
zőkben adom meg a választ. 

Sehol nem állítottam, hogy a megesett nőszemély-
nek gyermeke az utólagos házasság által törvényesül, 
vagyis, hogy azon férfi, ki egy megesett nőszemélyt 
nőül vesz, köteles volna ennek más férfiúval nemzett 
gyermekét a magáénak elismerni, mert ilyen állítás bi-
zony nagy hóbortnak illenék be. A gyermeknek atyja 
részéről való elismerése a törvényesitésnél oly conditio, 
sine qua non, hogy erről papokhoz intézett soraimban 
szólani egészen felesleges dolognak tartottam. Most utó-
lagosan belátom, hogy nem kellett volna annyira kiméi-
nem a papirost és a nyomdafestéket. 

Luth. Sztrehárszky Erzsébet gyermekei oly helyen 
születvén, hol prot. egyház nincsen, nem csoda, ha sze-
génysége folytán az ottani kath. papnál lettek megke-
resztelve. Kiszácson ismét nincs kath. egyház, se arra 
sincsen eset, hogy innen valamelyik kathol. gyermeket 
máshová vittek vo'na keresztelni, mert a helybeli tisztán 
kath. vallású szülők is, szegények lévén, nálam keresz-
teltetik és temettetik gyermekeiket. Ezen szokáson vál-
toztatni sem kedvem, sem hatalmam nincsen. 

Anyakönyveimről igenis hiszem, hogy azok a leg-
pontosabban vezetvék, mert a mint értesültem, hogy a 
luth. Sztrehárszky Erzsébetnek Kiszácson kívül született 
gyermekei kath. egyházban kereszteltettek, a Bányake-
rületi utasítások VII. rész, 3. szakasz, 5. pont, c) kikez-
dés értelmében,*) de saját pénzemen hozattam meg a 
szükségelt keresztelési bizonyítványokat és az ev. vallás-
ban nevelendő leányokat egyszerűen átírtam saját anya-
könyvembe ; a házasság megkötése után pedig, rövid 
uton törvényesítettem is azokat. Nekem tehát ezen 
leánykák atyját, Tóth Istvánt, nem kellett sem az anya-
könyvvezető plébánoshoz, sem ennek révén a ka'ocsai 
érsekhez fárasztani, és ekképen fogom, ha az alispánhoz 
intézett kérelem sikertelen maradna, Gazsi Pálnak és 
Csombor Máriának fiát is törvényesíteni, mert az merő 
képtelenség, a mit Eőri ur szószerint mond: »nálunk 
protestánsoknál a törvényesitést illetőleg nem az egyházi 
hatóságok, hanem a lcir. törvényszékek az illetékes ható-
ság.« Ám nevezze meg Eőri ur azt a hóbortos törvény-
széket, a mely egyetlenegy, akár házasság előtt, akár 
házasságon kívül született gyermeket törvényesített volna, 
hadd ismerje egész Magyarország a csodabogarat a kir. 
törvényszékek közt, és gondoskodjék Kamcsatkába való 
áthelyezéséről. 

Talán mondanom sem kell, hogy Schultz Margit 
vallásának kérdésével csak azért kellett foglalkoznom, 
mert jegyese s mostani férje helybeli luth. vallású lakos. 
Hogy pedig kétes esetekben az esketési, (esetleg keresz-
telési) tanukra kell a felelősséget hárítani, ezt az óvatos-
sági szabályt Eőri ur Simor herceg-prímás pásztori kör-
leveleiből megtanulhatta volna, és a törvényszéki tár-

*) A Bányakerületi utasítások idézett helye ekképen szó l : 
»Viszont, ha nem evang. pap evang. atyának fiát vagy evang. anyának 
leányát keresztelné meg, tőle, ha önként nem jelentené, a keresztelés 
megtörténtéről bizonyítványt követeljen s a gyermeket saját anya-
könyvébe vezessen be.* 
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gyalásokból azt is tudhatná, hogy az olyan tanukat, a 
kik valamit hibásan mondtak be, a kir. törvényszékek 
nem bírságolják meg, és a papok is, mint jóhiszeműieg 
eljárót, szintén felmentik. Más szóval: azt a papot, ki 
kétes esetekben a tanuktól nem kér felvilágosítást, gon-
datlanság terhel, és épen azért ezen cimen fenyíték alá 
esik; ellenben azon pap, ki el nem mulasztaná az e t e -
tési vagy keresztelési tanukat kikérdezni és velők bo-
nyolódott ügyekben jegyzőkönyvet felvenni, gondatlanság 
cimén elitélni nem lehet. 

Bácskában épen nem szokatlan eset, hogy a kálvi-
nista pap konfirmálja a luther. gyermeket, és viszont. 
Például, szomszédom és tisztelt barátom Szabó Péter, 
pirosi kálv. lelkész, szintén konfirmált egy vagy két luth. 
gyermeket, de azért szent köztük a békesség, és senki-
nek sem jutott eszébe őt megszólítani, mint Eőri ur meg-
szólít engemet: »bizony szép ismerete és respektálása a 
felekezeti viszonyokat szabályózó törvényeknek uralkodhatik 
abban a bárkában.« Hát bizony szebb, mint Eőriéknél. 

Hogy Magyarországon a prot. felekezetek közt kö-
tött házasságok szintén vegyes házasságok volnának, ezt 
én Eőri urnák el nem hihetem, mert az általa fölállított 
szabály szerint a kath. felekezetek (róm. kath. és görög 
kath.) közt kötött házasságok szintén vegyes házasságok-
nak volnának tekintendők. Már pedig minden doctor juris 
canonici azt fogja mondani Eőri urnák, hogy a róm. 
kath. férfi és a görög kathol. nő között kötött házasság 
nem vegyes házasság, nem oly házasság, mely az 1868 : 
LIII. tc. 12. § intézkedése alá esnék. 

Eőri ur felszólalása épen ugy, mint az én felszóla-
lásom csak annak bizonyítéka, mennyire szükséges, hogy 
püspökeink, egyetértve az igazságügyi miniszterrel, min-
ket közpapokat az anyakönyvvezetés mesterségére kellőleg 
kitanítsanak. Ez idő szerint a Bányakerületnek felügyelője 
lévén az igazságügyi miniszter : soha sem volt szebb al-
kalmunk a fájdalmasan nélkülözött anyakönyvelési kime-
rítő utasítások birtokába jutni, mint most. 

Steltzer Frigyes, 
kiszácsi ág. h. ev. lelkész. 

T. Homolya István urnák. 
A »Prot. egyházi és iskolai lap« 14. és 15-ik szá-

mában »Nagyváradi lelkészválasztást cím alatt jónak 
látja Ön, ugy a vésztői, mint a nagyváradi lelkészválasz-
tási viszonyokról nyilatkozni. 

Megvallom : nehezen tudtam elhatározni magamat 
arra, hogy közleményére c ;ak egy szóval is feleljek, 
azonban tekintve az épen Ön által nagyon hangoztatott 
»agyonhallgatási jelenséget« mely napjainkban gyakran 
felmerül, nehogy azt gondolja bárki is, miszerint a hall-
gatás által m'ntegy igazságot adok közleményének, rö-
viden és csak általánosságban arra egy pár szóval felelek. 

Feleletem következő: 
Miután Ön, tiszteletes Homolya István ur, ugy a 

vésztői, mint a váradi lelkészválasz'ási viszonyokról, a 
valósággal teljesen ellenkezőleg nyilatkozik s miután 
olyan közleménnyel szemben, mely magán hordozza a 
bírálat alá vett ügy lelkiismeretes és pontos megvizsgá-
lásának hiányát s egész közleménye ezen hiányban szen-
ved, soha m m szoktam vitatkozólag fellépni, mert az 
birálat tárgyát előttem nem képezheti: ennélfogva, kije-
lentésével annak, hogy sajnálom, miszerint Ön, valótlan 
értesülések folytán sértő és ezennel általam határozottan 
visszautasított kifejezésekre engedte magát ragadtatni, 
mely kifejezésekkel az épen Ön által hangoztatott egy-

háziasság ellen látszik fellépni, részemről egész közlemé-
nyére egyebet nem felelek, mint azt, hogy méltóztassék 
Tiszteletességednek a kérdés alatti ügyet személyes után-
járás általi lelkiismeretes meggyőződés tárgyává tenni, 
mert ha ezt teszi, meg vagyok győződve, miszerint álta-
lam feltételezett igazságérzetéből kifolyólag, eddigi köz-
leményeit teljesen valótlanoknak, félrevezető hamis infor-
mátiók folytán Írottnak itélendi s engemet az egész 
ügyben a leghelyesebb álláspontot elfoglaltnak ismer fel. 

Különben a közönség elébe nem ta' tozó s törvé-
nyesen befejezett dolgokat, tapintatos ember nem szokott 
nyilvánosság terére vinni, de ha már oda viszi, meg-
várnánk tőle azt, hogy nem légből kapott hírek, hanem 
lelkiismeretes meggyőződés alapján tegye azt. . . Ezt 
vártam volna öntől is, kit igazságszerető embernek hal-
lottam a múltban sokaktól emlittetní, annyival is inkább 
mert a mint mondja is »minden igazságtalanság, minden 
ártatlanul taposott és üldözött ügy vagy egyéniség szenve-
désének látása arcába kergette a vért stb.«. . . Ha tehát 
valaki ennyire szereti az igazságot, s ennyire sajnálja az 
ártatlanul szenvedőt, annak legfőbb és legszentebb köte-
lessége az, hogy maga sem támadja meg az igazságot, 
az ártatlant s tudjon különbséget tenni, a bűnös és ár-
tatlan, az igaz és nem igaz között. 

Teljesen hiszem, hogy ha a kérdéses ügyet, a maga 
tiszta valóságában fogja megismerni Ön : arcába szökik 
fel a vér, mert megtudja, hogy engemet egészen ártat-
lanul támadott és sértett meg. 

Hogy pedig ne tűnjék fel ezen az ügy vitatásába 
nem bocsátkozott feleletem egyszerű agyonhallgatási cél 
eszközlőjének, határozottan kijelentem, miszerint bármely 
időben kész vagyok Tiszteletességednek személyes felvi-
lágosításul, az egész vésztői és váradi lelkészválasztási 
viszonyokat, teljes okadatolás és igazoló iratok kapcsá-
ban feltüntetni, azonban kijelentem, miszerint hirlapi vi-
tatkozásba és védekezésbe nem bocsátkozom, s a fenn-
tebb jelzett felvilágosítással is csak személyes találkozás 
alkalmával szolgálandok. 

Előttem nem kicsinyes érdekek, hanem az egyhá-
zíasság s az egyházak belseje s felvirágzása lebegnek, 
ezeket pedig nem a polemizálás, hanem a törvény kor-
látain belől folytonosan megőrizett belbékesség s egyet-
értő szorgalmas munkásság által érhetni el . . . . Béke 
velünk 1 

Vésztő, 1886. május 10. Kun Béla, 
ev. reform, lelkész. 

A brassói ág. hitv. evang. magyar egyházmegye ta-
nácsának az erdélyi evang. egyházkerület kötelékéből való 
kilépés ügyében a brassói ág. h. evang. szász egyházmegye 
tanácsához intézett 

E M L É K I R A T A . 

Nagy tiszteletű és Tekintetes Egyházmegyei Tanács ! 
Az erdélyi ág. hitv. ev. egyház főtisztelendő és 

méltóságos főconsistoriumával való hivatalos köz'és vé-
gett, van szerencsénk mellékelve, a barcasági magyar ev. 
egyháznak f. é. március hó 25-én megtartott képviselő 
gyűlésének jegyzőkönyvét s annak mellékleteit tudomás-
vétel végett átküldeni. 

A nevezett gyűlésen résztvett egyházak a főtiszte-
lendő és méltóságos egyházkerületi gyűlésnek 1877. ok-
tóber hó 3-án hozott és a főtisztelendő és méltóságos 
főconsistórium által a barcasági magyar ev. egyházak-
nak 1877. október hó 4-én 1710. sz. alatt tudomasukra 

44* 
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juttatott végzésével erre feljogosittatván, elhatározták, 
hogy az erdélyi ágost. hitv. evang. egyház kötelékéből 
kiválnak s önálló esperességgé alakulván, az ág. hitv. ev. 
magyar egyetemes egyház, illetőleg ennek tiszai kerüle-
tébe való fölvételt fogják kérelmezni. 

Midőn ezennel a kapcsot, mely bennünket évszá-
zadok óta az erdélyi ág. hitv. evang. egyházhoz fűzött, 
véglegesen felbontjuk, nem akarjuk újból feleleveníteni a 
múltnak keserű emlékeit, kimerítő felsorolása által mind-
azon sérelmeknek, a melyek ezen egyházakat hosszas 
küzdelmeik után e lépésre kényszeritették: de egyet-mást 
azon okok közül, melyek a már 1844, 1847 és 1874-ben 
— eddigi egyházi főhatóságaink szerint jogtalanul, — 
felpanaszolt sérelmeinken kívül, még döntő befolyást gya-
koroltak elhatározásunkra, mégis szükségesnek tartom fel-
említeni. 

A 16-ik század reformátiója s különösen az augus-
tana confessio egyik legfőbb elvének mi azt tartjuk, mely 
szerint megadta híveinek, ugy egyedenként mint egy-
házanként az individuális szabadságot. Ezen elvnek az 
evangélikus egyházban való megvalósulása okozta a 
protestáns egyházaknak s államoknak felvirágozását cul-
turális, erkölcsi és anyagi tekintetben. 

A barcasági magyar evang. egyházak is külön in-
dividualitást képeznek ; avagy ta'án az erdélyi h. evang. 
egyház, mely épen nemzetiségi traditióira való tekintet-
tel, oly túlzott féltékenységgel őrzi individualitását, hogy 
a magyar ev. egyháznak sem akar része lenni, talán ez 
egyház akarná tagadni, hogy a nyelv és nemzetiségre 
nézve környezetüktől különböző barcasági magyar egy-
házak ne bírnának a külön individualitás je'legével?! 

Nem a particularismusból származott a mi törek-
vésünk ; de midőn az. erdélyi evang. egyház tényleg 
particuláris állást foglal el az egyetemes evang. egyház-
zal szemben, legalább is méltányosnak tartottuk azon 
ismételten megujitott kérésünket, hogy egyházaink az 
erdélyi evang. egyházon belül egy külön esperességet, 
egy alkotmányos egységet képezzenek. 

Azonban az erdélyi ev. egyháznak 1877-iki gyűlése 
más véleményben volt >sa kellő nyugodtsággal vizsgálva 
az ügyet, ezen egyházaknak s az összes egyházaknak 
javát,« ezen egyházak kérését nem tartotta tekintetbe 
vehetőnek, ellenben — s ezért mély hálával tartozunk 
az egyházkerületnek, — kijelentette, hogy ezen egyhá-
zaknak más superintendentiába való belépése, s az er-
délyi ev. egyház kötelékéből való kiválása elé akadályt 
nem gördit. 

Az indokok között, melyeket a magas egyházgyü-
lés kérésünk visszautasításakor felhozott, hivatkozik ezen 
egyházaknak culturalis és anyagi elmaradottságára is, 
okul hozza fel azt, a mi okozatja annak, hogy az Augus-
tana Confessio ellenére individuális fejlődésünket mind-
eddig akadalyozta, bennünket méltatlan kiskorúságra kár-
hoztatva. Hiszen épen ezen általunk beismert, s kéré-
sünk támogatására felhozott bajokból akartunk ez uton 
szabadulni. 

S legyen szabad a barcasági magyar egyházak 
képviselő gyűlése határozatának indokolására még egyet 
felhoznunk. 

Mióta külön esperesség megalakítására vonatkozó 
első kérésünket 1844, illetőleg 1847-ben beterjesztettük, 
a történelem örök folyása a tényeken nagyot változta-
tott ; mi, kik akkor egy külön jogkörrel s alkotmány-
nyal felhozott fejedelemségnek voltunk tagjai, ma a ki-
s befelé hatalmas magyar államnak vagyunk nemzeti 
létünkre, nemzeti önállóságunkra büszke polgárai. 

Ha valamely egyház hivatva van nemzeti egyházzá 
lenni, Ugy a protestáns egyház az, mely fejlődésének 
minden részében összeforrott a magyar nemzeti fejlődés 
tényeivel. Midőn az erdélyi ev. egyház az egyetemes 
magyar egyházon kivül maradva, partikuláris állást fog-
lal el, ezzel tényleg megtagadja az államegység eszmé-
jét, ha szóval vallja is. Igaz, hogy álláspontjának igazo 
lására hivatkozhatik, a minthogy hivatkozik is historikus 
fejlődésére, historikus jogaira, de a historikus jogoknak 
nem ugyan gyakorlati, de ethikai jogosultsága megszű-
nik, a midőn a történeti tények megmásithatlanul meg-
változnak. 

A prot. egyháznak sajátságos jellege, hogy a hi-
ladó kortól nem marad el, hogy ennek viszonyaihoz 
egyediségének feláldozása nélkül simulhat, de az erdélyi 
ev. egyház a ha^dó kor, a történelem maradandó alko-
tásaival szemben oppositióban áll. 

Mély köszönet1 el tartozunk neki azért, hogy meg-
mutatti, s kitárta előttünk az utat, a melyen ezen el-
veinkkel ellenkező opposiióból kiléphetünk; hogy lehe-
tővé tette, miszerint a magyar egyetemes ev. egyházba 
léphessünk, mely bennünket nem mostoha gyermekként 
fog kebelébe fogadni. 

Ennyit mellékelt határozatunk indokolására, s midőn 
ezen határozatunk átnyujtásával kérjük az erdélyi evang. 
egyházból való kilépésünket s egyúttal önálló esperesség-
ként a magyar egyetemes ev. egyházba, illetőleg annak 
tiszai kerületébe való felvételünket, (mely utóbbi egyide-
jűleg beterjesztett kérésünk teljesítését alapos okunk van 
feltételezni), tudomásul venni, nem tehetjük ezt a nélkül, 
hogy a jövőre nézve az erdélyi evang. egyháznak, mely-
nek évszázadok óta legjobb tudomásunk szerint hű tagjai 
voltunk, melynek tagjaival az elmu't viszontagságos 
századokban jó s bal szerencsét megosztottunk, továbbra 
is, ha nem is anyai, de testvéri szeretetébe ajánljuk ma-
gunkat. 

Adja a mindenható Isten, ez legforróbb kívánságunk 
s egyházaink mel'ékelt határozatának nem utolsó indoka, 
hogy a béke, mely az anya s gyermekei között oly régi 
idők óta idegen volt, honoljon ezután közöttünk, m'dőn 
önakaratunkból nagykorúsítva magukat, testvérekként 
állunk egymás mellett. Hiszen egy egyháznak, egy nem-
zetnek vagyunk bár kü'önböző nyelven szólunk is, gyer-
mekei, mindannyian magyarok és protestánsok vagyunk 
s azok is akarunk maradni, lakozzék is hát közöttünk a 
keresztyén, testvéri béke. Mi a magunk részéről ezen 
testvéri egyetértés megvalósítására minden tőlünk telhe-
tőt el fogunk követni, s elfeledkezve a múltnak akár jo-
gosult, akár jogosulatlan keserves emlékeiről, a hit és 
nemzetiség kapcsai által feloldozhatatlanul hozzánk fűzött 
tes'vérünknek fogjuk mindenkor egyházukat tekinteni, 
míg nem egy jobb kor, mely kétségtelenül jönni fog, 
össze nem fűz bennünket újra egy nemzeti ev. egyete-
mes egyház kötelékébe. 

Isten minket ugy segéljen, máskép nem tehettünk-
Ámen. 

Kelt Brassóban, 1886. ápril 9-én. 
A brassói ág. hitv. ev. ideiglenes magyar egyház-

megye tanácsának ü'éséből. 
Deák Sándor, Török József, 

jegyző. főesperes, 
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Szászok igazsága,*) 
Jelige: Ha azért a ti igazságtok feljebb nem 

bővölkedik a farizeusok és írástudók 
igazságánál, semmiképen sem mehet-
tek be a menyeknek országába. 

Máté, 5. 20. 

A mit utolsó közleményemben megjövendöltem, 
beteljesült: a magyar esperesség március 25-én megala-
kult. Az erdélyi magyar evangélikusoknak ezúttal a már-
cius 25-ike épen olyan nevezetes napja leend, mint a 
magyar nemzetnek a március 15. Hogy az esperesség a 
tisztviselőket azonnal megválasztván, a tiszai ág. hitv. ev. 
egyházkerülethez csatlakozott : azt már közölték a lapok. 
Rész'etesebb tudósítás még most nem látszik időszeiű-
nek. Épen azért, egyszerűen csak tiltakoznunk lehet a 
»Brassó« amaz állítása ellen, melyszerint »ezen nemes 
ügy személyeskedéssé alacsonyittatott le.« Ez nem áll ; 
sőt inkább constatálható, hogy az egyes egyházak kép-
viselői a várakozást felülmúló egyetértéssel oldották meg 
a fontos kérdést. Ezen egyetértés jellemzésére elég lesz 
amaz igazán lélekemelő jelenetre hivatkoznom, midőn a 
kisebbség vezére, a szászok elleni küzdelemben megőszült 
Borcsa Mihály bácsfalusi lelkész a határozat kimondása 
után elő'épve, az ellenzék nevében kijelenté, »hogy a 
mint Világosnál a muszkák előtt lelki fájdalommal, ugy 
most magyar testvérei előtt örömmel rakja le a fegyvert 
és csatlakozik a határozathoz, »hogy legyenek a magyar 
evangélikusok egy szív és egy lélek.« Viharos éljenzések 
közt szorítottak kezet az 1875. évi magyar evangélikus 
forradalom ezen egyik kiváló szereplőjével a többi baj-
társak. Hogy ezen egyetértés a jövőre is megmarad, ezt 
engedi remélnünk az egyesekben élő hazafiság. 

A mi p id ig az »Egy hétfalusi ev. pária Nro 2.« 
által a Budapesti Hirlap ez évi 84. számában »Üdv had-
serege* cím alatt közzétett cikket illeti, azt egyetlen 
magyar evangélikus pária se tartotta időszerűnek, a mi 
által nem a jelzett cikk állításait akarom bírálni, hanem 
csak arra figyelmeztetni, hogy az ügybuzgóságtól elra-
gadott páriatársam különben egészen a tisztesség korlátai 
között tartott jajveszéklése a »Brassó«-éhoz hasonló apo-
diktikus ítéletre még nem képezhet elégséges alapot. 
Sokkal okosabb dolognak tartom, ha a »Paria Nro 2.« 
velem együtt a szászok ellen fordítja fegyverét ; de vi-
szont a »Brassó« szerkesztője is vegye kezébe jövőre a 
veres plajbászt, ha még valaki akarna becses lapjában 
»a velünk egy nyelvet beszélők (értsd : a hétfalusi csán-
gók) türelmetlenségéről« világgá bocsátani szánalom ger-
jesztés végett, légből kapott meséket; **) mert csak igy 
teljesülhet ama szép óhaj tása : hogy »múljék el közülünk 
az egyenetlenség*. 

Ezeknél sokkal szebben tette emlékezetessé a ma-
gyar esperesség megalakulását Rombauer Emil főreál-
isko'.ai igazgató és a brassói magyar ev. egyháztanács 
tagja, midőn a márc. 25-ikének emlékére egyházközsé-
gének 200 frtot adományozott. Ubi facta loquuntur non 
est opus verbis 1 

S most térjünk a napirendre. Haupt Frigyes szász-
hermányi lelkész és brassómegyei szász esperes is elha-
tározta magában, hogy mielőtt az uj magyar esperesség 
megkezdi működését: még egy emléket állit magának a 
magyar evangélikusok szivében. Folyó hó 10-én meghalt 
a csernátfalusi magyar evang. egyház papja Binder Lajos. 
A temetésre nagy közönség sereglett össze. A magyarok 
megjelentek, mert magyar egyház papja vo't a megbol-

*) Az előző cikket lás l e lap 1885. évi 52, számában. 
**) Lásd »Brassó< ez évi 39. számát. 

dogult: a szászok pedig, mivel benne remélhetőleg a 
szászok á'tal magyar egyházainkra erőszakolt utolső szász 
pap szállt sírjába. Az esperes magának arrogálván a 
temetés rendezésének jogát, a gyászoló család hire és 
tudta nélkül megbízza X lelkészt a szertartás végzésével. 
A gyászoló család viszont az őt illető természetes köte-
lességnél fogva, arra Y lelkész urat kérte fel Egyik lel-
kész se tudott semmit a másiknak a megbízatásáról és 
igy mind a kettő beállít jól elkészülve a halottas házhoz. 
A többit kiki elgondolhatja. Végre is »az okosabb enged« 
és e'teszi a halotti prédikátiót — a mint a szomorú ha-
lotti gyülekezet általános derültsége közt ő maga mondá 
— a szász esperesség elbúcsúztatásának alkalmatossá-
gára. Eddig csak a magyar evangelikus templomszentelési 
(Türkősi*) és papbeigtatási (Hosszufalusi, Krizbai**) ünne-
pélyeken botránkozott meg a hívek serege : most már a 
temetési szertartástól is elriasztja az esperes humora a 
kegyeletes érzelmeket. Ugyan van-e még valami szent 
az esperes ur előtt? Van ! a 16,000 frt államdotátió 1 

Egy hétfalusi evang. pária Nro 1. 

K Ü L F Ö L D . 
Ranke Lipót f 

1795-1886, 
Lapunknak, — mely mindég élénk figyelemmel ki-

séri a külföld nagyobb eseményeit s mely mindég kész-
séggel csatlakozott a külföld nagyjait tisztelők seregéhez, — 
kegyelet parancsolta kötelessége megemlékezni arról a 
nagy férfiúról, kit a német császár baráti részvéte, a nagy 
német birodalom trónja leendő örökösének tisztelete, a 
nemzet hódoló kegyelete, a tudósvilág bámulata és K'io 
zokogó fájdalma kisért sírjaba f. hó 24-én. 

Egy hétig tartott halálküzdelem után nyugodott 
meg a halál párnáján a 19. század legnagyobb német 
történetirója s egy egész történet-irói iskola alapitója. 
Ama szerencsések közé tartozott, ki mint iró felfogta 
korának •— »a történelem századának« irányát s meg-
engedte neki az isteni kegyelem érnie azt is, hogy élete 
folyamán valósulni lássa eszményeit, hogy hazája a világ 
eseményeinek szövésében —- a század végére — a döntő 
szerepet átvegye. 

A történetíró feladatát — s igy a magáét is Világ-
történelméhez irott előszavában bámulatos éleselműséggel 
ekként jelöli meg: 

»A népeknél a műveltség alapjai már rég azelőtt 
megvoltak, mielőtt még irni tudtak volna; a történet 
azonban csak ama kort veheti tekintetbe, a melyből már 
irott emlékek vannak. Csak annak kikutatására vállal-
kozhatik, a mihez eszközei alkalmasok. Miként fedhetné 
fel a történetíró az ősvilág titkait, az embernek Istenhez 
és a természethez való viszonyát ott a homályos mesz-
szeségben? E probléma megfejtését kénytelen reábízni a 
természettudományra és vallás bölcselemre. 

Az ősvilág határán egy még mindég ismeretben 
idő emlékei á'lanak, a történelem portáléi. Csodák és 
talányok ezek az élő nemzedék előtt. Az utolsó évszázad 
ugyan sokkal jobban megismerte ezeket s jobban meg 
tudja érteni, mint bármikor az előtt tudták : de azért a 
cultura kezdetei egy oly korba nyúlnak vissza, a mely-
nek titkait nem tudjuk kifürkészni. Abban, a mit cultu-
rának nevezünk, van a népek benső fejlődésének egyik 

*) Lásd e lapok mult évi 22. számában. 
**) Lásd e lapok mult évi 33, számában, 
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leghatékonyabb motívuma. A világtörténet igaz ugyan, 
hogy ábrándképek és philosophemák alkotásává fajulna 
el, ha a nemzeti történet talajáról el akarna szakadni; 
de azért mégis nem maradhat csupán ehhez láncolva. 
Magukban a nemzetekben játszódik le az emberiség tör-
ténete. Van egy történeti élet, a mely előrehaladólag 
egyik nemzettől a másikhoz, egyik népfajtól a másikig 
mozog. Es épen a külömböző népfajok és kormány 
rendszerek küzdelméből állott elő az egyetemes történet 
s ebből kifolyólag jutottak a nemzetiségek öntudatra is: 
mert nem csupán természeti feltételek alatt állottak elő 
a nemzetek. Oly hatalmas és sajátos jelleggel biró nem-
zetek, mint az angol, az italiai sokkal inkább a viszo-
nyok nagy változásainak, mint lakhelyük természeti jelen-
ségeinek és a faji tulajdonságok (race) teremtményei. A 
történeti kritikának törvényeit nem szabad e jelenségek 
kutatásánál mellőzni, mert csak a kritikával kutatott tör-
ténet tarthat számot a »történet« névre. Tekintetének 
mindég az egyetemesre kell függesztve lenni. A hamis 
előzményekből csak hamis következtetések és zártételek 
vonathatnak ki. A kritikus kutatás egyfelől, az egygyüvé 
fogla'ó értelem másfelől: csak támogathatják egymást.« 

Ranke kutatásainak ezek a gondolatok képezik sar-
kalatos tételeit s ezekkel teremtett a történetírás terén 
új korszakot, a melylyel bezárta a tendentiosus történet-
írás régi korát. 

Ranke Thüringiában, Wiche-ben 1795. dec. 31-én 
született. Öt testvére közül, kiknek ketteje, nevezetesen 
Ranke Frigyes mint theologiai, Ranke Károly mint pae-
dagogiai író tünt ki, ő, Lipót volt a legidősebb. Iskolai 
tanulmányai végeztével ifjan tanári állást nyert az Odera 
melletti Frankfurtban ; korán meglelte hivatását, melyen 
élete fogytáig működött a történet tanulmányait s a tör-
ténetírást. Első művében : »Ujabb történetírók bírálata 
Berlin 18244 arra hívja fel kortársait, hogy tanulmányoz-
zák a kutforrásokat, kövessenek exakt módszert s emel-
kedett, filozóf szempontokat. Ebben az irányban haladt 
életfogytáiglan s az Írásban kifejtett nagy munkásságá-
ban van főérdeme. Berlini egyetemi tanárrá neveztetvén 
ki a történelem tanszékére, felolvasásai nagy, az iskola 
falain tulható tetszéssel találkoztak. 1827-ben kormánya 
megbízásából külföldi útra indult, négy évet töltvén Bécs-
ben, Velencében, Firenzében, Rómában. Visszatértekor 
alapította híressé vált folyóiratát: A történet-politikai 
folyóiratot (Historisch-politische Zeitschrift. Berlin und 
Hamburg), melyben a különböző kormányformákról érte-
kezett. 1841-ben a porosz állam historiagrafusának ne-
veztetett ki. 1848 ban a frankfurti nemzetgyűlés tagjává 
vá'asztatván, a porosz érdekek mellett a német nemzeti-
ség s a szabadság ügyét tartotta szeme előtt s leggyak-
rabban a Gagern párttal szavazott. 1859-ben a Miksa 
bajor király által Münchenben alapított történelmi bizott-
ság elnökévé neveztetett ki. 1865-ben nemességet nyert 
s Böck halála után a pour le mérite rend kancellárja 
lett. E fényes keretet, melyben a tudós élete lefolyt, ép 
oly fényes munkásság tölti be. Számos munkája közül 
főként ezeket emelhetjük ki: 1. A római pápák, egyhá-
zuk, államuk a 16. és 17. században Berlin 1834—1836. 
3. köt., mely több európai nyelvre lefordíttatott, magyar 
forditását a tud. akadémia nálunk épen most adja ki. 
2. Német történelem a reformáció korában, Berlin, 
1839—1847. 6. kötet. 3. A porosz történelem kilenc 
könyve, Berlin, 1847—1848. 3. kötet. 4. Francia törté-
nelem, főként a 16. és 17. században Stuttgart 1852 —1861. 
5. kötet, melyet a francia írók is nagy elismeréssel ol-
vasnak. 5. Angol történelem a 16. és 17. században, 
Berlin, 1859 —1867. 6. kötet. Megemlitendők ezentúl 

következő művei: A román és germán népek története. 
Berlin, 1824. Déleurópa fejedelmei és népei. 1827. A szerb 
forradalom 1829. A Velence elleni összeesküvés 1688. 
Felolvasások az olasz költészet történetéről 1837. Wallen-
stein története 1869. A hétéves háború eredete Lipcse, 
1871. Adalékok Ausztria és Poroszország történelméhez 
az acheni és habertusburgi békekötések között 1875. Tör-
ténet-életrajzi tanulmányok: Consalvi, Savonarola, Phil. 
Stuzzi stb.-ről 1877. Az ő vezetése alatt jött létre: A 
német birodalom évkönyvei Berlin 1837—1840. Világ-
történelme hat kötetre számítva 1881-ben indult meg. 
Munkáinak összes kiadása 1868-ban vette kezdetét s ed-
dig 47 kötet jelent meg belőle. Ranke iskolájába tartoz-
nak a következő német történetírók: Duncker, Giese-
brecht, Jaffe, Sybel, Waisz, stb. 

Az emlék mit magának állított úgyis ércnél mara-
dandóbb ; mi csak ez emlékhez tiszteletünk egy babér-
levélkéjét akartuk letenni. —y —a. 

I R O D A L O M . 
Százados ünnepi beszéd, mely 1885 november 

22-én a vác-hartyáni ref. egyház templomában főtiszte-
lendő és méltóságos Szász Károly püspök ur imája és 
főpásztori beszéde után elmondatott Földvári László ál-
tal. Szomorú emlékek fűződnek ezen s a körülötte levő 
egyházakhoz. Ezen emlékek, bár igen szelíden érintetve, 
feleleveníttetnek ezen vallásos ihlettel írt egyházi beszéd-
ben, hogy annál inkább örvendhessünk századunknak, a 
vallási türelem s felebaráti szeretet századának. Az egy-
házi beszéd végén közöltetik azon buzgó hitrokonok s 
egyháztagok névjegyzéke, a kik ezen nehéz megpróbál-
tatásokon keresztülment egyházat most száz éve ujjá 
születni segítették. A 16 lapra terjedő füzetára 15 kr. : 
a befolyó tiszta jövedelem az iskola-alap növelésére for-
díttatik. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Lelkészjelölés. A Cegléden f. hó 17-én egybe-

ült candidáló bizottság a jászberényi lelkészi állomásra 
kijelölte: K. Molnár Albert pilisi lelkészt, Tóth Pál bugyii 
h., T. Molnár Albert csepeli h., Hajdú Ignác szabadszál-
lási s. és Horváth Gyula t.-vezsenyi s. lelkészt. 

* A prot. orsz. árvaegylet f. hó 28-án tartotta 
meg évi közgyűlését, melynek tárgyát az igazgató vá-
lasztmánynak, s a számvizsgáló bizottságnak jelentése, 
továbbá az 1886-ik évi költségvetési előirányzat megál-
lapítása s három igazgató-választmányi és öt női bizott-
sági tagnak választása képezte. Legkimagaslóbb pontja 
volt az ig. választmány jelentésének a vagyoni állásról 
szóló, a mely szerint az árvaház vagyona készpénzben, 
takarékpénztári betétben, különböző értékpapírokban, 
alapítványokban s magában épületében 130,424 frt 73 krt 
tesz ki. A költségvetési előirányzatban körülbelül 5000 frt 
fedezetlen, a melyet a hitben munkás szeretetnek kellend 
majd Isten segedelmével összeszerezni. A választmányba 
újra megválasztattak dr. Ballagí Mór, br. Kochmeister 
Frigyes és dr. Koller Gyula. A női bizottságba pedig 
Dániel Ernőné, br. Kochmeister Frigyesné, özv. Székács 
Józsefné és Tisza Kálmánné szül. Degenfeld Ilona grófnő 
szintén újból. Uj tagul választatott meg özv. Kenessey 
Albertné. — A közgyűlést választmányi ülés követte, a 
melyen az elnök, br. Kochmeister Frigyes Ihász Lajos 
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nagybirtokosnak s az ajkai ev. gyülekezet felügyelőjének 
500 frtot tevő alapítványát jelentette be. Érdekesnek 
tartjuk a nemeslelkű alapító leveléből a következőket 
közölni: »Alólirott Ihász Lajos évek óta s valóban szív-
repeső örömmel tapasztalom azon megható eredményt, 
mit az orsz. prot. árvaház működése évről-évre felmutat; 
ez reám, ki általában az árvák, de kiváltképen hitsorso-
saink árváinak sorsa iránt meleg érdeklődéssel és őszinte 
részvéttel viseltetem, buzditólag hat és hogy az árvák 
érdekében a prot. árvaháznak ezen sikeres működését 
csak némiképen is előmozdítani a szeretet oltárára csekély 
áldozatomat letegyem az orsz. protest. árvaház részére 
500 frt alapítványt teszek« stb. Áldja meg a jó Isten 
azt, ki az Ó kicsinyeinek dolgát ekként veszi fel! Azután 
több kisebb ügy intéztetett el. 

* »Értesítés. Eperjesen a tiszai ágost. hitv. evang. 
egyházkerületi tanítóképző intézetben a tanképesitési vizs-
gálatok f. é. junius hó 30 án és folytatólag jul. i-én s 
s következő napjain fognak megtartatni. Az érdeklettek 
jun ;us 15-ig nagytiszteletű Sztehlo János főesperes úrhoz, 
mint a vizsgáló bizottság elnökéhez Eperjesre küldjék be 
folyamodványaikat, végzett tanulmányaikról- és a folya-
modás napjáig terjedő működésükről szóló bizonyítvá-
nyokkal együtt.« 

* Eperjesi kath. imakönyv. Legközelebb, >Égi ör-
vény« cím alatt ifj. Silcorszky Endre eperjesi róm. kath. 
káplán tollából »jézus vérző szivének* képével ellátva 
egy imakönyv jelent meg, mely már több ezer példányban 
kelt el, s melynek »Lelki koszorú a hét minden napjára« 
s Jézus szivének tiszteletére című rovatában azt találjuk 
kifejezve: »Jézus vérző szive ! enyhítsd hű helynöködnek 
(a pápának) sebesült szivét; gerjessz valamennyi kathol. 
szívben iránta gyöngéd és bátor lelkesülést, hogy váll-
vetve követeljék és kivívják a szent-szentszéknek elrab-
lott jogait.« Curiosumnak jó! 

* A brassó i ág. hitv. ev. m a g y a r e s p e r e s s é g e 
hó 19-én megkezdte működését, kiadván a rendeletet az 
egyes magyar evang. egyházaknak, hogy a szászegyházi 
hatóságokkal minden érintkezést azonnal megszakítsanak, 
minden azoktól netalán érkező rendeletet rögtön vissza-
küldjenek s a legtiszteletteljesebb hangon adják értésökre 
a szász egyházi hatóságoknak ez eljárás okát. 

* Esdő szózat.*) Sürün nehezedik reánk egymás-
után a látogató kéz. Ismét egy népes község hamuban. 
De ugy, hogy estéből évtizedekig fel nem kél. Pácin, 
ez a példás vallásosságáról, egyházias buzgóságáról oly 
előnyösen ismert s e tekintetben legelső helyen álló 
leánygyülekezete az alsó-zempléni ref. egyházmegyének 
— azt lehet mondani — kitöröltetett az élők sorából, 
éppen a feltámadás ünnepén. És sokára fog ismét feltá-
madni. Sokára lesz neki olyan örvendetes húsvétja, mint 
amilyen keserűséggel és gyászszal teljes volt a mostani. 
Olyan romlásról embernek fogalma nincs, míg csak saját 
szemeivel nem látta azt. Nem hiszem, hogy a legköze-
lebbi időkben nagy messze körültünk történt szerencsét-
lenségek közül csak egy is hasonlítható volna hozzá. 
Elmentem én is, hogy lássak és a sírókkal együtt sír-
hassak; de mikor láttam, a megdöbbenés miatt nem 
tudtam sírni. Ez a hosszura terjedő nagy község olyan 
volt véges-végig, mint egy temető, a halál birodalma. 
Porig leégve minden hajlék, kiesve az emberek szájából 
az utolsó falat kenyér. Alig egy-két családot kivéve, a 
szó szoros értelmében nem maradt semmije Háza, csiire, 
kamarája, élelme, bútorai és gazdasági eszközei, a sze-

*) Bizalomteljes tisztelettel kérem fel egyházi lapjaink nagyt. 
szerkesztőségeit ezen soraim átvételére s a hozzájuk esetleg beküldendő 
kegyes adományok szíves elfogadására. Cz. I. 

kértől kezdve az utohó kapanyelig hamu minden. A 
környékbeli községek, látva ezen irtóztató pusz'ulást, 
igyekeznek is rajtok testvériesen segiteni. Áldottak legye-
nek érte! De hát az ő segitségök a legszükségesebb 
élelmiszerek adományozására terjed ki, ami jó ugyan 
arra, hogy éhen el ne vesszenek, de a romokat abból fel-
építeni s az odaveszett gazdasági eszközöknek csak a 
legszükségesebbjét is abból beszerezni nem lehet. S most 
egy ekét is a szomszéd községekből, Kövesdről vagy 
Karcsáról kell kölcsön kérniök, mert ők magok egymá-
son nem segíthetnek. Tudom, hogy az utóbbi időkben 
élelmes emberek, kisebb szerencsétlenségek alkalmával, 
kizsákmányolták a nagy közönség áldozatkészségét any-
nyira, hogy ez az áldozatkészség szinte már kimerült; 
de mert tudom azt is, hogy a jó szív csodát tesz s a 
könyörületesség forrása kiapadhatatlan, esdőleg fordulok 
ezen csodatevő jó szívekhez, hogy ők, a kiknek ha szű-
ken is, de még minden szükséges dolog meg vagyon, 
dobbanjanak meg azokért, akiknek nem maradt semmi-
jük. — Czinke István, ev. ref. lelkész. 

* Bod Péter »Hist. Hung. Eccl.« című munkájára 
újonnan előfizetett Tóth Sándor gombai ref. leik. 18 frt. 
Régebben jelentkeztek, kik csak most fizettek : Thuri Etele 
ref. s. leik. 10 forint. Tisza Lajos gróf 18 frt. Vizsolyi 
Gusztáv 18 frt. 

* Szerkesztői m o n d a n i v a l ó k : S. S. V . . . 011. 
Közelebb hozandjuk. Sz. K. N. Sz . . . án. Bocsánatot 
kérünk, hogy közlését a jövő hétre kelle halasztanunk. 

A D A K O Z Á S O K . 
A budapest i ev . ref. theo log ia i akadémia con-

victusára adakoztak : a külső-somogyi ref. egyházmegyé-
ből: Ádánd lelkész az 1885-ik évre 2 frt, egyház 35 kr. 
Bábony lelkész 1 frt. Bálványos lelkész 3 forint. Berény 
lelkész 2 frt, egyház 10 kr. Büssü lelkész 2 frt, egyház 
30 kr. Csepel egyház 20 kr. Endréd lelkész 2 forint, 
egyház 50 kr. Magyar-Gyönk lelkész I frt. Német-Gyönk 
lelkész 2 frt, egyház 50 kr. F.-Iregh lelkész 3 forint, 
egyház 3 forint. Juth lelkész az 1884-ik évre I forint, 
egyház 20 kr. Kapoly lelkész az 1885-ik évre I forint, 
egyház 40 kr. Kazsok lelkész 2 frt, egyház 1 frt. Kiliti 
lelkész az 1884 ik évre 3 frt, az 1885-ik évre 3 forint. 
Kőröshegy lelkész 2 frt. Lápafő lelkész I frt, egyház 
50 kr. Látrány lelkész 2 frt, egyház 1 frt. Miszla leik. 
1 frt, egyház 10 kr. Mocsolád lelkész 2 forint. Bonnya 
egyház 80 kr. Nágocs lelkész 1 frt, egyház 10 krajcár. 
Felső-Nyék lelkész 3 frt, egyház 1 frt. Őszöd lelkész 1 frt, 
egyház 50 krajcár. Szárszó egyház 1 frt. Ságvár lelkész 
3 frt, egyház 50 kr. Magyar-Székely lelkész I forint. 
Német-Székely lelkész 4 frt. Nagy-Szokoly lelkész 4 frt, 
egyház 1 frt. Som lelkész 2 frt, egyház 1 frt. Szólád 
lelkész 2 frt, egyház 2 frt. Tengőd lelkész 3 frt, egyház 
1 frt. Túr lelkész I forint, Teleki egyház 50 kr. Varga 
István leik. tanár 1884 ik évre I frt, 1885-ik évre I frt. 
Széki Elemér leik. tanár 1884-ik évre 1 frt, 1885-ik évre 
1 frt. Szentes János leik. tanár 1884 dik évre I forint, 
1885-ik évre 1 frt. Kiss Béla leik. tanár 1884-ik évre 
1 frt, 1885-ik évre I frt. Összesen 86 frt 55 kr. 

A solti reform, egyházmegye pénztára 40 frt. Soltra 
Alajos ráczkevei lelkész úr a múlt és jelen évre 6 frt. 
A budapesti reform, főgymnásium tanárai és pedig: 
Vámossy Mihály, Baráth Ferenc, dr. Csiky Kálmán, Dapsy 
László, Dúzs Sándor, Kovács Miklós, Laky Dániel, Molnár 
Sándor, Somogyi Rudolf urak 2—2 frt, összesen 18 frt. 
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PÁLYÁZAT. 
A kecskeméti reform, főgimnáziumban megiiresiilt 

classica literatura tanszékére. 
Ezen tanszék évi javadalma, azon eselben, ha ez 

rendes tanárral töltetik be: 800 f r t ; lakpénz 200 f r t ; 
összesen 1000 frt. Kilátás van arra, hogy ezen javadalom 
még 200 frttal, s az öt éves pótlékkal növekedni fog. 
A-on esetben pedig, ha helyettes tanárral tö'tetnék be : 
évi javadalma 800 frt. 

Pályázók felhivatnak, hogy az illető tudomány-
szakra képesitettségöket, életkorukat, vallásukat, eddigi 
szolgálatukat s erkölcsi viselet őket szabály szerint iga-
zolni, s folyamodványukat f. év junius 15-ig a kecs-
keméti reform, lelkészi h'vatalhoz beküldeni szívesked-
jenek. 

A presbyterium május 12-én tartott gyűléséből. 
Kecskemét, 1886. május 12. 

Czelder Márton, 
3—3 lelkipásztor, 

/ / / / / / 

P Á L T A Z A T . 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben a felső-
borsodi egyházmegyéhez tartozó nagy-harcai megüresült 
lelkészí állomásra pályázat hirdet! etilc. 

Ezen állomás jövedelme föld, rét, termények és 
szolgálmányokban 615 frt 34 krra van felvéve és így 
a IV-ik osztályba tartozik. — Pályázók kérvényeiket 
nt. Debreczeni Gábor esperes úrhoz f. junius 26-ig ad-
ják be Felső-Nyárádon. 

Miskolc, 1886. május 22-én. 
IKI'U.rL I E 3 e r t £ i l a , n , püspök. 

P Á L T Á S A T . 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben az alsó 
borsodi egyházmegyéhez tartozó szederkényi megüresült 
lelkészi állomásra pályázat hirdettetik. 

Ezen lelkészi állomás jövedelme hivatalos felvétel 
szerint 1363 frtra üt, mely 76 hold szántófö'd, 40 hold 
rét, 72 hold legelő, 52 köböl rozs élvezetéből ered és 
így első osztályba tartozik. — Pályázók kérvényeiket 
nt. Bornemisza József esperes úrhoz f. év julius i-ig ad-
jak be Mező-Keresztesen. 

Miskolc, 1886. május 22-én. 
ZEU-un Eertalan, püspök. 

P A L T A S A T , 
A f.-szabolcsi ev. ref. egyházmegyében kebe'ezett 

apagyi egyház rendes lelkészi állomására. 
A lelkészi állomás évi javadalmazása lakáson, házi 

kerten kivül 779 frlra tehető, mely föld és termény jöve-
delemből gyül össze; igy e lelkészi állomás a Ill-ik osz-
tályba tartozik. 

A pályázati kérvények f. évi jun. 9-ik napjáig Lukács 
Ödön f.-szabolcsi espereshez Nyíregyházára küldendők. 

Debrecen, 1886. május 24. 
Révész Bálint, püspök. 

Pályázat lelkészi állomásra. 
A heves-nagy-kunsági ev. ref. egyházmegyébe ke-

belezett tisza-abádi (Ill-ik osztályú) lelkészi állomásra pá-
lyázat hirdet ;etik. 

Évi fizetés: 1. Készpénz : 151 frt. 2. Tiszta buza 
6 köböl. 3. Rozs: 25 köböl. 4. Árpa 30 köböl. 5. Szántó-
föld : 44 hold (1200 Q ölével számítva) illetékes járulé-
kaival együtt, melyet a lelkész saját költségén miveltet, 
adóját az egyház fizeti. 6. Fagygyu: 20 font. 7. Két öl 
kemény tűzira. 8. St<>láré az egyházkerület á'tal megszabott. 

Lelkek száma: 2000. 
Pályázati kérvények folyó évi junius 12 ig bezáró-

lag Székely Károly espereshez Kun-Hegyesre (postaállo-
más) beküldendők. 

Debrecen, 1886. május 27. 
I E S é v é s z I B á J - i n t . , püspök. 

A f.-szabolcsi ev. ref. egyházmegyében kebelezett 
gyürei egyház rendes lelkészi állomására. 

E lelkészi állomás javadalmazása lakáson, házi kerten 
kivül 563 frtra tehető, mely föld és termény jövedelemből 
gyül össze; így ezen lelkészi állomás a IV-ik osztályba 
tartozik. 

A pályázati kérvén) ek folyó évi junius hó 9-ik nap-
jáig Lukács Ödön f.-szabolcsi espereshez Nyíregyházára 
küldendők. 

Debrecen, 1885. május 24. 
B é v é s z B á l i n t , püspök. 

P á l y á z a t . 
A felső szabolcsi egyházmegyében kebelezett döghei 

rendes lelkészi állomásra. 
Az évi javadalmazás megy 780 forintra, mely ter-

mény, s éna fafizetésből és föld jövedelmből áll. A Ill-ad 
osztályú egyházak közé tartozik. 

A pályázati kérvények f. évi junius hó 9-ik napjáig 
Lukács Ödön f.-szabolcsi espereshez Nyíregyházára kül-
dendők. 

Debrecen, 1886. május 24. 
Z E S é v é s z ; B á l i n t , püspök. 
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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 : 
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 dija: 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 
5 kr,, egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdi 

külön 30 kr. 

SgflTTeljes számú péld-áirn^ol̂ lsia,! mindig1 szolgálh.at\mk.^KI 

A mai segédlelkészek. 
Ezen becses lapok f. évi 21/clik számának 

vezércikkében a lelkészek felett gyakorlandó fel-
ügyeletről, azok irodalmi működésének számba-
vételéről beszélvén az idézett cikk t. írója, figyel-
mét néhány sorban a segédlelkészekre is kiter-
jesztette. De csakis néhány sorban, tollából hamar 
kiapadt a tinta, mintha érezte volna, hogy vesze-
delmes térre vetődött, hogy nagy és hatalmas 
tábort zúdit maga ellen. Pedig a t. szerkesztőség 
mit fél ? Csak is ő segíthetne e tekintetben ba-
jainkon. Mi beülünk a méhesbe s magunkban zú-
golódunk, dohogunk, vagy legfeljebb, ha valame-
lyik bizalmas tiszttársunkkal összejövünk, s egé-
szen magunkban érezzük magunkat: akkor panasz-
kodhatjuk ki magunkat, de ugy ám, hogy valaki 
meg ne hallja, nehogy dolgunk még rosszabbra 
változzék. Tűrünk, hallgatunk. Hallgatunk mi gre-
gárius papok, hallgatnak espereseink, hallgatnak 
egyházi hatóságaink. Minek bántanók azokat a 
szegény káplánokat, hiszen fiatal emberek, a fiatal-
ság rovására sokat meg lehet bocsátani, azután 
meg úgyis eléggé keserű az a káplánkenyér. 
Majd csak eltelik ez az egy év, akkor másikat 
kérek. Igy azután várunk évről-évre, várjuk dum 
defluit amnis, mig lecsergedez éltünk folyama. 

Talán ideje volna már Izráel házának a tor-
nácait is javítgatni s ha csakugyan uj időket élünk, 
újítani kellene a kápláni életen is. Mert azoknak 
a zsinati törvényeknek nem csak a papokra nézve 
vannak ám messzemenő consequentiái — mint az 
idézett cikkben mondatott — hanem a segédlel-
készekre nézve is. És mi zsémbes öreg papok 
megvárnók legelső sorban épen ezen laptól, hogy 
nem retteg a darázsfészekbe való nyúlástól, és 
közreműködik sőt vezérkedik a baj orvoslásában.*) 

*) Eien kötelességét lapunknak nagyon jól ismerjük, szívesen is 
teljesitenó'k, de épen mi legkevésbbé ismerjük ezen bajokat . Hiszen a 
mennyi legátusi bizonyítvány, avagy minősitvényhez beküldött kápláni 

Ne bántsuk 1 hisz fiatal ember — ez a szo-
kott mentség — ha egy-egy komolyabb félrelé-
pésért panaszt akarunk az illető helyen emelni. 
Ne rontsuk meg szegény fiatal embernek a jövő-
jét ! Igaz! Fiatal ember voltam én is, fiatalok 
voltak mindazok, kik most az egyházak kormány-
zói székeiben ülnek és távol legyen tőlem, hogy 
az öregség annyira elhomályosította volna sze-
meimet, hogy ne látnám — multunkba visszate-
kintve — fiatal korunknak bolondságait, a derült 
kedélyű, könnyű vérű, pajzán fiatalság tréfáit, bo-
hóskodását, sokszor a kelletinél vígabb hangulatát; 
de másrészt emlékezem ám arra is, hogy a papi 
hivatal szentsége és komoly hivatása nem csak 
káplán korunkban, de a collegium falai között s 
az akadémikus rektori állásban is már előttünk 
lebegett. Örvendezz ifjú a te ifjúságodban! mon-
dottam ifjú koromban, s mondom ősz fejjel; ha 
valakinek, ugy éppen a lelkésznek van szüksége 
derült kedélyre, megnyerő bizalmat keltő modorra 
és a kinek hivatása épen abban áll, hogy az er-
kölcsi és szellemi élet legkomolyabb oldalaival 

okmány kezünk között megfordul, az mind kifogástalan magaviseletrő 
jeles készültségről, buzgó sikeres munkálkodásról tesz tanúságot. A szer-
kesztőség fiókjában igaz, hogy vannak cikkek, melyek a segédlelkészek 
életét itt-amott éppen nem valami csillogó színben tüntetik fel; de az 
ily cikkek közlésével, miként ezt beküldőiknek is időnkint megírtuk, 
nem eszközölhetjük az óhajtott sikert, s egyházunknak több kárt, mint 
hasznot tennénk. Pályatévesztett s ennélfogva hivatásukat fel nem ismerő, 
annak magasztosságától át nem hatott emberek mindenütt és mindig voltak 
vannak ; ha most már egy extravagáns embert magunknak kiszemelünk, 
avagy körünkbe a sors egy ilyet vezérel, és ennek erős megrovás alá eső 
viselt dolgait dobra ütjük, ezzel az illetőn nem javítunk semmit, a 
többi tagjait pedig annak az osztálynak, a melyből egynehány év lefor-
gása után egyhá'.unk vezérembereinek kell támadni, erősen megsértjük, 
legdrágább kincsükön, erkölcsi becsérzetükön ütünk csorbát, sőt szé-
gyenfoltot ejtünk egyházunkon, hajlandó lévén a nagy világ és kivált 
a bennünket különben sem igen kegyelő más felekezet egy-egy káp-
láni torzalakot, az összes segédlelkészek valódi alakjaként tüntetni fel. 
Azért arra, hogy egyes botrányokat a világba kipublikáljunk, ezentúl 
sem vállalkozunk, mossa ki minden testület a maga szennyesét a maga 
körében, ne a nagy világ előtt, ne a nagy közönséget undorí tva; de 
oly cikkeknek, a melyek speciális esetek felsorolása nélkül kívánják 
ezen egyházi és vallási életünk felvirágoztatásában oly fontos tényezőt 
képező osztálynak hivatását, kötelességét feltüntetni, annak tudomá-
nyos, erkölcsi, társadalmi nemesítését eszközölni, erkölcsi becsérzetét 
fejleszteni, anyagi helyzetét javítani, készséggel adunk helyet. F . 

45 
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foglalkozzék, hogy összes tevékenységét az erkölcsi 
kór felismerésére s gyógyítási módjára irányozza: 
nagyon is helyén van, ha időnkint derült órát 
szerez magának. Vajha hazai protestáns lelkésze-
ink körében erősebb volna a collegiális viszony, 
gyakoribb a társas összejövetel. De hát a lelkész 
kell, hogy lelkész legyen ne csak a szószékben, 
de az életben s társadalomban is. Más módon 
szereznek maguknak derült órákat e világ fiai s 
kivált azoknak műveletlenjei és másképen kell, 
hogy szerezzenek azok, kiknek hivatásuk az, hogy 
kisebb-nagyobb körben erkölcsi példányképekűl 
szolgáljanak, s a morum censorok tisztét viseljék. 

Azt fájlalom én már, ha oly gyakran kell 
látnom s hallanom, hogy az Úr szőllejének most 
ugyan még csak segéd, de rövid idő multán ren-
des munkásai olyaténképen szereznek maguknak 
vig órákat, a mely mód a csak kissé műveltebb 
világi elem előtt is illetlennek, néha botrányosnak 
tűnik fel. Szégyent hoznak önmagukra, de szégyent 
azon egész testületre, melynek ők tagjai s ki tudja, 
hogy néha mily messze ható kárt okoznak egy-
egy gyülekezetnek vallás erkölcsi életében. 

S ki őrködik a lelkészi karnak ezen ifjú, az 
iskola falai közül néha még alig kikerült, tapaszta-
latlan tagjai felett ? Legtöbbször senki. A lelkész, 
a ki mellett szolgálnak, sem ugy mint az apa fiai 
felett, szeretettel, sem úgy mint főnök, alárendeltje 
felett nem érzi magát jogosítva s hivatva az iljú 
felett őrködni, annak lépteit irányozni, a tévedőt 
meginteni, megdorgálni. Engedi haladni azon az 
uton, melyet a tapasztalatlan ifjú magának válasz-
tott, vagy a melyre a körülmények, a viszonyok, 
a társaság által sodortatott . Nem mint apa és fiú 
vagy mint főnök és alárendelt állanak egymással 
szemközt, hanem mint oly két idegen egyén, 
kiket a sors egymáshoz vetett, kik egymásnak 
sok keserűséget okozhatnak, de a kik épen azért 
egymás dolgaival minél kevesebbet törődnek, csak 
hogy egymás életét meg ne keseritsék. 

Az esperes örül, ha hivatalosan minél keve-
sebb panaszt jelentenek be a segédlelkészek ellen, 
magán úton értesülhet sok mindenfelől, minek csi-
nálna magának is, a fiatal segédlelkésznek is kel-
lemetlenséget, a látottat látatlanná, a hallottat 
hallatlanná teszi; igaz, hogy az Úr szőllejében 
romboló kezek pusztítanak, de hát a rosszat, 
akadályozza meg más, ő aláírja a jó bizonyítványt, 
legfelebb ügyel arra, hogy a következő évben 
más egyházmegye lelkésze s esperese kínlód-
jék vele. 

Helyesen van ez így uraim ? Nem volna már 
ideje, hogy reformokhoz kezdjünk ezen a téren 
is. Ki a felelős egy némelyik fiatal embernek el-
zülléséért, egész életre elnyomorodásáért ? Bizony 
sokszor lelkészfőnöke s esperese. A gyermek fe-

lett őrködik a szüle, a serdülő ifju felett az is-
kola, s az életbe kilépett, tapasztalatlan ember 
felett? Senki! S ha nem akarjátok a férfi kor 
felé közeledő ifjúval szemben a nevelői, felügye-
lői nehéz tisztet gyakorolni, őrködjetek legalább 
a gyülekezet felett, melynek gondjai reátok bízat-
tak. Űzzétek ki az Úr szőllejéből a hívatlan, a 
pusztitó munkásokat. Elmúlt már az a kor, a 
midőn az alattvaló nem akart ismerni függést, nem 
akart tudni az engedelmességről: viszont a felebb 
való félt parancsolni, félt a tévedőt akár atyailag, 
akár főnökileg rendre utasítani, nehogy grabsá-
nak, zsarnoknak, a szabadság elnyomójának kiál-
tassék ki. Ma már az ilyesféle fonák magyará-
zása a szabadságnak állami s társadalmi életünk 
legtöbb körében tünő félben van ; egyedül egy-
házunk volna az, mely nem tudná a szabadságot 
renddel párosítani ? Legtöbb körben az egy fok-
kal lentebb álló majd nem szolgailag hajlong a 
nálánál egy fokkal fentebb álló szolgatársa felet t : 
a mi körünkben pedig a főnök majd nem bocsá-
natot kér naponként alárendeltjétől, hogy még 
mindig élni merészkedik s kényteleníttetik aláren-
deltjét némi teendővel terhelni. Ilyen consequen-
tiája aligha van a zsinati törvényeknek ! 

De hát még jobban megkeserítsük a káplá-
nok különben is keserű kenyerét ? Keserű most 
mindenkinek a kenyere, ha azt tekintjük, hogy 
bizony mindenkinek meg kell azért szolgálni; más 
szempontból tekintve pedig a kápláné sem kese-
rűbb, mint más fiatal emberé. Vagy ha keserű is, 
de legalább kenyér, sok fiatal pedig, ki nagy 
költséggel, nagy munkával megfutotta a tanulói 
pályát, évekig nem kap sem keserű, sem édes 
kenyeret, megőszül, megkopaszodik, a sok haj-
longásban dereka megfájul, a sok kopogtatásban 
ujja megkérgesedik, a míg oly álláshoz jut, a 
melyben tisztességesen megélhet. Nehéz ma már 
a civilizált országokban a szegény ember élete ; 
örüljön, a ki kap kenyeret, ha keserű is az. 

De talán, több is a keserűség a beszédemben 
mint óhajtottam volna, mert hát, másik oldala is van 
a képnek. Ismerem ezt is ; tapasztalatból is, a mai 
káplánok elbeszéléséből is. De hát mindig igy volt 
az, világ eleitől kezdve; a szegény embernek a 
hatalmasbbtól, az alárendeltnek a felette állótól 
tűrni szenvedni kellett. Per aspera a d a s t e r a ! Hát 
még ha az a főnök öreg, beteges, gyanakodó, 
irigy, zsugori, sötét, zord kedélyű, pedig a káplán 
tartásra leginkább az öregek vannak kényszerítve : 
az ilyenek körében azután mindenkinek, s igy a 
káplánnak is tűrni kell. Hát bizony tűrni! Régi 
igazság az, hogy az esztergomi s kalocsai ér-
seknek jobb dolguk van, legalább világszerint, 
mint a szegény protestáns káplánoknak ; de ha 
magunknak s környezetünknek az életét kellemessé 
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akarjuk tenni, akkor ne a nálunknál boldogabb, de 
a nálunknál nyomorultabb helyzetben levőkre te-
kintsünk. Nem olyan keserű ez a kápláni kenyér, 
én is ettem több évig, bár csak oly ép volna 
most is fogam, szervezetem, mint mikor a káp-
lánkenyeret rágtam, csak hogy a zsinati törvények 
vagy akarom mondani az élet törvényének a 
consequentiái ezt nem engedik. 

Ambuláns candidatusok. 
A napokban — vidéken járván — a zsinati törvé-

nyek 198. §-ában foglalt s az illetőket feszélyező szigor-
nak egy practicus és csínos megoldásával találkozám s 
bár, — távol áll tőlem minden szőrszállhasogatás — 
nem tehetem, hogy amely tanulságos tapasztalat nekem 
a véletlen kedvező jóakaratából, ingyen kegyelemből ada-
tott : abban másokat is — kiket netán érdekel — ne 
részesítsek. 

Utazásom célja a vasúttól kissé távol esvén : a 
közbeeső utat egy túlboldog öcsémmel (azelőtti nap tette 
le a papi vizsgát) kocsin tevém meg s épp arról beszél-
geténk, hogy milyen beatus homo is az, a ki már ecc-
lesiae candidatus lehet, a mikor egy szembejövő kocsin 
ülő ifjú uri ember — barátságosan köszönve — mellet-
tünk elhajtat. Ki légyen ez az ur ? — interpellálám az 
én merengő öcsémet — mire ő így adja a választ: 
»hát ez egy a három közül, a b . . i-i candidatus. Ugyan 
hol járhat itt? — kiváncsiskodám tovább — mire ő így 
replikázik : Á . . . kán volt kathedrát bérelni. Kathedrát 
bérelni! mit jelentsen ez öcsém ? Mire ő — elmosolyodva 
az én beat a simplicitásomon — imigyen folytatja : hát 
még azt se tudja bátyám, hogy tegnap L . . . zán milyen 
vásár volt ? (mert hát valósággal vásár is volt) tegnap 
prédikált ott Sz. b . . i-i egyik candidatus, meginvitálván 
reménybeli gyülekezetét az ő productiójára, hogy lássák 
és hallják őt az összes gyülekezet szeme és füle nevében 
hárman, s vigyenek hírt, kedvezőt felőle vásár-fiául a hi-
vők gyülekezetének. 

Jövő vasárnap ugyanez ismétlődik Á . . . kán, a 
holott is a velünk szembe jött ifjú atyafi fogja magát 
— vásári alkalom nélkül — (mert hát Á . . . ka falu) 
producálni ugyanazon, vagy másrendbeli meginvitált hár-
mas Areopág előtt. Eddig az én szerelmetes öcsém. És 
most már én leszek bátor folytatni és a 198-ik § kelet-
kezése s intenciója felett kissé elmélkedni. 

Ugy a 7o es években, a mikor még a korlátlan 
szabadválasztás aegisa alatt törekvénk mielőbb ecclába 
jutni, — otthon nem levén tér és alkalom, — elkezdtünk 
vásározni; elmentünk piacot keresni portékánknak. Az 
egyházi felsőbbség egyideig csak nézte az üzelmet, mig 
nem megirigyelvén a helyi pap vagy adminisztrátor ké-
nyelmét (sokszor két hónapon át sem kellett predikálniok) 
egy tollvonással véget vetett a mi vásározásunknak, ki-
mondván, hogy a próbapapolás, mint nem tisztességes 
módja az egyházba jutásnak, ezennel betiltatik. Persze 
lőn erre nagy panic és meghunyászkodás a visszama-
radtak táborában, mert hát többen szerencsével vásároz-
tak s az ijedősebbek — köztük magam is — meghajolva 
a tilalom parancs szava előtt : keresztyéni resignatióval 
bevárták — helyben — napjára a vásárt. Nem így a bát-
rabbak. Est modus in rebus gondolák: nem megyünk 
többé a sokadalom színhelyére, — ám a vásározással 
azért fel nem hagyunk, — sátort ütünk kívül a sorom-
pón s az azon átmenőket kérve-kérjük dugárunk meg-

tekintésére. Igy lőn megkerülve a tilalomfa, a sorompó 
felnyitva : így ismét: szabad a vásár. Ilyen volt az álla-
pot a zsinati törvények megalkotása előtt a próbapapo-
lási tilalommal szemben a dunamelléki superintendentiá-
ban. S a zsinati törvények megalkotása után ? Maradt 
minden a régiben. A tilalomfa, a 198. § ál l : »a választó 
gyülekezetek a jelölteket saját szolgálati helyökön meg-
hallgathatják ; de jelölteknek az egyházi próbaszónoklat 
megtiltatik;« tehát szentesíttetik a dunamelléki egyház-
kerület 1871-iki tilalma a próbapapolást illetőleg; de a 
visszaélés a szomszéd egyházakbani próbapapolgatás — a 
törvény intentiójával ellentétesen — manapság is gyako-
roltatik. Pedig »azért a törvény törvény, hogy nem en-
ged. « Ha tehát, nem engedi meg a jelölteknek a gyüle-
kezet színhelyéni magok bemutatását — mint ez az 
evangélikus atyafiaknál elég tisztességadólag dívik — 
ama másikat, a sorompón kívüli vásározást nem lehet 
máskép jellemezni, mint a törvény kijátszásának s így 
nem tisztességes eljárásnak. A törvény megadja a módot 
és alkalmat a gyülekezeteknek arra, hogy jelöltjeiket 
megismerhessék ott, a hol annak a törvény intentiója 
szerint helye van : hivataloskodásuk helyén, s így nincs 
szükség vásározni; nincs szükség megrövidítni a küldött-
ség útját néhány kilométerrel s mintegy előlegezni a 
készséget, mely a most szerencsés candidatusnak utóbb 
is megtermendi töviseit. Vagy talán azt hiszik, vagy 
attól félnek az illetők, hogy a gyülekezet — költségkí-
mélésből — nem fogja valamenyiöket meghallgatni ? Ne 
higyjék édes atyámfiai s ne féljenek attól. A mi gyüleke-
zeteink, ha nincs bizonyos jelöltjök, kihez szívvel lélekkel 
ragaszkodnak különben is szűkebb korlátok közé levén 
szorítva, bizonynyal nem fogják sajnálni azt a pár fo-
rintnyi kiadást, hogy valamennyi jelölttel megismerkedve, 
tetszés szerint választhassanak. 

Sőt többet mondok : egy értelmes gyülekezet előbb 
megválaszt oly egyént, kiről hivataloskodása helyén némi 
tájékoztatást is nyerhet, mint olyat, kit egy idegen gyü-
lekezet körben találván: csak hangjáról s előadásáról 
ítélhet meg. 

Adassék tehát tisztelet a törvénynek s ez uton, 
de csakis ez uton ecclézsia minden candidatusnak 1 

Mészáros Sámuel, 
ó-budai ref. leik. 

T Á R C A . 

Harnack dogmatörténete.1) 
A Mohr-féle akadémiai könyvkiadó hivatal »Samm-

lung theol. Lehrbücher« cím alatt breisgaui Ereiburgban 
oly vállalatot indított meg, mely semmiféle pártérdeknek 
nem szolgál, hanem csakis önálló theologiai szakmunkák 
által a theol. irodalom fejlesztését s az egyetemi tanul-
mányozás megkönnyítését célozza. E vállalat, melynek 
munkás előmozdítói közé Németország legjelesebb theol. 
szaktudósai tartoznak, a nyomtatott tervezet alapján ki 
fogja adni: Budde bonni tanár ó-szövetségi bevezetését, 
Smend baseli tanár ó-szövetségi theologiáját, Schürer gies-
seni tanár uj-szövetségi theologiáját, Kattenbusch giesseni 
tanár symbolikáját, Nitzsch kiéli tanár dogmatikáját, 
Weiss H. tübingai tanár erkölcstanát, Móller kiéli tanár 
egyháztörténetét, s Gottschick giesseni tanár vallásbölcsé-

') Lehrbuch der Dogmengeschichte, von Dr. Adolf Harnack, 
ord. Professor der Kirchengeschichte in Giessen. I. B. Die Entstehung 
des kirchl. Dogmas. Freiberg I. B. 1886. Ára 15 mark. 

45* 
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szetét. Eddigelé Holtzmann strassburgi tanár történet-
birálati bevezetés az uj-szövetségbe s Harnaclc giesseni 
tanár dogmatörténetének első kötete jelent meg a tervezett 
>gyűjtemény*-bői. A mi a theol. tudomány nevezetes 
képviselőit e vállalat megindítására ösztönözte, azon nagy 
hiánynak közös beismerésében áll, mely úgy a theol. tanul-
mányozás terén, mint a különböző theol. szakok tudomá-
nyos tankönyveinél észlelhető. A vállalat által kiadott 
2 tankönyv máris bizonyítja, hogy nemcsak a theol. tudo-
mány előmozdítását és arra való ösztönzést, hanem annak 
megkönnyítését is óhajtja. Harnack dogmatörténetének 
megjelent első kötetét Beyschlag tanár méltán első rangú 
theol. munkának mondja. Hogy a személyes keresztyénség 
a régi egyház dogmáinak egyszerű, birálatnélküli fölvé-
telével nem azonosítható, azt Harnach szerint szélesebb 
körökben elismerik, azonban arra nézve, hogy minő vi-
szonyban állanak a dogmák az eredeti keresztyénséghez, 
még nagy a homály az egyházban. A nagytudományú 
Döllinger és követői,2) az ó-katholikusok, a keresztyénség 
eszményi célját a ker. felekezetek egyesítésében látják, 
a mi azonban nem jöhet létre azáltal, hogy a katholikus 
ezen, a protestáns pedig valamely más tantételen változtat. 
Ezen eszményi cél meg nem valósítható a régi zsinatok 
alapján, melyek a szellemet külső formákba öntötték, ha-
nem csakis a történeti Krisztus és saját igéi nyomán. Igéi, 
valamint példányképű élete határozták meg eredetileg 
viszonyunkat az Istenhez, s megvalósították az erkölcsi 
eszményt, a szeretetet. Az eredeti keresztyénség s a dogmák 
közötti viszony kérdésének megoldására a kath. theol. tu-
domány nem folyhat be, mert a hagyományról szóló 
felfogása alapján a zsinatok összes határozataiban, íöl 
egészen a vaticánumig s a csalhatatlansági dogmáig, csakis 
tisztább formulázását birja annak, a mi mindenkor és min-
denütt az igaz keresztyének hitét képezte. Ellenben a pro-
testántismus az egyházi tan bírálatából nőtt ki, és a prot. 
theol. tudomány, mig valódi prot. jellegét megtartja, soha 
sem adhatja föl a dogmák keletkezéseinek behatóbb 
vizsgálását és tanulmányozását. S ha a protestáns tudo-
mánynak sikerülne biztos történeti feleletet találni a dog-
mák s az eredeti keresztyénség közötti viszonyra nézve, 
úgy ezzel tisztán tudományos téren is meg volna adva a 
kölcsönös megértésnek lehetősége mindazokkal, kik most 
a dogmákkal együtt a keresztyénséget is elvetik. Ép azért 
kettős örömmel fogadjuk, kik a dogmák s a keresztyénség 
közötti megkülönböztetést elvileg helyeseljük, Harnack 3) 
tanárnak legközelebb megjelent dogmatörténeti művét, 
mely a dogmák tisztán történeti tárgyalását tette feladatává. 

A dogmatörténet mint tudomány a mult század föl-
világosodásának, a rationálismusnak gyermeke, és Miin-
scher 4) volt az első, kinek művében a dogmatörténeti 
anyag, relatív értelemben véve, teljes feldolgozásra talált, 
s a régebbi idők munkálataival még szoros összefüggést 
mutat. Eddigelé az egyháztörténet keretén belül lett rövi-
den érintve a keresztyénség belső fejlődésének áttekintése 
is, mig a hittanban minden egyes hitcikkhez a patristilcai 
anyag lett csatolva, mely mintegy traditiói bizonyításul 
szolgált az előadott tanoknál. S a dogmatörténetben, 
mint uj tudományban még soká volt észlelhető az egy-
háztörténet s a hittan befolyása, a midőn 2 részre osztva 
az általánosban mindaz tárgyaltatott, a mit belső egyház-
történetnek nevezhetünk s a különösben a lokális módszer 
szerint mindaz, a mi a régi dogmatika tananyagát képezte. 

2) Carriere Mór, Über die Kunst im Zusammenhang der Cultur-
entwickelung und die Ideale der Menscheit V. S. 721. 

3) Szül. 185; 1. Legifjabb tanára az egyháztörténetnek az összes 
német theol. fakultás r. tanárai között. 

Handbuch der christl. Dogmengeschichte. 4 kötet 1797. kezdve. 

Ily módszer mellett lehetetlen azon történeti feladatnak 
megoldása, mely a dogmatörténetnek tárgyát képezi; ily 
dogmatörténet — jegyzi meg egy bíráló •— nem volna 
egyébb, mint az emberi bolondságoknak és esztelen né-
zeteknek tárháza. »Ezen régi schémának megtartása s 
azon korlátok, melyek a Hegel-féle történetbölcsészeti 
módszer alkalmazása által származtak, sokat vonnak le 
még azon nagy érdemből is, mely különben a tübingai 
iskola fejét, Baurt (f 1861) a dogmatörténet terén meg-
illeti. Baur érdeme az, hogy a régebbi dogmatörténetnek 
eme legfontosabb kérdését felállította, azon kérdést t. i. 
miként jött létre az »egyetemes, ó-katholikus egyház,« 
mely a második század végén az »eretnekek*-kel szem-
ben a maga külső egységéről bizonyos volt. Azonban 
az ezen kérdésre adott felelete Ritschl*) által, mint telje-
sen téves valami megcáfoltatott. S ha Baur az ó-katholikus 
egyházban az ősapostolokra visszamenő zsidókeresztyén-
ség s a 2-ik század páli pogánykeresztyénség összefog-
lalását, magasabb egységét látta, úgy ezzel szemben Ritschl 

] szerint az ó-katholikus egyház nem egyébb, mint pogány-
keresztyén alapon keletkezett moralistikus előadása a 
keresztyénségnek, miáltal a dogmatörténeti tudomány fej-
lődését előmozdította s ezen főkérdés behatóbb tanulmá-
nyozására a lökést megadta. További haladást tudomá-
nyunk történetében Nitzsch Frigyes és Thomasius tankönyve 
mutat.6) Mindketten a dogmatörténetnek általánosra és 
különösre való téves felosztását elhagyták, sőt Thomasius 
a lokális módszernek még Nitzschnél található némi nyo-
mait is feladta, s tisztán a történet-kritikai tárgyalását 
követte. Azonban e két tudós közül csakis Nitzsch áll 
oly szabadalmi theol. állásponton, hogy a dogmatörté-
netnek legfontosabb problémáját tisztán fölfoghatta, azon 
problémát t. i., miként fejlődött az eredeti keresztyén-
ségből az ó-katholikus egyháznak dogmatikus keresztyén-
sége "'). Hogy mennyire távol áll Nitzsch dogmatörténete 
is a dogmáknak tisztán történeti felfogásától, az legin-
kább kitűnik, ha tekintetbe veszszük, hogy milyen tu-
dományossággal, éles bírálattal és ügyes csoportosítással 
kisértette meg Harnack a fenntebbi problémának meg-
fejtését. Hogy Harnack nagy mester az egyháztörténet 
terén, s hogy nagy tudománya, éles vizsgálódása és 
szellemdús módszere egyaránt csodálatraméltó, az a 
műnek egyszeri olvasásából is önként kitűnik. 

A mű tartalma csak akkor méltányolható igazán, 
ha azon célt vesszük figyelembe, melyet Harnack maga 
elé tűzött. Mióta a dogmatörténet megszabadult a localis 
módszertől, elodázhatatlanná vált azon kérdés, valljon a 
dogmatörténet a dogmák, a szentesitett egyházi tan 
történetét foglalja-e magában, vagy pedig a keresztyén 
hit történetét a maga különféle árnyalataiban ? Nitzsch 
még megkísértette a 2-ik kérdésnek együttes tárgyalását 
az elsővel, míg Thomasius határozottan az elsőre hatá-
rozta el magát. És teljes joggal. Mert a ker. hitnek 
történelme, tekintet nélkül az erkölcsiségre és míveltségi 
állapotra, röviden arra, a mi a dogmatörténetre teljesen 
heterogén anyagot képez, sikeresen és gyümölcsözően nem 
tárgyalható. A ker. hitnek történelme, ily értelemben 
véve, hálás feladat maradt ugyan a művelődéstörténet 
iránt érdeklődő korunkra nézve, azonban a dogmatörté-
net még sem terhelhető e feladatnak megoldásával a 
mennyiben az sértené termékeny képességét ott, hol 

5) »Die Enstehung der altkath. Kirche«. 2 Aufl. 1857., mely mű 
Ritschl tanár hirét megállapította. 

6) Grundriss der christl. Dogmengeschichte. I. B. 1870., és christl. 
Dogmengeschichte. 2 Bde. 1874—76. 

7) Az 1876-ban elhalt erlangeni Thomasius a modern confessio-
nalistikus, ujluth. és modern henotikai állásponton állott. 
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annak főfeladata fekszik. A dogmák láncolata, a szen-
tesitett egyházi tan minden ker. felekezetben kész valami, 
mely, mint ilyen a tisztán történeti kutatásnak fölfogható 
tárgyát képezi. Ezen egyházi tannak első' keletkezését és 
további fejlődését tárgyalni és kifejteni, ebben áll Uarnaclc 
szerint a dogmatörténet feladata, s reméljük, hogy az ő 
példája döntő s meghatározó befolyással leend tudomá-
nyunk fejlődésében.8) 

A dogmáknak, a fogalmilag formulázott egyházi 
tantételeknek foglalata, szóval oly egyházi hittan, mely 
mint olyan valamely philosophiai rendszerrel analógnak 
vehető, a keleti egyházban csakis a 3-ik század óta lé-
tezik. Ezen egyházi hittan, mely egyes alakjaiban törzse 
annak, a mi még ma is az egyes egyházaknak hivatalos 
tanát képezi, nem tekinthető annak kifejtéseként, a mi 
az őskeresztyénségben mustármagként létezett, sőt inkább 
nem egyébb az, mint eredménye a keresztyénség össze-
köttetésének a grác.oromán cultura bölcsészeti világné-
zetével, vagyis kifolyása a keresztyénség hellenizálásának, 
elvilágosodásának. Ez képezi Harnack művének alapgon-
dolatát, melynek a dogmatörténeti anyaghalmaz teljesen 
alá van rendelve. 

Ép azért sokat nem találunk e könyvben, a mit a 
hit történetének előadásától különben elvárhatnánk. Igy 
p. o. a paulinismus történetét hiába keressük itt, mert 
a paulinismus Augustinus előtt a dogmatörténetben csak 
egyes töredékeknél működött. A dogmatörténet kiindu-
lási pontját Harnack az apostoli korszak utáni időre 
teszi, mert nem az uj szövetségi irásszerűséghez csatla-
kozik a dogmatörténeti fejlődés, a mennyiben az uj-szö-
vetségi iratok csak 100 körül ismeretesek az egyes egy-
házakban, hanem az apostoli hirdetés töredékeihez, me-
lyeket a pogánykeresztyének valóban elfogadtak. Az 
apostoli korszak keresztyénsége túlnyomóan | ethikai és 
eschatológiai jellegű volt, és egy szorosabb értelemben 
vett hittan még nem létezett. 

(Vége köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

B E L F Ö L D . 
A dunamelléki ref. egyházkerület közgyűlése. 

(Vége.) 
Május 28-án folytattatott a közalapból segélyt kérő 

egyházak folyamodványainak tárgyalása. Ezután az alsó-
baranya-bácsi egyházmegyének az iránti indítványa felett 
folyt kissé hevesebb vita, hogy a közalap kezelése iránt 
közelebb kibocsátott szabályok módositassanak és egy-
szerüsitessenek. Konkrét javaslatot azonban az említett 
egyházmegye nem terjesztvén fel, érdemleges intézkedés 
e tekintetben nem tétetett. 

Egyik legérdekesebb tárgya az e napi gyűlésnek a 
számszék jelentése és javaslata volt. Mint egyéb köz-
pénztáraknál is hajdanta a kezelés patriarkális módon 
ment, ugy ezen kerületben is a régi szokás volt gyakor-
latban. A kezelés ellen lényegileg ugyan panasz nem 
emelhető, mert ugy az egyházkerületnek, mint a buda-
pesti ref. főiskolának a pénzei azelőtt is az ujabb idők-
ben is lelkiismeretes hűséggel s pontossággal kezeltettek 
— eltudva épen a jelen alkalommal felmerült, de egészen 
jóhiszemüleg előfordult tévedést. — De hát a régi szo-
kás követtetett — mint mondók, — tőkevagyon, évi jö-
vedelem egy lapon vezettetett stb. 

Mióta Szász Károly és gr. Tisza Lajos állíttattak 
8) Dr. Loofs lipcsei tanár »Christl. Glaube und kirchl. Dogmen* c. 

értekezése Beyschlag lapjaiban, kinek gondolatmenetét követem. 

a dunamelléki egyházkerület élére, egyik főgondjuk az 
volt, hogy az anyagi ügyek kezelése lehetőleg modern 
kaptafára üttessék. Ezért a budapesti egyház pénzügyei 
s vagyonkezelése már a mult évben egészen újjászervez-
tetek, az egyházkerületi vagyonügyek kezelésének re-
formja pedig a mult évi októberi közgyűlésben indítta-
tott meg, felállíttatván egy számszék s ennek elnökévé 
Kerkápoly Károly, előadójává Szilassy Aladár választat-
ván. Néhány számadást már ez alkalommal eme szám-
szék vizsgált meg, lényegileg most is hibátlanok voltak 
a beterjesztett számadások, de a^aki tekintetben lényeges 
reformokat hozott javaslatba a bizottság s fogadott el a 
közgyűlés. Igy p. o. kimondatott, hogy jövőre fő- vagy 
törzskönyv készítendő, a tőke-vagyon a folyó jövedel-
mektől elkülönítendő, minden számadáshoz költségvetési 
előírások s előirányzatok készítendők, mindenféle jöve-
delmek az egyházkerület pénzeit kezelő földhitelintézet-
hez beszolgáltatandók, de viszont az egyes pénztárnokok 
által teljesítendő minden fizetések innen utalványozandók, 
minden rendbeli számadás a naptári évvel lezárandó, s 
ezek a számszékhez a közgyűlés előtt 3—4 hóval beter-
jesztendők, hogy igy ezek megvizsgálása ne futtában, 
rögtönözve történjék, mint eddig a közgyűlés folyama 
alatt, hanem legyen arra elég idő. 

A közgyűlés nagy érdekeltséggel hallgatta és azután 
egyhangúlag elfogadta ezen javaslatokat, a mi által a 
pénzügyek rendes és pontos kezelése biztosíttatott. 

Ezután előterjesztetett a dunamelléki ref. egyház-
kerület tanári gyámegylet igazgató-választmányának a je-
lentése, a mely szerint az egylet vagyona elég szépen 
növekszik Még két évtizede sincs, a mikor az egyesület 
Ballagi Mór buzgalma s tevékenysége folytán megszüle-
tett, és már tőkevagyona közel van az 50,000 írthoz, 
pedig aránylag elég szép segélyt oszt kí évenként. Egy-
egy tanárözvegy 200—300 forinttal gyámolittatik éven-
ként s kiosztatik rendesen, ez évben is több mint 2000 frt 
segély. Igaz, hogy a 2—300 frt gyámdij nem nagy Összeg, 
de egy-egy tanár évenkint 10 frt tagdijat űzet. Ily cse-
kély befizetés után ekkora dijat egy egylet sem fizet. Az 
egyesület elnöke a közelebbi években Csabai Imre a kecs-
keméti reform, gymnázium igazgatója. 

A nagykőrösi tanítóképezde ügyében a közgyűlés 
kimondotta, hogy ott a képezdét mostani szervezetében 
továbbra is fenn kívánja tartani és óhajtja, hogy a nagy-
kőrösi egyháztanács mielőbb terjeszsze be építkezési ter-
vezetét. 

A kecskeméti egyház és iskola pénzügyeinek kú-
száltsága évek óta foglalkoztatja már a mondott egyhá-
zat s annak presbyteriumát, a kecskeméti egyházmegyét 
s a dunamelléki kerületet; értekezlet, bizottság, magán 
és nyilvános ülés tartatott már s dolgozott ezen ügyben 
quantum satis, de az ariadnei fonal mindeddig nem tá-
laltatott meg. Pedig nagyon ís ideje volna már, hogy 
valahára tisztáztassék a dolog, mert hát dum delirant 
presbyteri, plectuntur professores. Három éve már, hogy 
kerületünk a tanári fizetések emelését kimondotta s Kecs-
keméten mai napság is fizettetik a pár évtized előtt 
megállapított összegecske, a mely bizony távolról sem 
felel meg a mai kor igényeinek s alig több felénél az 
állami tanárok fizetésének. De hát a remény meg van s 
fokozódik évről-évre. Ezen intézet őszbecsavarodott avagy 
tar-koponyáju modern Tantalusainak minden évben aj-
kukhoz viszik a fizetésemelés sóvárogva várt kelyhét, de 
mielőtt megízlelhetnék, elkapják ismét orruk elől. Hogy 
az ily eljárás mily lehangoló a lelkiismeretes munkásokra, 
s hogy a munkások lehangoltsága mennyire káros a tan-
intézetre nézve, felesleges mondanunk. Most újból egy 



c 733 PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 734 

bizottság kezébe adatott ezen iigy, mely bizottság tagjai 
az egyház, az egyházmegye s e. kerület küldötteiből ala-
kul Baksay S. esperes elnöklete alatt. Hiszszük, hogy 
valahára elkülönittetnek az egyház és isko'a tőke vagyo-
nai s jövedelmei, s rendes kerékvágásba jön a tanügy. 

A konventi javaslatokat a tűzkárbiztositásra s a 
lelkészi, tanári gyám- és nyugdíjakra nézve a kerület 
ismeretes alakjukban nem fogadta el, hanem kéri a kon-
ventet, hogy statistikai alapokon nyugvó s kellőkép in-
dokolt uj javaslatokat készíttessen. E mellett a vértes-
aljai egyházmegye a tűzkárbiztosítást illetőleg positiv ja-
vaslatot is terjesztett a kerület s illetőleg a konvent elé. 
Volt alkalmunk ezen javaslat főbb gondolataival s az 
ennek alapul szolgáló statistikai adathalmazzal megis-
merkednünk, s eleve mondhatjuk, hogy az említett egy-
házmegye esperese Koncz Imre ur ezen munkálattal, 
Európa legkiválóbb statistikai műveiből nagy gonddal 
összeszedett adataival igen jó szolgálatot tett egyetemes 
egyházunknak. 

Osszeállittattak egyházkerületünk egyházai a lelkészi 
fizetés szerinti osztályokba. Kerületünkben első osztályú 
vagyis 1600 forinttal vagy ennél nagyobb összeggel dí-
jazott lelkészi állomás van 25 ; második osztályú (1200 — 
1600 forint) 58; harmadik osztályú (800—1200 frt) 107 ; 
negyedik osztályú (800 forinton alól levő fizetésű) 59. 

Már a mult évben kimondatván az egyházkerületi 
ügyész fizetésének rendszeresítése : ez alkalommal a köz-
gyűlés, a jogügyi bizottság javaslata alapján az egyház-
kerületi ügyész évi díjaként 400, irodai s utazási általány 
fejében 300 frtot állapított meg, ezenkívül a Roboz-féle 
alapítvány kezeléséért, melynek kezelése sok gonddal jár, 
több határban s több haszonbérlő kezén levén az ezen 
alapítványhoz tartozó birtokok, de meg a melynek ér-
dekében különféle pereket kell folytatni, ügyészi évi díjul 
300, irodai s utazási általányúl 2CO forint szavaztatott 
meg. A főiskola ügyeinek kezelését — kivéve ha valami 
fontosabb per keletkeznék, Gönczy Pál főiskolai pénz-
tárnok vallalta magára, szives örómnyilvánitása mellett 
az egész közgyűlésnek. 

A vértesaljai egyházmegye indítványozta, hogy a 
konvent hivassék fel egy egyházi hivatalos lap kiadatása 
iránt, mely lap közölné az összes ref. egyházakat, lelké-
szeket illető rendeleteket. Az eszme helyeslőleg fogadta-
tott s konventi képviselőink figyelmébe ajánltatott. Má-
jus 30-kán Fehér Ambrus okorági lelkész s Kenessey Béla 
budapesti ref. theolog. tanár avattattak fel. Aligha for-
dult elő ezen században, hogy egyetlen lelkész avattatott 
volna fel. A felavatást előzőleg az egyházi beszédet Erdős 
József ujsóvéi leik. tartotta; ignota persona a dunamelléki 
kerületben, legalább személy szerint, mert hiszen írásából 
ismertük. Most már ismerjük mindnyájan s nem is feled-
jük el egy könnyen. A zsidókhoz írt levél VII, 13. felett 
tartott beszédének tartalma is, az előadás szabatossága 
s szépsége is erősen benyomódott lelkünkbe. Méltóvá 
tette magát azon sok bókra, melyet külömböző oldalról, 
többek közt az avatás után tartott püspöki ebéden is, a 
népes társaság előtt püspök úrtól nyert. Lett volna még 
egy felavatandó : M. S. budapesti gymnásiumi r. tanár. 
Fel lehet-e avatni gymnás. r. tanárt ? Huszonöt év óta nem 
volt reá példa, de nincs is eltiltva, a zsinati törvények 
nem szólnak ily esetről. Az idő a vitára rövid volt, azért 
az e kérdés feletti határozat a jövő gyűlésre halasztatott. 

Május 28, 29 délután 31-ikén délelőtt törvényszéki 
ülések tartattak. A n. harsányi ügyet most sem lehetett 
bevégezni. Az őszszel csupán e célból a consistorium ösz-
szehivatik s az határozand. 

Mult számunkban említettük a budapesti theologiai 
akadémiáról tett jelentést, mely némi kihagyásokkal a 
következőleg szólott: 

Főtiszteletű választmány ! 
A mult évi juniusi egyházkerületi közgyűlés elé 

beterjesztett jelentés óta lefolyt időről van szerencsém 
a budapesti ref. theologiai akadémia körében felmerült 
mozzanatokat — ismételve röviden a főtiszt, választmány 
korábbi ülései elé is már beterjesztett adatokat — a kö-
vetkezőkben előterjeszteni. 

1. Az i884/ s-ik évi zárvizsgálatok 1885-ik évi ju-
nius hó 19, 20 és 21-ik napjain tartattak meg főtisztei, 
püspök ur elnöklete alatt nt. Baksay Sándor, Sípos Pál 
esperes, gr. Ráday Gedeon, Ballagi Mór s Papp Károly 
egyházkerületi tanácsbiró urak s a theol. tanárikar je-
lenlétében. A sikert illetőleg szabad legyen idéznem a 
főtiszt, theol. választmány 1885. junius 20-ikán tartott 
ülése jegyzőkönyvének i-ső pontját, mely szerint főtiszt, 
püspök ur úgy önmaga, mint a vizsgáló-bizottság többi 
tagjai nevében örömmel tett tanúságot a felől, »hogy a 
vizsgálatok minden jogos kívánalmat kielégítők voltak s 
hogy e tekintetben különösen az I ső évesek tüntették ki 
magukat,« mely szerint továbbá dicsérettel emelte ki 
főtiszt, püspök ur »az ifjúság közszellemét, mely nem 
csak a lelkészi pályára készülés elméleti stúdiumaiban 
nyilatkozott, hanem a valláserkölcsi önnevelésben, a ki-
fogástalan magaviseletben, és a vasárnapi iskolák veze-
tése körűi kifejtett buzgólkodásban is szép reményekre 
jogosítólag nyert kifejezést; mely szerint végül a vá-
lasztmány jegyzőkönyvileg is megdicséri a theolog. ifjú-
ságot mind tanulási szorgalmáért, mind vallásos közszel-
leméért. 

Mielőtt az 188 5/6-ik iskolaiév megkezdetett volna, 
előzőleg, vagyis 1885. aug. 31-ikén, az 1884. októberi 
közgyűlés határozata értelmében paedagogiai vizsgálat 
tartatott, melyen a volt Il-od éves növendékek — egy-
nek kivételével, ki betegsége miatt nem jelenhetett meg, 
a nevelés oktatástanból, módszertanból, továbbá a neve-
lés- és oktatástörténetből megvizsgáltattak s a megvizs-
gáltak közül 7-en jeles és jó, ketten elégséges készült-
ségűnek találtattak. 

Az i885/6-ik iskolai évben jelentkeztek, illetőleg 
felvétettek : 

I. éveseknek 10 
II. » 15 

III. » 11 
IV. » 9 

összesen 45, kik közül az év folytán egy az intézetet, 
— más pályára lépvén — önkényt elhagyta. 

A tanítás a f. tanévben is a főtisztei, dunamelléki 
egyházkerület által megállapított s az 1884-ik évi októ-
beri közgyűlés jegyzőkönyvében foglalt terv szerint tör-
tént, azon megjegyzéssel, hogy a főt. választmány intéz-
kedéséhez képest az első félévben az egészségtan is elő-
adatott heti két órán dr. Puky Akos intézeti orvos ur 
által, a második félévben ped ;g a német nyelv Dúzs 
Sándor budapesti gymnásiumi tanár úr által ; az ének-
tanításnál pedig a főtiszteletű választmány 1885. ju-
niusi ülésében adott utasításhoz képest, a templomi éne-
kek tanítására kiváló gond fordíttatott. 

Az első félév végén, jelesen január hó 21—29. nap-
jain a II., III. s IV-ed évesek szigorlata, legtöbbnyire 
főtiszteletű püspök urnák is a jelenlétében megtartattak, 
általában véve jó sikerrel, úgy hogy a mondott osztá-
lyokban alig egy-két ifjú találtatott hiányos készültségű-
nek. Az I-ső évesek nyilvános vizsgálatot adtak januárius 
30-ikán főtiszt, püspök ur elnöklete alatt, nagyt. Adám 
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Kálmán esperes s méltóságos Várady Károly egyházme-
gyei gondnok urak s a tanári kar jelenlétében, szintén 
kielégítő sikerrel, de három-négy tanuló részéről cseké-
lyebb eredménynyel. 

Az ifjúság erkölcsi magaviselete az egész éven 
át kielégítő volt, úgy hogy a büntetésnek csak kissé is 
szigorúbb nemét nem kellett egyetlen esetben sem al-
kalmazni. 

Az önképző-kör ezen évben is megalakult, s az if-
júság jelentékeny része Kenessey Béla tanárelnök ur ve-
zetése alatt ezen uton is igyekezett a művelődés utján 
előbbre haladni. 

Vasárnapi iskolák vezetésével ez évben is foglalko-
zott az ifjúság egy része, buzdít)atván a budapesti ref. 
egyháztanács egyik határozata által is, melyben e téren 
való mult iskolaévi működésükért jegyzőkönyvileg is ki-
fejeztetett irányukba az egyháztanács elismerése és kö-
szönete. 

A 2-ik félévi szigorlatok idejéül f. évi junius hó 
I—9 napjai, továbbá junius 17-ik napja tűzettek ki, a 
melyeken való megjelenésre a tanári kar nevében van 
szerencsém a főtiszteletű választmány tagjait tisztelettel 
meghívni. A nyilvános vizsgálatokat s a zárünnepélyt 
pedig junius hó 18 és 19 ik napjain véli a tanári kár 
megtartandóknak, kérvén erre a főt. választmány helybe-
hagyását. 

Az anyagiakat illetőleg : 
Hálás érzelmekkel fogadta és fogadja ugy ifjúsá-

gunk, mint a tanári kar a főtisztei, egyházkerületnek a 
convictus felállítását elrendelt határozatát, az e célra ho-
zott s fejajánlott áldozatát a főt. kerületnek, a nt egy-
házmegyéknek, egyes egyházaknak a nagytiszt, lelkész 
uraknak, tanári testületeknek, tanitó uraknak s az egyes 
nemeslelkű alapítóknak. Ifjuságunk helyzete e tekintet-
ben jelentékenyen javult. Növendékeink, kettő kivételé-
vel, vagy mint nevelők magánházaknál vagy az intézet 
helyiségében nyertek díj nélkül lakást, fűtést, tisztoga-
tást. Tisztességes helyen étkeztek, havonként 14 frtért, 
melyért kaptak három tálból álló ebédet s egy tálból 
álló estebédet. E ' e n élelmezési díjat az első felévben 4, 
a másodikban 5 ifjú helyett — lelkészek vagy tanítók 
fiai, — fizette egészen a convictusi pénztár, 16 ifjú he-
lyett fizette annak felét, 18 ifjú helyett egy harmadré-
szét; fizetvén összesen a convictusi pénztár az 188 s/6-ik 
iskolai évben élelmezésre közel 2200 frtot, ezen kívül 
fűtési, tisztogatási költségekre, gyógyszerekre mintegy 
900 frtot, így összesen mintegy 3100 frtot. 

S reményijük, hogy jövőre inkább erősbödni fog, 
mint sem gyengülni convictusi pénztárunk, a mennyiben 
az alapítványok, ha nem is feltűnő módon, de némi 
részben ez évben is növekedtek, a mennyiben nt. Hoffer 
Károly kisharsányi lelkész e célra 100 frtot volt szíves 
alapítványul adni, dr. Hamary Dániel honvédtörzsorvos s 
budapesti reform, vallású lakos 10 frtot, Józsa Károly 
segédlelkész ur évenként 5 forintot ajánlott e célra s a 
jelen évre már le is fizette. Nem szükséges kérnem a 
főtiszteletű választmánytól, hogy fenntnevezett két ala-
pító irányában kegyeskedjék háláját a főtiszt, egyház-
kerületi közgyűléshez terjesztendő jelentésében is ki-
fejezni. 

Farkas József. 

A belső somogyi ev. ref. egyházmegye közgyűlése. 
A belső somogyi ev. ref. egyházmegye közgyűlése 

f. é. ápril hó 27—30. napjain tartatott meg Körmendy 
Sándor esperes és Sárközy Dénes egyházmegyei gondnok 
elnöklete alatt. Az esperesi jelentés alapján a következők-
ben adhatjuk az egyházmegye viszonyainak ismertetését. 

A közisteni tisztelet után egyházmegyei gondnok 
ur a tanácskozás helyéül kitűzött helyiségben, a kaposvári 
hitrokon gyülekezet imatermében üdvözölvén a jelen vol-
takat, a köztanácskozást megnyitotta. 

>Az isteni tiszteletek a szokott módon, időben és 
rendben mindenütt megtartattak, a sákramentumok kiszol-
gáltattak. 

Ünneprontás csak két helyről jelentetett. 
Templomkerülőül csak egy községbiró jelentetett be. 
Konfirmáltatott 732. 
Áttér t hozzánk 10. 
Kitért tőlünk 4. 
Vallássérelem egy jelentetett. 
Vadházasság a mult évben 60 pár, most 93 pár 

jelentetett, s habár már felényire leapadt a 80-iki össze-
íráshoz képest jóval a létszám, most újra növekedőben 
van, a mi arra hivja föl egyházmegyénket, hogy e tár-
sadalmi rákseb ellen emelje föl szavát a főt. egyházkerü-
letnél, hogy az a konvent utján a magas államkormány-
nak is megkeresésével, tegye meg a célravezető erélyes 
lépéseket, »ne pars sincera trahaturc. 

Vegyes házasság van 167. A lelkészi karnak a vegyes 
házasságokból született s jogilag hozzánk tartozó gyerme-
kek hitbeli oktatásukat, egyházias neveltetésüket mindenütt 
kiváló gondjaiba kértem be. Reménylem nem sikertelenül, 
mert e téren kell legéberebbnek lennünk, miután ezen a 
réven volt eddig országszerte legtöbb veszteségünk. 

Ünnepi adományként befolyt a mult egyházi évben 
1710 frt 77 kr. 

Egyes gyülekezetekben különböző egyházi és isko-
lai célokra a következő adományozások tétet tek: 

Kálmáncsán Vörös János 3Q frtot. Mernyében urasz-
tali teritőt 13 frt., Tót-Sz.-Györgyon urasztali teritőt, Ga-
lambokon Mustos 25 frt., Egyed 16 frtot, Inkén Berkes 
20 frtot, M.-Ujfaluban urasztali teritőt és poharat 27 frt 
89 kr., Hosszufaluban kehelyre 42 frt. 

Egyházmegyénkbeli gyülekezetek évi jövedelme volt: 
43,743 forint 18 kr., s igy a tavalinál 4442 forint 05 krral 
kevesebb ; a kiadás volt 36,899 frt 65 kr., s igy a tava-
linál 4862 frt 78 krral több, mely két tétel együtt több 
mint -del csökkentette egyházaink vagyoni állapotát. 

Új építkezések vagy nagyobb mérvű átalakítások, 
illetve javítások : Bürüs-Várad lelkészlak tetőzésére 335 frt 
50 kr. M.-Ujfalu templom reperatióra s torony tetőzetre 
1100 frt, Darány gazdasági épületre 281 frt, Kálmáncsa 
templomtető igazítására 142 frt, Pettend óllakra 80 frt, 
Pata leégett bérháza felépítésére 950 frt, Molvány tem-
ploma kijavítására 340 frt, H.-Sz.-Gyorgy telekvételre 
2800 frt, Csurgó javításokra IOO frt, Szenta teplomjavi-
tásra 650 frt, N.-Marton templomjavitásra 750 forintot, 
Alsó-Visnye templomjavitásra 135 forint 55 kr. Csertő 
tanitó laktető javítása 158 frt, M.-Lad gazdasági épület 
ujitás 300 frt, Jád templom renoválásra s a tanitó telken 
istálló és pince épitésre 1273 frt 35 kr. 

Adományozások, javítások és építkezésekbe befek-
tettetett 11,298 frt 86 kr. és igy 17,000 frttal kevesebb 
mint a mult évben. 

Országos jelentőségű levén egyházmegyénk köré-
ben a slavon-horvátországi és a fiumei misszió-ügy, mely 
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mint a mi spháránkba eső, a mi gondozásunkat igényli, 
hogy annak jelentőségét, létjogosultságát és a törvény 
paizsa által védett helyzetét, szemben azon slavon-hor-
vátországi elemekkel, melyek azt törvényen kivüli 
helyzetbe törekesznek taszítani, kitüntessem, demonstrál-
jam ; lépéseket tettein főt. püspök és nm. főgondnok és 
miniszterelnök ur utján, hogy ő felsége a király Pozse-
gában leendő megjelenése alkalmával daruvári és bre-
kinszkai misszió egyházaink küldöttségét vezetésem alatt 
elfogadni kegyeskedjék. 

Értesülve főt. püspök úrtól, hogy főt. Szász Károly 
dunamelléki püspök urat a dunamelléki egyházkerületnek 
Slavoniában levő egyházai érdekében ugyanezen eszme 
vezérli, és az általa ép akkor, épen azon vidéken telje-
sített egyházlátogatás alkalmából hódoló tisztelgési szán-
dékát szinte bejelentette^ csatlakoztunk az ő vezetése 
alatt megjelent Szilády Áron kerületi főjegyző, Kármán 
Pál alsó-baranya-bácsi esperes, Cseh Ervin tanácsbiró és 
slavoniai nagybirtokos urakból álló küldöttséghez s a 
12 személyből állott küldöttség mindjárt a római és gö-
rög katholikus klérus fogadtatása után kegyteljesen fo-
gadtatott s a magyar nyelven tartott hódoló előterjesz-
tésre szinte magyar nyelven mondott királyi válaszszal 
biztosíttatott a felől, hogy Slavon- Horvát- Dalmátországba 
beköltöző híveink, ugy nemzetiségi érdekeik, mint szabad 
vallási gyakorlataikban s jogaikban, a törvények oltalmára 
és ő felsége pártfogására mindenkor számithatnak. 

A miniszterelnök és a bán ő excellentiáéknál ugyan-
ekkor telt tisztelgésünk alkalmával is ujabb biztosítást 
nyertünk, különösen a hazafias érzelmű derék bán nyi-
latkozatából a felől, hogy ő felségének intentiója levén 
az, hogy a Slavon- Horvát- Dalmátországban levő * min-
den vallásfelekezet és nemzetiség jogai és érdekei« védve 
legyenek : ő hivatásának fogja tekinteni a felség inten-
tióját, melyek az övéi is, megvalósitani. 

Majd az egyházmegyétől a 85. augusztusi közgyű-
lés jegyzőkönyve 223. c) p. a. vett megbízatás értelmé-
ben slavoniai híveink vallási joguk érdekében elkészítet-
tem és benyújtottam a fölterjesztést, mely a novemberi 
konventi ülés jegyzők. 65. pontja alatt egész terjedelmében 
olvasható, s azt hiszem, az egyházmegye véleményét 
kifejező. A konvent a magas kormány elé egészben pár-
tolólag terjesztette azt föl s egyúttal slavon-horvátországi 
misszió egyházainkat a konvent misszió bízottság figyel-
mébe és gondoskodásába is melegen ajánlotta. 

A fenn idézett jegyzőkönyvi pont g) alpontja alatt 
nyert megbízatásom értelmében megtettem az ott aján-
lott lépéseket az oly nagy hivatásu fiumei misszió-egy-
ház megalakítása érdekében is. 

S minthogy az ügy levelezések utján annyira elő-
készíttetett, hogy épen a konventi ülések alatti időre a 
fiumei hitrokonok, a kik között számosan vannak befo-
lyásos és tekintélyes állású ág. ev. egyének is, kitűzték 
az alakuló gyűlés napját, mely döntendő volt az egyház 
jellege és jövője felett: jónak láttuk főt. püspök úrral 
együtt nem késedelmezni, hanem megbízatást, illetve 
concessát adni Moór Péter verbászi születésű, a theolog. 
cursust Pápán végzett, egy évet a tübingai akadémián 
töltött, ugy lelkésze, mint esperese s ugy tanulótársai 
mint tanárai által teljes elismerésre méltatott ev. ref. 
hitvallású lelkészjelöltnek, a ki Fiume iránt régtől mele-
gen érdeklődött, sőt Fiume missziója iránt egész lelkese-
déssel viseltetve, magát annak érdekeinek szentelni ajánl-
kozott. 

Moór Péter ur concessával kezében elment, prédi-
kált s az egyház megalakult s Moór Péter ur lelkészül 
megválasztatott. A fiumei protestáns egyház élén oly 

férfiak mint Meynier Henrik lovag, britt vice consul s 
a fiumei papírgyár és a magyar hitelbank igazgatója ; 
Conrádi polgármester; Berecz Gyula polg. isk. igazgató 
állván ; az első helyen nevezett az eddigi imatermet ma-
gába záró házat megvevén, Triesztből az első hullám-
csapásra, mely Fiúméból egy ottani prot. ember lelkét 
érintette, azonnal 500 frt egyházi alap küldetvén s álta-
lában a hangulat a más felekezetűek és hatóságok rés é-
ről ís a fiumei prot. egyház iránt kedvező lévén, majd 
a főt. konvent 85. novemberi jegyzőkönyve 51. p. a. ol-
vashatóan Fiume ügye és jelentősége a főt. konvent által 
is kellően méltányoltatván, ugy hiszem, nincs más teendő, 
minthogy egyházmegyénk hivatalosan acceptálja és szen-
tesítse az eddig történteket s vegye kormányzata és 
pártfogása alá a főt. kerület és konvent előtt s minde-
nült a hol lehet és kell a fiumei misszió-egyház érdekét 
s az eredmény, hiszem megszégyenítő nem leend. Moór 
Péter ur egy térképen előterjesztette a misszió körrajzát 
és a hívek statistikáját is, a kik azon körben 81 csalá-
dot s több egyes protestáns hivet, összesen mintegy 
350 lelket tesznek ki. 

Megbízatást vettem az egyházmegyétől Nagy-Kani-
zsán lakó híveink lelki gondozásuk tárgyában is, megfelelő 
intézkedést létesíteni. 

Miután ugy Csurgó, mint Galambok oly messze 
esnek Kanizsától, hogy sem a kanizsai hívek, a nevezett 
egyházak templomaiba rendesen nem járhatnak, sem azon 
egyházak lelkészei, a nagy-kanizsai híveket kellően nem 
gondozhatják, s az ottani számos alsó és felsőbb tanin-
tézetekbe járó hitsorsos növendékeket vallásaikban nem 
oktathatják, minek folytán a nagy-kanizsai hívek teljes 
elhagyatottság, majd beolvadás veszélyének vannak ki-
téve : legmegfelelőbb intézkedésnek véltem a főt. konvent 
mult évi ülése jegyzőkönyve 51 és 52. pontjai alatt ho-
zott határozatokra való tekintetből is, Nagy-Kanizsán is, 
a vasúti összeköttetésnél fogva oda gravitáló Keszthely 
és Csáktornya, illetve Muraköz várható beosztásával, egy 
misszió-egyház megalkotasára hivni fel ottani számos és 
tekintélyes s előkelő állásban levő hitsorsosaink figyelmét. 

Az uradalom bérlői, a nagy vagyonnal rendelkező 
s buzgó Karcag testvérek, a törvényszéki elnök Cseres-
nyés Sándor, gróf Hugonay törvényszéki bíró, Kovács 
Béla járásbiró, Kovács Lajos ügyvéd, a posta- és illeték-
szabási főnök stb. s összesen 181 helybeli lakos az ev. 
ref. egyházhoz tartozván s a fennt körvonalozott terüle-
ten lakó hitrokonokkal együtt mintegy 300 lelket szá-
mithatván, ugy lehetősége mint szükségessége meg van 
annak, hogy Nagy-Kanizsán, habár a közalap segélyé-
vel is, egy misszió lelkész állomás alkottassék és tartas-
sék fenn. 

Kán. visitai utam közben szíves meghívást véve és 
meleg vendégszerelő fogadtatást nyerve, az egyház meg-
alakításáért lelkesedő hívektől, megjelentem február 21-én 
Nagy-Kanizsán, hol 12 buzgó és tekintélyes egyháztag 
jelenlétében egy misszió-egyház alakulás érdekébeni elő-
teendők megbeszéltetvén s a megalakulás, mint közóhaj 
kimondatván s arról a jegyzőkönyv is felvétetvén, hogy a 
nt. egyházmegye a főt. kerület és konvent misszió-ügyi 
bizottsága által is méltó és kellő gyámolitásban fog ré-
szesittetni a nagy-kanizsai ev. ref. misszió-egyház, ugy 
csak egy tűzzel és szent lélekkel teljes, apostoli jellemű 
adminisztrátorra lesz ott szükség, hogy egyházmegyénk 
és kerületünk e végvidéke erődítve és biztosítva legyen, 
hogy e vidéki híveinkben kár ne eshessék. 

Kérem Fiumét és Nagy-Kanizsát, mint misszió-egy-
házainkat számba venni s általaban egyházmegyénk misz-
szió hálózatának elkészítését eszközölni. 
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Visszatekintve arra az időpontra, midőn esperesi 
első egyházlátogatásomat Gy.-Melléken teljesítettem, lelki 
szemeim előtt megjelenik azon egyszerű de nemes szivű 
férfiú, a ki, midőn a gy.-melléki egyháznak jóltevője, né-
hai Nyárady N. pusztulásnak indult sirhalma iránti kegye-
letre buzditólag szólottam a jelen volt presbyteriumhoz s 
buzditólag saját kisded, hajdan neves egyházuk iránti kö-
telességeik szivükön hordozására, hogy megmenthessék 
gyülekezetünket az elenyészéstől, — könyekig elérzéke-
nyülten, a templommal szembeni házát, mely 2—3000 frt 
értéket képvisel, lelkészlakul a gyülekezetnek adományozta 
s ez ajánlatát a kán. vis. jegyzőkönyvébe is fölvétette. 

Majd egy későbbi egyházlátogatás alkalmával egyik 
testvérjétől örökölt visi házának értékét, 1000 frtra be-
csülve, a hagyaték letárgyalása után csurgói gymnázium-
nak adományozni Ígérte. 

Végre pedig a szigetvári közjegyző előtt tett s itt 
bemutatott végrendeletével összes vagyonának a leltározás 
szerint 8—10,000 frt értékben általános örökösévé csurgói 
főgymnasiumunkat nyilvánította. E férfiú a mult év okt. 
18-án elhunyt s 20-án eltemetett Cseke István gy. mel-
léki birtokos volt. 

Mélyen tisztelt közgyűlés! A tett, midőn egy férfiú 
80 éven túl terjedt munkás és takarékos életének minden 
gyümölcsét nemesen egyházias, buzgóan vallásos érzület-
tel s rokonairól sem feledkezve meg, gyülekezetének, 
majd egyháza magasabb érdekeinek, közműveledési inté-
zetei egyikének szenteli, melylyel nevét gymnasiumunk 
nagynevű alapitványozói közé irta be letörülhetlen betűk-
kel, nem szorult dicséretre. 

Es szabad volna e megfeledkeznünk egyházmegyénk 
30 népiskolája s csurgói főgymnasiumunknak is nagy-
lelkű jóltevője a nemes szivű gróf Somsich Imre egy-
házmegyénk tiszteletbeli tanácsbirája elhunytáról. 

Az az alapítvány, a mit, mint a csurgói és n.-atádi 
választó kerületnek több cikluson által, orsz. képviselője 
az azon kerületbeli népiskolák érdekeinek emelése szem-
pontjából, a mi magunkra hagyatott és szegény népis-
ko'áink számára is 20 000 frtban tett le, az a 2500 frt 
a mit csurgói gymnasiumunk számára fájdalom, oly ko-
rán elhunyt szép reményű fia emlékére alapított, azaz 
1000 frt, melyet gymnasiumunk VIII. osztályúvá emel-
hetése céljából adományozott, még a sok százakra és 
ezerekre menő egyesek és egyházaink iránt is külön ta-
núsított jótétemény annyi fényes tanúi annak, hogy ő 
felekezetiességen felülemelkedő lélekkel a haza és nemzet 
érdekében, a társadalomban jótékonyság angyalakint 
működő nejével együtt, szíve teljességével áldozott a 
közügyek oltárán, a fájó szívek, a sajgó sebek gyógyí-
tására. E nagy elhunytunk, mert a miénk is volt ő, ra-
vatalánál kötelességszerűen, számosan jelentünk meg 
egyházmegyénkből, lelkészek, tanitók, világiak s gyüle-
kezeteink küldöttei, csurgói gymnasiumunk tanárkarának 
küldöttsége és az ifjúsági énekkar, mely összhangzatos 
énekléssel fejezte be a gyászünnepélyt, a megjelentek 
pedig a mély gyászba borult özvegy grófnőnél fejezték 
ki egyházmegyénk és főgymnasiumunk kegyeletes rész-
vétét. 

Legyen az elhunyt gróf emlékezete áldott és tisz-
telt, mint lesz bizonynyal feledhetetlen is mi közöttünk. 

A veszprémi ev. ref. egyházmegye közgyűlése. 
A veszprémi ev. reform, egyházmegye évi közgyű-

lését május 25 s következő napjain Veszprém városában 
tartá Csonka Ferenc esperes és Véghely Dezső egyház-
megyei gondnok társelnöklete alatt, mely közgyűlésre a 
lelkészek s az egyházak képviselői a legnagyobb rész-
ben megjelentek, hogy az érdekesnek Ígérkező tárgyak 
elintézésén jelen legyenek. 

A közgyűlés szokásos megalakulása után a páratlan 
lelkiismeretességgel s pontossággal készült esperesi jelen-
tés olvastatott fel, melynek minden sorából arról győ-
ződtünk meg, hogy a munkálkodásban fáradhatatlan es-
peresünk lankadatlan buzgalommal őrködik egyházme-
gyénk anyagi és szellemi érdekei felett. Örömmel hallot-
tuk a jelentésből, hogy az egyes egyházak az egyház-
kerületi, főiskolai, egyházmegyei évi járulékaikat teljesen 
befizették, s egy krajcár hátralék sincsen. A valláser-
kölcsi élet általában kedvező, s csaknem mindenütt nemes 
tettekben s áldozatokban nyilvánult. Az egyházmegye 
területén a lefolyt évben tett kegyes adományok, hagyo-
mányok összege meghaladja a 3 ezer forintot; épitési 
javításokra közel 6 ezer forint fordíttatott, az egyes 
magtárakban levő gabona 2956 mérő. Mindezek örven-
detesen vétettek tudomásul s az egész esperesi jelentés 
a jegyzőkönyvbe felvétetni rendeltetett. 

A vörösberényi ref. egyház a lelkészi javadalmazást 
tetemesen leszállíttatni kérte, de indokolatlan, alaptalan 
kérelmüknek, hely nem adatott. 

Ugyancsak a vörösberényi, legközelebb megejtett 
lelkészválasztás ellen — mivel a megválasztott érdekében 
tiltott eszközök hasznaitattak, s az esperes ur beleegye-
zését nem adta ki — az egyházmegyei közgyűlés ez 
alapon is, különösen a választásról felvett jegyzőkönyv, 
s a választás ellen 11 lelkész által beadott okadatolt pa-
nasz alapján az igazság kiderítésére a vizsgálat elrende-
lése kimondatott. 

Az egyházi törvények 42. § alapján kimondta 
egyházmegyénk, hogy a közgyűlésről indokolatlanul 
elmaradó lelkészek, tanácsbírák, képviselők ezután a fe-
gyelmi eljárás fokozatai szerint lesznek büntetendők 

A konvent által véleményezés végett leküldött tűz-
kárbiztositási-, lelkészi és tanári nyugdijintézeti-, lelkészi 
és tanári özvcgy-árvai gyámintézeti alapszabály terveze-
tek igen élénk eszmecserékre adtak alkalmat, melyekről 
Thúri Károly zánkai lelkész egy terjedelmes, kimerítő 
munkálatot tett le a közgyűlés asztalára, a mely a tár-
gyalást megkönnyítette, főbb vonásokban a következők 
határoztattak : 

a) a tűzkárbiztositó-intézet felállítását egyházme-
gyénk még elvben sem fogadja el, mivel ugy az egy-
házakra, mint egész egyházkerületünkre nézve sokkal 
előnyösebb a mostani állapot, mely szerint egyházkerü-
leti kapcsolatban minden egyház biztosít", az első magyar 
általános biztosító társaságnál, és az a hozzá befizetett 
évi díjfizetések 3O°/0-át a kerületnek visszaadja, ami éven-
ként 1600 frt körül van, és ezen visszafizetett összegből 
kerületünk már 14 ezer forint tőkét gyűjtött; a felállí-
tandó intézetnél pedig nem csak sokkal magasabb díj-
százalékot kell fizetni az egyházaknak, hanem még az 
egyházkerület is egy tekintélyes jövedelem forrásától 
elesik. Azért ugy az egyházak, mint a kerület érdekei-
nek megóvása tekintetéből egyházmegyénk a tűzkárbiz-
tosító intézet felállítását még elvileg is elfogadhatlannak 
tartja. Mégis ha az a kerületek többsége által felállítan-
dónak mondatik ki: akkor kéri a főtiszt, kerületi köz-
gyűlést annak világos kijelentésére, hogy a dunántúli 

46 



725 726 

egyházkerület csak 1892 ben mehet bele a ref bizto-
sítóba, mivel addig az első magyar ált. biztosító társa-
sághoz magát szerződésileg lekötötte. 

b) A lelkészi nyugdíjintézet létesítését még elvben 
sem fogadja el egyházmegyénk, hanem a nyugdíjintézet 
helyett fenntartatni kívánja a régi szokáson kifej ett gya-
korlatot, mely szerint azok a lelkészek akik már a szol-
gálatra képtelenek, segédeket tarthatnak maguk mellett, 
ez lenne a lelkészek nyugdíjintézete A tanároknak külön 
létesítendő országos nyugdíjintézete ellen, nincs az egy-
házmegyének semmi kifogása. 

c) A lelkészi és tanári gyámintézet felállítását egy-
házmegyei közgyűlésünk még elvben sem fogadta el 
azon alapon, mint a tervezet kívánja. Mai napig minden 
lelkésznek egyházmegyei, egyházkerületi vagyis két gyám-
intézethez kellvén fizetnie, ujabb terhet nem akar magára 
vállalni, a meglévő egyházkerületi és saját egyházmegye-
beli gyámoldai tőkéit pedig átadni nem engedi és azok 
feletti rendelkezés jogát magának tartja fenn ; annyival 
is inkább saját egyházmegyénk gyámoldai tőkéit át nem 
adhatja, mivel az gazdátlan vagyonná soha nem lesz, 
mert a kebelbeli papság rakosgatta össze fi léreiből 
azon célra, hogy a veszprémi egyházmegyebeli özve-
gyeket, árvákat gyámolítsa. Épen azért a felállítandó 
lelkészi és tanári gyámintézetet csakis az egyházi tör-
vények 217. §-ában körülírt módon az országos köz 
alap által adandó ál'andó segély által kívánja előmoz-
dítani. 

Az egyházkerülettől a sorkáplánság eltörlése, ezek 
sorsának javítására véleményadásra hivatván fel egyház-
megyénk, felterjesztetni kivánja, hogy : a sorkáplánság 
megmaradjon, de az első káplán ne csak saját, hanem 
bármely egyházmegyébe mindazon lelkészi állomásokra 
pályázhas=on, a hova a minősültsége megvan, mivel az 
méltánytalanság, hogy minden rendes lelkész bemehet 
valamely egyházmegyébe, de az ott szo'gáló segéd ab-
ból sehova nem mehet ki. A kápláni fizetést évi 50 fo-
rintban állapította meg az egyházmegyei közgyűlés. 

Az országos közalap három első évi számadásai 
rendben találtattak, s 340 frt hátralék követelésével lezá-
rattak. 

A folyó évi bevalló ívek átvizsgáltattak, s esperes 
ur által megerősíttettek; a közalap-bizottság — a két 
számvevő, egy jegyző s az esperes — megalkottatott, 
de ez költség kímélés tekintetéből mindig az egyház-
megyei közgyűlés tartama alatt fog ülésezni. 

Közalap segélyért folyamodtak: Felsőörs templo-
mot épít, Rátót szintén, Szent-István, Vörös-Berény 
iskola építés, Örs adósság törlesztése végett kérvényez-
vén. Mindannyi a végrehajtó-bizottság szíves figyelmébe 
ajánltatott. 

Lelkészjelölő bizottsági tagokul megválasztattak Nyi-
kos Kálmán, Pap Sándor, Kopácsi Árpád rendes, Kecs-
keméti Károly, Móroca Kálmán, Segesdy Miklós pedig 
póttagokul. 

Egyházkerületi képviselők lesznek Nyikos Kálmán, 
Segesdy Miklós, Nagy Áron, Kopácsi Árpád 3 évig. 

Szalay Benő volt főiskolai senior, jelenleg hajmás-
kéri káplán az elsőfokú papi vizsgát ezen gyűlés tartama 
alatt jeles eredménynyel letette s egyházmegyénkbe be-
kebeleztetett. 

Ezek voltak közgyűlésünk közérdekű tárgyai, de 
ezeken kívül még számos helyi érdekű is vala, ugy any-
nyira, hogy az ülésezés három napot vett igénybe. 

Szent-Gál, 1886. május 28. 
Thúri Etele. 

Válasz Nagy S. urnák. 
Ezen lapok f. évi 21-dik számában Nagy Sándor 

ágyai lelkész ur, »a 266, 268 és a 270. §§« címén egy 
cikket tett közzé, melyben ugy tünteti fel az ő saját 
ügyében tett espere-á eljárásomat, mint a melynek alap-
ján már 1885. julius 30-kán a n.-szalontai ev. ref. egy-
házmegye b rósága első fokban, 1885. augusztus 6-ikán 
a tiszántúli ev. ref. egyházkerület másod fokban ítélt, 
mint törvénytelent, mint önkényeskedőt, mint szívtelent, 
mint a szeretetlenségtől sugaltat; szóval igyekszik az 
egyházmegyei és egyházkerületi bíróság á'tal helyeselt 
esperesi eljárásomat a nagy közönség előtt meghurcolni, 
köztisztviselői s magán jellememet pellengérre álli'ani, igy 
adván feleletet, ama senki által fel nem tett kérdésre, 
»miért mondott ő le az egyházmegyei tanácsbiróságról.« 

Megvallom, hogy ha a fenntebbi cikket csak azok 
o'vasnák, kik annak iróját ágyai lelkész N. S. urat nem 
hírlapi cikkeiből, de tetteiből, modorából, s egész visel-
kedéséből ismerik; és pedig valójában ismerik, ugy a 
múltból, mint a jelenben : hallgattam volna, bizván az 
ítéletet az ügyet te'jesen ismerőkre ; most, m'vel egy 
olvasott lapban, és pedig a szerkesztőség olyan magya-
rázó megjegyzésével tétetett az közzé, mely e cikk iránt 
a figyelmet még inkább felhivja : kötelességemnek isme-
rem, ugy az általam jelenleg viselt esperesi állás, mint 
egyházmegyénk és egyházkerületünk bírósága iránti tisz-
teletből röviden válaszolni ama cikkre, kijelentvén, hogy 
e cikk kiinduló pontja s alapgondolata nem felel meg 
az igazságnak s igy igen természetesen hamis és téves 
annak alkalmazása is. 

De hogy teljesen érthető legyek, itt meg kell 
jegyeznem, hogy Nagy Sándor 1867-ben ment Ágyára 
lelkésznek, és az addig csendes, nyugodt békességben 
élő kisded egyházközség, az 1869 és 1870 dik évben, 
valóságos forrongásban tört ki, N. S. tapintatlan bánás-
módja, határt nem ismerő gúnyorossága, sértegetődzése 
miatt ; egyházmegye és egyházkerület ismételve utasí-
tották őt ezért rendre és lelkészhez illő eszélyes visel-
kedésre. Ez óta többé-kevésbbé békességben éltek N. S. és 
az ágyai egyházközség tagjai. 

Az 1885. év márciusában N. S. jelezte nekem, 
hogy ismét baj van, hogy a lelkészi lak célbavett építé-
sét a presbyterium, az egyházközség ellenzése dacára 
akarván foganatosítani, e miatt panaszt adnak be ellene; 
a törvényes alaki kellékek megtartására figyelmeztettem 
lelkés/t, és ezen esetben, megnyugtattam. A panasz ez-
úttal el is maradt, hanem 1885. ápril 8-án K. I. és B. 
J. ágyai lakosok, 40 ember aláírásával ellátott panasz-
levelet hoztak hozzám, és mert a vádak nagy átalán s-
ságban voltak tartva, e panaszlevelet én előbb vissza-
adtam panaszlók megbizottainak, de mert ismételve ki-
jelentették, hogy indokolt panaszaikat, a helyszíni vizs-
gálatnál adják elő, hol nemcsak a lelkészhez enni-inni 
bejáró presbytereknek, hanem az általok tanukul meg-
nevezendő egyházközségi tagoknak kihallgatását is kérik, 
s hogyha igazuk, nem lenne : akasztassanak fel, mert ők 
ki nem békülnek a lelkészszel, s panaszuk meg nem 
hallgatása esetén mennek a püspökhöz, sőt hitökből tö-
megesen kitérnek stb. stb., 20 frt vizsgálati költség elő-
leg beküldését kívántam tőlük, melynek beküldése után, 
nyilatkozatra hívtam föl N. S panaszlottat, ki a maga 
nyilatkozatát a presbyterium aláírásával beküldvén : 22 
ágyai reform, egyháztag jött be hozzám szorgalmazni a 
vizsgálatot, a lelkész kihívó, sértegetődző természete 
miatt, tűrhetetlennek tüntetve föl helyzetűket. 

Ilyen előzmények után és ilyen helyzetben rende'-
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tem el N. S. ügyében a vizsgálatot 1885. május i-én, 
hogy megtudassék a való, és azon kijelentéssel, hogy ha 
csakugyan lázítás forogna itt fenn, polgári uton, hivatal-
ból lesz az büntetendő. 

Tehát egészen más a tényállás, mint azt N. S. 
ágyai lelkész ur cikkében feltünteti; nem az egyházi 
törvény, 2 ízben, erőszakos módon lett megtapodásával, 
nem önkényeskedve, de nem is szívtelenscgből lett el-
rendelve a vizsgálat, mindjárt a panasz beadása percében, 
hanem 40 egyháztag aláírásával és megbízásából beadott 
panaszlevél alapján, a panaszlott fél meghallgatásával, 
22 egyháztag sürgetése után, kik a kibékülésről hallani 
sem akartak. Hogy pedig ilyen helyzetben, s főként a 
történt előzmények után, az esperesnek, mint közhiva-
talnoknak, a törvényszerű vizsgálatot el kell rendelni : 
ezt ugy az egyházi törvény, mint a törvényes gyakorlat 
és a forrongásban levő egyház érdeke és jövője feltétle-
nül megköveteli. 

N. S. ágyai lelkész ur, hogy annál hatásosabban 
meghurcolhasson a »Prot. egyh. és isk. lap« olvasó kö-
zönsége előtt, nevezett cikkében azt állítja, hogy nincsen 
meg bennem a lelkészben, s mondjuk az emberben meg-
kívántató főjellem : a szeretet, hogy szívtelen, szeretetlen 
vagyok, s mint ilyet hirdet ki urbi et orbi, a próféta 
hangzatos szavával: »a kinek füle vagyon a hallásra, 
hallja 1« 

No már engedjen meg cikkíró, de a szívek és ve-
sék vizsgáló bírójául és itélőjeül, a mindentudó és élő 
Istent ismerem el és nem ágyai lelkész Nagy Sándor 
urat. Azonban ha ő, megtépett szíve gyógyítására, ennyire 
menni jónak látta, nem szívesen bár, de kénytelen vagyok 
emlékezetébe hozni életéből egy pár ese'et, a mi itt 
éppen bizonyító erővel bir. 

Mdőn N. S. Nagy-Szalontán gymnasiumi tanár volt, 
és összeférhetetlen természete és elbánhatatlan viselke-
dése miatt a szalontai presbyterium, mint a gymnasium 
kormányzó testülete, ügyében itélt : a presbyterium fele, 
mondjuk 16 tag, Nagy Sándort tanári állásáról elmozdí-
tani, a presbyterium másik fele, 16 tag pedig, a legko-
molyabb következményekre utalás mellett őt megdor-
gálni határozta : a szavazatok egyenlősége miatt az 
elnök szavazata döntött és véletlenül épen én, az általa 
szívtelennek mondott ember és lelkész, voltam az, ki elnöki 
szavazatommal őt, tanári állásán megtartottam. 

Midőn 1885. május és junius havában Ágyán a 
forrongás tetőfokán állott, épen én, az Ön által szív-
telennek mondott esperes, ajánlottam volt Önt a gy-i 
üresedésben levő papságra melegen, és járultam ahhoz, 
hogy arra Ön első helyen jelöltessék. 

S midőn az egyházmegyei bíróság 128—1885. sz. 
alatt az Ön ügyében felmentőleg itclt, de a vizsgáló 
küldöttség véleményes jelentése alapján szükségét lát 'a 
annak, hogy Önt tapintatos bánásmódra s lelkészhez 
illő viselkedésre utasítsa elnöki uton; s az egyházkerületi 
bíróság 376—1885. sz. ítélete kapcsában, ezt kiválóan 
hangsúlyozva az illető esperes teendőjévé tette : én — 
az Ön által szívtelennek hirdetett esperes — kértem ma-
gamat ezen megbízás alól fölmentetni, főként azért, ne-
hogy e tárgyú eljárásom Ön előtt animositás színében 
tűnjék föl. 

Ezek az igazi tények, melyek alapján nyugodtan 
várom az elfogulatlan ítéletet bárkitől. 

Es még egyet 1 Hogy kettőnk közöl, hivatalos mi-
nőségben, ki szokta magát túltenni a törvényen, a tör-
vényes gyakorlaton, ötletszerű eszméi után já rva : azt 
most szellőztetni, annyival kevésbbé birálni nem akarom ; 
de ha Ön ezt az egész ügyet rendes törvényes utján 

lejáratni kívánja: akkor igenis kötelességemnek ismeren-
dem s adataimat az egyházi törvén) szék rendelkezésére 
bocsátom. 

Végül szabad legyen megjegyeznem, hogy én a 
sajtószabadságnak föltétlen híve vagyok, de annak nagy 
hatalmát s épitő hatását abban találom, hogy a sajtó 
megbizható legyen s mindig igaz adatokat közöljön. 

N.-Szalontán, 1886. május 25. 
Szél Kálmán, 

ev. reform, esperes. 

Gyűlési emlékek. 
Tanulsággal teljes heves harc emlékei állanak lelkem 

előtt, ha visszatekintek a tiszántúli egyházkerület május 
4-iki gyűlés napjára. A harc egyes momentumai sokak 
lelki vi'ágába engedtek bepil'antani, s a kit elfogulttá 
nem tett a pártszellepi, sok oldalú tapasztalatokat sze-
rezhetett magának az egyházkormányzási nézetek nyil-
vánulásaiból. E napnak egyetlen tárgya volt a konventi 
tagok választásának kérdése. Eldöntötte ugyan kerületünk 
e kérdést 1882. novemberi gyűlésében, a presbyteriu-
moknalc adván meg a jogot a szavazásra, de mielőtt e 
határozatát foganatosította volna, jónak látták többen 
még a mult évben indítványba tenni annak megváltozta-
tását, s az egyházkerületi gyűlésnek kívánták fenntartani 
a választási jogot. Sokkal ismertebb a lapokban lejárt 
vita, sem mint bővebben foglalkozni szükségesnek tarta-
nám a különböző nézetek szembeállításával: itt csak a 
vita folyamán felmerült oly nézeteket és eseményeket 
akarok felemlíteni, melyekről jövőre nézve tájékoznunk 
kell magunkat, s méltóknak találom arra, hogy alkalmat 
nyújtsak másoknak ís azokra vonatkozó nézet-nyilvání-
tasaikra. 

Elég tárgyilagossággal kezdődött a vita, tartalmas 
higgadt beszédek folytak mindkét párt ügyvivőinek aj-
kairól, s ha egy indifferens hallgató figyelemmel kísérte 
volna a mindkét részről felhordott érvek sorozatát: nem 
tudom képes lett volna-e meggyőződésből magának pár-
tot választani? Végül, mint tudjuk az indítvány pártolói 
nagy többséggel győztek. Hanem a vita folyamán oly 
vád hangzott egyik szónok beszédében a lelkészi karra, 
melyet elhallgatni nem lehet, nevezetesen : azon lelkészelcy 
a leik a presbyteriianok választási joga mellett harcoltak, 
hierarchiára törekszenek, s fel lett híva a világi elem ennek 
ellensúlyozására, mert ennek igen szomorú következményei 
lehetnek. 

A szegény falusi református pap, a társadalom le-
nyűgözött páriája hierarchiára törekszik? Tudjuk, hogy 
a hol uralom van, annak alapját erőhatalom, gazdagság 
teszi, ezek nélkül képtelenség, elérhetetlen ; mi ezekkel 
nem birunk. Ha a hierarchikus törekvés és befolyás ab-
ban áll, hogy egyházi főtisztviselőink választása alkalmá-
val a presbyterium, lelkésze véleményét kéri, vagy az a 
maga véleményét egyik-másik választandóra elmondja s 
ez által híveinek nézetét maga részére hódítja : akkor 
mi valóban hierarchák vagyunk ; ha egy közszeretetben 
s tiszteletben álló lelkész szellemi fölényével ugy tud 
hatni gyülekezetére, hogy annak minden tagját, vagy 
azok nagy többségét saját akaratának, óhajtásának meg-
nyeri, s ez eljárása hierarchia ? ugy csak folytassuk pá-
lyatársaim, ebből nem veszély, hanem áldás és siker fogja 
egyházunk törekvését követni! Jaj annak a lelkésznek, 
kinek szellemi fölénye nincs egyházában, és beszéde, 
befolyása nyom nélkül marad 1 Példát kérünk fe'hozni 
arra, hogy egyes lelkész ilynemű hierarchikus befolyása 
veszélyeztette az egyház jólétét, az egyházi társadalom 

4 6 * 
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békéjét! Nem pártszellem által előidézett rémképek kép-
zeleti világából beszélek, hanem a gyakorlati életből ; 
sok egyházat ismerek, többeket hivatalból kifolyólag 
vizsgáltam s ott találtam rendet, békét, haladást, a hol 
a nép lelkészére hallgat, azzal egyetért, és nem találtam 
egyet sem, a melyikben a lelkész a bizalommal visszaélt 
volna. Ellenben, ha a nép nem bízik lelkészében, azzal nem 
rokonszenvez : bizony a mi magyar híveinknek öröklött 
természete ily esetben csak azért se hajlani a lelkész 
szavára, és azt nem hogy hierarchiai kényszer hódítaná 
meg, hanem ilyen törekvés csak élesebbé tenné az el-
lenszenvet, és olyan helyeken nagyon szomorító képe 
van az egész vallásos-erkölcsi s egyházi életnek. 

A mi hierarchiai törekvésünk ellen, 830 ezer refor-
mátus lelket képviselő egyházkerületi gyűlés előtt fel lett 
híva küzdelemre a világiak testülete. Jöjjenek uraim nem 
ellenünk, hanem velünk küzdeni szegény egyházunk 
ügye mellett, annak virágoztatására, lelki örömmel fogad-
juk 1 Elismeréssel veszem nagyjaink buzgóságát, kik a 
konvent és egyházkerület zöld asztalainál hűséggel meg-
jelenve, nemcsak érdeklődnek egyházunk ügyei iránt, 
hanem sokszor áldozattal is munkálkodnak azok rende-
zésében, azonban ez még nem nagy küzdelem. De néz-
zük meg egyházmegyéink zöld asztalán — tisztelet a 
kevés kivételeknek — ritkulva jelennek meg világi vá-
lasztottaink s nagy részök a két napos gyűlési tárgyalá-
sokat közepén elhagyja, ott marad az esperes lelkésztár-
saival, egyházi tisztviselőivel. A világi elem nem fél hie-
rarchiai tendentiáktól. Most reménylem lesz hatása a fel-
hívásnak, a tettre buzdító ösztönzésnek, a hierarchiát le 
kell győzni 1 

Pedig még az egyházmegyei világi tisztviselők sem 
nagy terhet viselnek, egy évben legfeljebb három napi 
gyűlés, egy-két küldöttségi megbízatás. 

Hanem jöjjenek, szálljanak le hozzánk az egyes kis-
ded egyházak ügyének kormányzásában osztozni, itt van a 
munka alapja, itt van tér az áldozatra, évenként 52 na-
pot is szentelhetnek az egyház ügyeinek, ellensúlyozzák 
a szegény lelkész hierarchikus törekvését, hassanak a népre 
szóval, tettel, nemes példával és bizonyára a mi örömünk 
nagy lészen 1 De mit kell tapasztalnunk ? Egyik község-
ben nem lakik képzett világi egyén, a lelkészre van 
utalva minden teendő az egyházkormányzásban, s ez 
még szerencsés helyzet, mert nép és vezér legtöbbször 
szeretettel, bizalommal megértik egymást, egészen egy-
másra vannak utalva. Nincs ok, nincs talaj a hierarchiára. 
Másik egyházban van, vagy vannak félig-meddig képzett 
világi egyének, ezek vagy indifferensek az egyházi ügyek 
iránt, ez a kisebb rosz, vagy nagyon is érdeklődők, ek-
kor folyton harcot vívnak pap vagy gyülekezet ellen, 
melynek legtöbbször a hierarchiára törekvő szegény lel-
kész adja meg árát, de az egyház ügye minden esetben 
szenved. Harmadik egyházban egymással verseng az in-
telligentia, nem bánja, ha felfordul is az egyházi élet 
tőle, kiki csak a világi dolgokat hajhászsza. De hányféle 
variatiókat lehetne felhordani különféle kiadásokban ? 
csak nagyon ritka azon örvendetes tünemény a hol ügy-
buzgó világiakra találunk, s ezek bizonyára mindenkor 
a lelkészszel egyetértve munkálják az egyház javát, osz-
toznak a kormányzás teendőiben. És van ember, a ki 
azt hiszi, hogy mí nem vágyunk ez utóbbi esetben fel-
tüntetett helyzetre? A ki e véleményben van, ha nem 
vágyik ís osztozni a mi hierarchiai ambitiónkban és an-
nak gyönyörűségében, jöjjön közénk, szívesen látjuk, 
kormányozzon egy kisebbszerű egyházat, tényleg mu-
tassa meg a példát, mikép alkalmazza magát a lelkész 
egyházában, mint theoriát, nem fixa ideákat hangoztas-

son elébb, hanem gyakorlatilag ismerje meg egyházi éle-
tünk mezejét : és hiszem rövid idő alatt vérző tövisek-
kel megrakottan vinné vállain a szegénység keresztjével 
azon meggyőződést, hogy soha méltatlanabbul, alaptala-
nabbul nem vádolhatta a magyar református papság nagy 
részét, mint midőn hierarchikus törekvéseket fogott rá. 

Ugyanazon beszédben egy másik nevezetes véle-
mény is kifejezést nyert, u. m. »a lelkészi értekezletek lá-
zadás forrásai, még egyházkormányzási véleményeket is 
merészelnek nyilvánítani, fegyelmi vizsgálat alá vonandók, 
dogmatikus kérdésekkel foglalkozzanak.« Őszintén meg-
mondom, hogy falusi lelkészeknek dogmatikai kérdések 
felett az értekezleti 2 — 3 óra tartamú időben vitatkozni 
nagyon háládatlan munka lenne. Arra több idő szüksé-
geltetnék a mivel nem rendelkezünk, s kinek hajlama, 
kedve van dogmatikai kérdések fejtegetésére, van sajtó-
irodalom, érvényesítheti több és tágabb ismertetéssel 
theologiai tudományát ; ez azonban nem zárja ki azt, 
hogy lelkészi értekezletek tárgyát is képezze egyik-másik 
dogma feletti eszmecsere, a mint egyházainkba is be van 
foglalva. Hanem az bizonyos, hogy sokkal több szüksé-
günk van, sokkal nagyobb gyakorlati értékkel bir ránk 
nézve a cura pastoralis alkalmazását tanulmányozni, an-
nak terén felmerült kérdéseket vitatni, mert dogmával 
egyházat nem kormányozhatunk, fenn nem tartunk. Kü-
lönben az anathema onnan származott, hogy három 
egyházmegye asztalára lelkészi értekezlet vitte a kon-
venti tagok választásának kérdését. Valóban óhajtanám 
tudni van-e a felszólalóval egyetlen elfogulatlan reformá-
tus mivelt ember ugyanazon véleményen ? különben az 
anathemával szemben kijelentem, hogy mi az evangyé-
liom szerint reformált egyház lelkészei megesküdtünk, 
miszerint a Jézus Krisztus evangyélíomával ellenkező tu-
dományt nem hirdetünk, hogy egyházi törvényeinket 
tiszteletben tartjuk, hogy illetékes egyházi felsőbbségeink 
rendeleteinek engedelmeskedünk. Ézek kötelességeink, 
ha nem teljesítjük, távolitsanak el. Hivatásunk a krisztusi 
vallás igazságait megismerni, népünket arról felvilágosí-
tani, terjeszteni a keresztyéni lelki szabadságot, annak* 
munkálkodását, vizsgálódásait előmozdítani, hogy töké-
letesebbek lehessünk. Jogunk van, sőt kötelességünk a 
keresztyéni prot. szabadsággal élni, az egyházkormány-
zást vezetni, mindazokat e tisztünkhöz méltó eszközöket 
felhasználni, melyekkel magunkat képezhetjük, egyházunk 
ügyét meggyőződésünk szerint szolgálhatjuk s annak ha-
ladását előbb vihetjük. Lelkészi értekezlet csak a maga 
hatáskörében hozhat határozatot, hatáskörén kívülre vé-
leményt mondhat ; olyan hatalmat, mely a vélemény 
szabadságát rabbilincsre verje, a már mivelt világ nem 
ismer. Hogy pedig az egyházkormányzási kérdés meny-
nyire fontos és mennyire méltó és illetékes tárgya a lel-
készi értekezleteknek, azt kétségbe sem vonja az, a ki 
tudja, hogy a mai korban mily tért foglal el a lelkész 
munkásságában az ige hirdetés és szertartási foglalkozás 
mellett a nem kevesebb, sőt több időt, erőt, képességet 
követelő egyházkormányzás külső kérdése, melynek terhe 
naponként sulyosodik. 

Volt még ezen vita folyamán egy oly esemény, a 
mely szintén méltó tárgya a bővebb meggondolásnak, az 
nevezetesen, hogy esperes, gondnok, képviselők, az egy-
házmegyéik határozata ellen szavaztak. Lehetséges-e ez ? 
Tudjuk, hogy egyházmegyei bizalom választja az illető-
ket, igaz hogy ma már az utasítások kora lejárt, senki 
meggyőződését, egyéni véleményét korlátozni vagy épen 
megkötni nem lehet az által. De eszélyes és illő dolog-e 
az, midőn tudja valaki, hogy választóinak testülete va-
lamely fontos elvi kérdésben bizonyos álláspontot foglalt 
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el, sőt ezen álláspontját határozatilag ís kifejezi: még is 
ellenére tesz, azt megbuktatni segiti épen azon befolyás-
fal, melylyel közbizodalom utján ruháztatott fel ? Szerin-
tem ilyen esetekben vagy egyéni meggyőződését kell 
háttérbe szoritania a közérdek előtt, vagy lépjen vissza 
azon térről, hol meggyőződése elleni nyilatkozatra van 
erkölcsileg kötelezve. 

Zsinati törvényeink előtti időkben egyházalkotmá-
nyunk keretébe nem volt foglalva a képviselők alkalmazása 
ily szabatosan mint most, egyházkerületünkben régóta 
gyakorlatban van ugyan, de soha sem volt oly nagy suly 
fektetve jelenlétére és közreműködésére, hogy azért fele-
lősségre vonattak volna, ha mulasztást követtek is el Ma 
már rendszeresítve van azok illetékes mennyisége is, és 
az elmondott eset tanácsul adja azt, minden egyházme-
gyének, hogy nagyobb elővigyázattal választassanak min-
den alkalommal azon egyéniségek, kik ama megtisztelő 
bizalmat elfogadják; s akár mint esperesek és gondnokok, 
akár mint képviselők egyházmegyéiket az egyházkerüle-
ten repraesentálják. Ez mindnyájunk érdeke, mert a mi 
megtörtént most többeknél, megtörténhetik jövőben má-
soknál, és bizonyára sem tekintését , sem népszerűségét 
nem neveli senki egyházmegyéjében hasonló tényekkel. 

Hangsúlyozva volt az is, hogy a mi egyházkerüle-
tünk képviseli a magyarországi református hívek többségét, 
mert a lélek száma a többi három kerületét haladja, s 
ennek határozata döntő. Régebben egyházkerületünkben 
volt a népességi arány azon tengeri kigyó, melynek túl-
nyomó hatalmára szerettek sokan hivatkozni a nagyné-
pességű egyházak és egyházmegyék képviselői a kissebbek-
kel szemben ; most már egyházkerületünk ellenében is hi-
vatkoznak arra ? Hiszen egyházi életünkben a buzgóság, 
áldozatkészség ott tündöklik nagyobb mértékben, hol 
aránylag legtöbb egyházi terhet viselnek. Ne csak a lel-
kek számát tekintsük, hanem tegyük e mellett kérdésbe 
azt, hogy a másik három egyházkerület azért nem két 
annyi templomot, lelkészi, tanitói állomást alapított és 
tart e fenn mint mi ? a melyeknek fenntartási terhe épen 
ugy mint hatása több joggyakorlatra teszik azokat mél-
tókká. Különben e felett vitának most helye nincs, tör-
vényünk körvonalozza minden testületnek hatáskörét je-
lenben, ha valaki máskint, korlátozottabb alakban akarja 
egyes testületek hatáskörét és joggyakorlását megállapí-
tani, terjeszszen majd javaslatot a jövő zsinat elé, addig 
elégedjünk meg mostani jogkörünkkel, és lélekszámi több 
ségre elbizakodottan ne hivatkozzunk. 

Emlékeim visszaidézése közben jelenik meg a debr. 
protest. lap 19-ik száma s vezércikkében hangoztatja a 
a kedélyek lecsillapítására, a testvéries kiengesztelődést, 
egyetértést a közös ügy érdekében, és felelőssé teszi a ve-
zetőket a lehető elégületlenség következményeiért. Na-
gyon sok felelősség hárul már mai nap a vezetőkre, kár 
volt ezzel is tetézni, mert itt a felelősség két végű pálca 
lehet, s épen ugy alkalmazható egyik, mint másik félre. 
Hanem mindenesetre hűtelen és méltatlan vezetőnek 
tartanám az olyat, bármelyik részen volt, a ki e felme-
rült küzdelmet s ennek eredményét az egyház ügyeinek 
hátrányára és kötelességhanyagolásra indokul vagy ala-
pul használná fel. 

Fájdalom én azon meggyőződést merítettem ezen 
ügy tárgyalásából, hogy annak alapja joggyakorlati fél-
tékenykedés, az egyes tünetekben látni vélt demagógiá-
tól való félelem, s az ebből kifejlett egyéni ellenszenv 
vala és volt része benne a politikai térről átvitt pénz-
kérdésnek is. Ne fessünk rémképeket ott, a hol egyhá-
zunk szent ügye kell, hogy legyen gondolatunknak, mun-
kásságunknak egyedüli tárgya, és ne keserítsük egymást 

oly irányú törekvésekkel, melyek a testvéri szeretetet 
lehűtik, a barátokat ellenségekké változtatják. Küzdjünk 
elvvel elv ellen, nemes és méltó fegyverekkel, de a cél 
mindig egy legyen, egyházi életünk virágoztatása, ez 
lesz a mi gyülésünkön lefolyt heves harcnak emlékei-
ből kifejlett legóhajtottabb eredmény. S—s. 

K Ü L F Ö L D 
A Gusztáv-Adolf-egylet 67-ik számú, legújabb 

szózata. 
Szeretett hitrokonok! Kérünk titeket ez alkalommal, 

hogy legyetek útitársaink, mert útra akarunk kelni, mesz-
szire, a német föld határain túlra. Ne mondjátok, hogy 
még most nem érkezett el az utazás ideje, várjunk nyarat. 
Épen nem, mert szeretteim, kit a hitrokonok insége útra 
késztet, ki azokat fel akarja keresni, hogy rajtok segit-
sen, az útra kel még ha rövidek is a napok s még ha 
téli zivatarokat kell is várnia. Azt se mondjátok : ti fe-
lette messzire vezettek minket ; e helyett lássuk inkább, 
hogy állunk saját országunkban és segítsünk előbb itt-
hon. Ámde ez nem volna keresztyéni gondolat és szó. 
A keresztyénség nem ismer idegen népeket, melyekhez 
semmi közünk se legyen, hanem az Úrnak nagy népét, 
mely különböző nyelveken, de ugyanazon egy lélektől 
indíttatva, imádkozik Istenhez; Isten e népe a Krisztus 
teste, oly gyülekezet, mely bár ezer mértföldnyire lakoz-
zék is tőlünk, mégis velünk szorosan egybekötött, velünk 
összeforrt tagja saját testünknek; ha ez szenved, vele 
szenvedünk mi is, ha elhal, egy erőnk vész el ; ha hal-
doklásából felélesztik, vele együtt mi is megerősödünk; 
ha jól tartják, akkor vele mi is megörülünk és érezzük 
gyarapodását és jólétét. 

Bár messzire idegen országba menjünk is ma, mégis 
oly gyülekezetekkel találkozunk, melyek testünkből való 
test és csontunkból való csont; német protestánsok azok, 
kik a mí nyelvünket beszélik és ezen gyülekezetnek 
zömét képezik. Jöjjetek velünk e testvérekhez ; hogy pe-
dig azonnal megtudhassátok utunk irányát, megnevezzük 
csoportosított körutazási jegyünknek szelvényeit: Lipcse, 
Rosenheim, Innsbruck, Bregenz, Brunnen, Genua, Nizza, 
Marseille, Lyon, Párizs, Brügge, Seraing, Luxemburg, 
Esch, Germersheim, Lipcse. 

Lipcséből a Gusztáv-Adolf-egylet központi és gyűjtő 
indóházából kiindulva, legelőbb Rosenheimban állapodunk 
meg és rövid látogatást teszünk az ottani ev. gyüleke-
zetnél, Rosenheimot a Wiesbadenben 1884-ben tartott 
G.-A.-egyleti nagy gyűlés óta egyleti körökben bőveb-
ben ismerik, mivelhogy ezen egyház akkor a »közös 
szeretetadományért« versenyző három egyházhoz tar-
tozott. Akkor e békés versenyben nem lett ugyan győz-
tes, de mégis 6516 márkát tevő tekintélyes segélyt ka-
pott s ez által felbátorittatva 1885-ki ápril havában 
elkezdte, belső fels/.ereléssel együtt 75—77,000 márkára 
előirányzott temploma építését. Építése gyorsan lett 
befejezve ; de pénze is elfogyott és a templom befejezése 
után, még egy ev. iskola, papfizetési alap és paplak elő-
teremtése marad hátra. Itt tehát legbővebb egyleti se-
gélyre van szükség és azért felette nagyon megörültünk, 
mikor egy váratlanul beérkezett gazdag ajándék*) kö-

*) M. é. szeptember 28-kán egyleti elnökünkre címezve egy 
>Deutz< postabélyeggel á »R«-rel lepecsételt csomagban egy névtelen 
küldött 22 db Krupp-féle 5 % kölcsön-kötvényt, melyek mellékelt ok-
tóberi szelvényekkel együtt 14,760 márka értéket képviselnek. Ebbő l 
kapott tiz egyház ezer márkájával, a galíciai papfizetési alap és Uj-
Szandec kétezer márkájával és Bitsch Elzasszban 760 m. segélyt. 
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vetkeztében, Rosenheimnek még egy iooo márkát külön 
adományt juttathattunk. 

Ugyanezen ajándék összegből, a létért erősen küzdő 
Innsbruck egyházának, hol most röviden megállapodunk, 
adhattunk hasonló segélyt. Az ottani 190 evangelikus 
még 25,000 forint adósság a'att nyög ; az ennek biztosí-
tására lekötött és 5 percentet kamatozó hypothéka 
csak 2x/2 év múlva felmondható. Ennek egykori befize-
tésére a fenntirt segélylyel együtt, kevéssel több, mint 
7000 frt van összegyűjtve, ugy hogy a legközelebbi esz-
tendőkben az ottani atyafiaknak bő mérvű segély nyúj-
tandó ; mert ha a templom és pap'akból álló egyházi 
vagyon fel is szabaduland az adósság alól, a kiadások 
mégis fölöztndik a bevételt mindaddig, mig a most 
2500 frtra rugó papfizetési alap legalább meg nem négy-
szereződik. Csak is akkor állhatna az ország északi ré-
szén fekvő fiatalabb Innsbruck saját talpára ugy, mint 
délen Merdn, mely uj templomát 1885. december 13-án 
szentelte fel. És hogy mi'yen fontos állomás legyen 
Innsbruck a »hitegységes« Tirolban, azt a beavatottak 
tudják. Most utunk a bódeni tóhoz, Bregenz felé, vezet. 
Ev. temploma a G-A.-e . segélyével felépült és 1864. 
május 8-án szenteltetett fel. A 320 lelket számláló egy-
ház a G.-A.-egylet által fol) ton segélyeztetve, ujabban 
az elhalt Grube nevű írótól (kinek mi is egy 12,000 m. 
hagyományt köszönünk) 13,000 márka alapot örökölt, 
ugy hogy alaptőkéiben annyira megerősödött, hogy vég-
tére, a segélyezendők közül elbocsátható. 

Most már menjünk Svájcba és látogassuk meg a 
viei waldstádti tó mel'ett fek\ő Brunnent a kath. Schwyz 
kantonban. Itt és a környéken lakik 60 evangélikus. De 
nyáron évente csatlakozik hozzájok számos, a legkülön-
bözőbb országokból érkező evang. utazó és üdülést ke-
reső vendég, kiknek eddig csak vajmi ritkán nyílt a'kal-
muk ev. istenitisztelet látogatására. Az evang. i.-tenitisz-
teletek tartására alakult svájci bizottság 1884-ben 
dr. Rindfleisch Danzig melletti trutenaui lelkészt hivta 
meg három hétre istenitiszteletek tartása végett. Ezek 
azonban c-ak egy vendéglő hangversenytermében tartat-
hattak meg. Ez okból a fürdői vendégek körében nyil-
vánult a kívánság egy külön evang. német kápolna eme-
lése iránt és e végből gyűjtést is rendeztek, mely 1000 
fiankot eredményezett. Á diasporában lakó evangéliku-
sok hálás örömmel vették ezek folytán a hírt, hogy a 
fürdővendégek részéről segélyt nyernek egy saját evang. 
egyház alakítására és kinyilatkoztatták, hogy csekély 
erejökhez képest készek e célra közreműködni. E szerint 
tehát Brunnenben ev. német kápolna, vagy a mi talán 
még célszerűbb, protestáns ház, azaz jövendőbeli paplak 
és imaterem építését célozzák. Ezt a fontos ev. német 
iigyet a G.-A.-egyleteknek is szívökre kötötték a svájci 
testvérek e kéréssel: > Jöjjetek át és segítsetek.« Jöjjetek 
át és segítsetek rajtunk, így hangzik a szó az Alpeseken tűi 
is. Ez okból a hires Gotthard-pályára szállunk és a Gott-
hard alagúton át, a Reusz és Tessín folyók vadregényes 
mellékén sietünk Olaszországba, gyors menetünk közben 
üdvözölve a kedves valdensziakat, ki már sok világossá-
got hoztak a sötétségbe s azt ott ragyogtatják és már 
csak a földközi tenger melletti Genudban pihenünk meg. 
Az ottani ev. német gyülekezet csak 150 lelket számlál. 
Iskolájok a német császár évenkénti 900 márka segélye 
mellett biztosítva van. Tulajdon templom, iskola és pap-
lak építésére pedig nincs kényszerítő okuk, mivel hogy 
a valdensziak templomuk használatát velők ezentúl is 
testvérileg meg fogják osztani. De a lelkész részére más 
lakás kell és eddigi bérlakása a tanitó számára berende-
zendő. E célra, különösen pedig a papi fizetésre adako-

zás kívántatik, mert hosszabb ideig a 20 család után 
járó s 6500 márkát tevő évi szükséglet ki nem vethető. 

Távozzunk most Génuától hajón Nizzára, a hason-
nevű tartomány fővárosába, mely 1859-ig Olaszország-
hoz (a szárd királysághoz) tartozott, de a villafranciai 
béke után a franciák császárának lett átadva. Mikor 
1848 ban a protestánsoknak a szárd királyságban szabad 
vallásgyakorlat adatott, csakhamar alakult Nizzában egy 
olaszokból és franciákból álló s a valdensziakhoz csatla-
kozó egyház. A Nizzában lakó vagy ideiglenesen tartóz-
kodó német evangélikusoknak ezen egyháznál kellett val-
lási szükségleteiknek kielégítést keresniök. 1856-ban Ma-
der lelkész ment Nizzába, hol egészsége helyreállítása 
végett hosszasabban kellett tartózkodnia. Mader maga 
köré gyűjtötte az evang. németeket, rendes áhitatossági 
órákat tartva s ekkép megalapítva azon egyházat, mely-
ben még most is áldásosán működik. 1866 óta bírja az 
itt lerajzolt (a szózat három templomnak képét is adja 
L. A.) kedves kis templomot. 

Az egyház (40O ott lakos és körülbelől ugyanannyi 
fluctuáló lélek) évi szükségletei fedezésére 8000 frankot 
szükségei, melyeket egy gyűjtés és egy bazár segítségével 
állítanak elő, de ez az 1870—71-ik háború óta többé 
nem eszközölhető. 1884—85. telén a cholera vagy helye-
sebben a cholerától való félelem miatt oly csekély lett 
az idegen látogatók száma, hogy csak 2,000 frankot bír-
tak gyűjteni. Ezenkívül Mader lelkész tartós betegsége 
miatt kénytelen volt segédet hozatni, miáltal a kiadások 
jelentékenyen megszaporodtak. Mindezek Nizzát oly hely-
zetbe juttatták, melynek folytán felette szükségli a külse-
gélyt. Vajha nyerhetne ilyet Nizza, valamint a 19,000 frank-
kal terhelt Montoné és egyletünk régi pártfogoltja, a fe-
lette fontos Marseille, mely utóbbi városba tovább utazunk. 
Az ottani német evang. gyülekezet körülbelől 3000 lel-
ket szám'ál s legnagyobbrészt áll szegény munkás-csalá-
dokból, ezek mellett sok a német cseléd, kézmíves, ke-
reskedősegéd stb. Bír paplakkal és iskolával; folyó kia-
dásai fedezésére évenként 10,000 frankot kell előterem-
tenie, mi, államsegélyt nem kapván, csupán a G.-A.-e. 
hű közreműködésével folyhat be. A 40 — 50,000 frankba 
kerülendő templomépitésre is kér a gyülekezet hathatós 
segélyt, mert még csak kevéssel több, mint 25,000 már-
kát bírt összegyűjteni. Ha Isten segit, nemsokára meg 
lesz a hiányzó összeg és akkor valamelyik legközelebbi 
szózatunkban fogjuk adhatni Marseille ev. német tem-
plomának rajzát is. Most búcsuképen kívánunk a hűsé-
ges munkában fáradozó lelkésznek, Gujer Jánosnak, sok-
oldalú tevékenységéhez kellő erőt, a gyülekezetnek kü'ső 
és belső áldott gyarapodást, papnak és gyülekezetnek a 
templomépítéshez azt a hitet, mely mindvégig nem csüg-
gedt el. (Vége köv.) Láng Adolf. 

I R O D A L O M . 
Dobos János egyházi beszédeinek III. kötete is már 

megjelent. Tartalmát közönséges népszerű vasárnapi ta-
nítások képezik a régibb 1830—1850 közötti korszakból. 
E beszédek is részben eredetiek, részben különféle kut-
forráíok nyomán készültek. 17 íven 28 beszéd van e 
kötetben, a mely újólag bizonyságot tesz arról, hogy 
tekintve irodalmi viszonyainkat, a mennyiben t. i. csakis 
subventionált művek hozathatnak olcsóbb áron a forga-
lomba, (mint pl. az akadémia kiadványai) e kötet a 
maga külső díszes kiállításában bizony már olcsóságánál 
fogva is kitűnik. Bolti ára 1 frt 80 kr. Tartalmát köze-
lebb fogjuk ismertetni. 
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Dr. Szlávik Mátyástól az eperjesi ágost. hitv. ev. 
theol. akadémia tanárától s lapunk munkatársától két ki-
sebb füzet került ki sajtó alól ujabban. Az egyik *A 
férfi- s női nem lélektani jellemzése« címén az eperjesi 
Széchenyi-kör március 13-iki estélyén olvastatott fel, a 
melyben a két nem jellemét akaija körvonalozni szerző; 
a másik füzetecske pedig a »Sárospataki Lapok«-ból 
lenyomata az abban megjelent »Gölhe s a Faust* val-
lásos erkölcsi jellemzése* című cikknek, mely szintén a 
Széchenyi-kör egyik estélyén volt felolvasás tárgya. Az 
előbbi füzet ára 15 kr ; az utóbbié 25 kr. Ajánljuk az 
érdeklődők figyelmébe. 

Weber Samu ev. lelkész atyánkfia egy igazán ér-
dekes, nagv apparatussal készült s föld, — de helyrajzi 
szempontból kivá'óan becses könyvecskét adott ki leg-
közelebbről t>a szepes-bélai cseppkőbarlang, Tátra-barlang' 
liget és környéke« cím alatt, melyet Béla város megbí-
zásából készített. Ára 50 kr. A tiszta jövedelem a bar-
lang kiépítésére fog fordíttatni. Közelebbről méltatni e mű-
vecskét nem lehet — már csak a tárgynál fogva sem — 
lapunk feladata, csak amaz óhajunkat kívánjuk kifejezni, 
hogy szép, fe tői vidékekben Svájccal bátran vetekedő 
felső-magyarországi tájainkról bárcsak minél többen ké-
szítenének egy egy ily, touristának való könyvet. Nem 
hűhóval, hanem ily alaposan, élvezetesen irt és szép raj-
zokkal ellátott művekkel kell kárpát vidékünknek recla-
mot csinálni: akkor majd növekedni fog az az iránt ér-
deklődők száma is. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Lelkészválasztás. Kémerre a mult hó 16-án egy-

hangúlag Vincze Ödön makói segédlelkész választatott 
meg. A lugosi ág. hitv. evang. egyház lelkészévé pedig 
Chovan Zsigmond békés-csabai segédlelkész. 

* A pesli ág. hitv. ev. magyar egyház kebelében 
a confirmatiói ünnepély f. hó 3-án d. e. tartatott meg, 
mit megelőző napon a hittani vizsga volt nagyszámú 
közönség jelenlétében. Az egyházi szertartást Horváth 
Sándor lelkész végezte. A confirmáltak száma 120 volt. 

* Az agg Hase, ki 85 éve dacára még mindég 
változatlanul üde elméjű és teremtő erejű Nesztora Né 
melország tudományos theologiájának, s kinek ujabb 
nagy egyháztörténelmi műve most a f. é. elején jelent 
m e g . legközelebbről a szász nagyherceg által nemességgel 
ajándékoztatott meg. E tényt nagy örömmel említi fel 
a »Prot. Kirchenztg * Nékünk azonban önkénytelenül 
eszünkbe jut Kepler szava Madáchnál: »Kétséges rang-e 
hát szellem, tudás ? Homályos származás-e a sugár, mely 
az égből homlokomra szállt ? Hol van nemesség más 
ezenkívül ?* stb. 

* Millard Edward a Britt és külföldi bibliatársaság 
megbízottja s Magyarország és Ausztria területén a bib-
liai ügy főigazgatója, Budapesten s Debrecenben járt 
május hó folyamán. Millard ur megakarja inditni az 
ó-szövetségi szentírás ujabb magyar fordításának nagy 
ügyét, s őt azon remény vezeti, hogy Károli Gáspár 
halála 300 éves fordulatára, 1892-re, ha előbb nem, a 
jó öreg Károli mai nyelvezettel, átdolgozva jelenhet 
meg. Á nagy angol bibliatársaság kész mindent áldozni 
e magasztos célra, — a magyar református és a testvér 
evangélikus egyház szent feladata leend támogatni a 
társulatot bibliafordító és átnéző tudós embereivel. Deb-
recenben látogatást tett minden hittanárnál és főtiszte-
letű püspök urnái, a hangulatot s irányeszméket tanul-
mányozván. Ba'ogh Ferenc hit 'anár vezette őt. Innen 

tovább utazott Miskolcra. Debrecenbe jövetele előtt érint-
kezett főt. Szász Károly püspök úrral, a ki hő támoga-
tását és befolyását megígérte. A debrecenieknél azon 
nézet hangoztattatott, hogy a református theologiai aka-
démiák szenlirásmagyarázati szaktanárai kéressenek fel 
első sorban a dicső és szükséges munkára. A debreceni 
tanárok lelkes ajánlatát csak örömmel fogadhatjuk, kü-
lönben is e fontos és nagy horderejű dolog másként ugy 
sem valósulhat meg. — A derék Millard 40 év óta 
szolgálja magyar, német és szláv földeken az angol biblia-
társaságot, átélve velünk a borús napokat is, midőn 1849 
után száműzetett Pestről é^ Bécsből minden készletével 
s működése betiltatott. Egyik fia Debrecenben tanu't 
volt magyarul, most atyja mellett titkár Bécsben ; másik 
fia genfi lelkész ; 3-ik fia angol Canadában lelkipásztor. 
Millard ur a mi hazánkból vett tájékozások után terjesz-
tendi be véleményét Londonba, hol dr. Duka Tivadar 
ur fogja a magyar biblia ügyet szent buzgalommal tovább 
segélni. Legyen sikere ! 

* A dunamel l ék i ref. e g y h á z k e r . s. l e lkésze inek 
elhelyezése. Gyarmathi Károly, h. leik. Orgovány, Szabó 
Nándor, h. leik. Kis-Oroszi, Sedivi János,h. leik. Szt-Endre, 
Sedivi Fiigyes, előkönyörgő Mogyoród, Kúthi István, 
h. leik. Dunaföldvár, Széni péteri Pal, t. káplán Solt, 
Somodi József, s. leik. Vörösmart, Mádi Lajos, ih. leik:. 
Uj-Pest, Benedek Ede, s. leik. Kapoly, Túri Lajos s. leik. 
Nagy Harsány, Szűcs László, s. lelkész. Hídvég, Szigeti 
Bálint, h. leik. Piskó, Gödöllei József, h. leik. Némedi, Tóth 
Lajos, s. leik. O-Kécske, Bányai Géza, h. leik. Tápió-Szele, 
Toronyai József, h. lelkész Nagy-Váty, Pap Gusztáv, t. 
káplán Fülöp szállás, Gyenise Antal, h. leik. Szolnok, Barsi 
Miklós, h. leik. Pacsér, Kővári László, t. káplán Lacháza, 
Farkas Sándor, h. leik. Ercsi, Vasvári Sándor, h. lelkész 
Csepel (K.-Somogy), Hajdú Ignác, t. káplán Szabadszállás, 
Bocsor Béla, s. leik. Kémes, Tatai Lajos, h. leik. 0 Mora-
víca, Szűcs Sándor, h. leik. D.-Bogdán, Túri Károly, s. 
leik. Kőröshegy, Schneider Pal, h. leik. Beska, Vitányi 
Bertalan, h. leik. Kopács, Varga Sándor, h. leik. Szánk, 
Munkácsi Lajos, h. leik. Belvárd, Nagy József, s. leik. 
Duna-Pataj, Kelecsényi M hály, s. lelkész Szent-László, 
Káta' Endre, s. leik. Gárdony, Nagy Imre, s. leik. Bisse, 
Nagy Lajos, t. káplán Vasad, Szabó Gyula, s. lelkész 
Kórógy, Szűcs Endre, h. leik. Csepel (F.-Baranya), Szabó 
Elek, t. káplán Kecskemét, Bálint Károly, s. leik. Ka-
tádfa, Kiss Béla, gymn. tanár Gyönk, Lampert Gyula, 
h. leik. Juth, T. Molnár Albert, h. leik. Bugyi, Körösi 
György segédlelkész Dráva Szabolcs, Újvári Cseh Lajos, 
t. káplán Úszód, Török Zsigmond, hitoktató Pest, Hor-
váth József, gymn. tanár Kún-Szent-Miklós, Kontra Já-
nos, s. leik. Pest, Kovács Ferenc, t. káplán Bogyiszló, 
Tóth Pál, előkönyörgő Kis-Szent-Miklós, Szekér István, 
s. leik. Kecskemét, Aracs Gyula, — Dézsi Mihály, s. leik. 
Cegléd, Csekei István, s. leik. Cegléd, Kozma Géza, s. leik. 
Feketehegy, Szekér Sándor, s. leik. Pesf, Sógor Endre, 
s. leik. Lovasberény, Keck Zsigmond, h. leik. Banovcze, 
Kovács Ákos, t. káplán Szalk-Szent-Márton, Szabó Lajos, 
t. káplán Dömsöd, Polgár Samu s. lelkész Tök, Simon 
Ferenc, s. lelkész Pest (Buda), Sikó Ernő, hitoktató 
Pest, Biczó Zsigmond, s. lelkész Haraszti (Felső-Bara-
nya), Urházi Sándor, s. leik. Dunavecse, Szőllősi Antal, 
s. lelkész A.-Némedi, Kovács Géza, t. káp'án Besence, 
Szűcs Károly, — Katona Ferenc, segédlelkész Duna-
Szent-György, Kudar Kálmán, s. lelkész Paks, Fördős 
László, t. káplán Kecskemét, Józan Sándor, s. leik. Sere-
gélyes, Horváth Gyula, t. káplán T.-Vezseny, Szőcs Gerő 
s. leik. Halas, Szabó Á'.adár, s. lelkész Pest (Kőbánya), 
Kócsi Dániel, t. káplán Jászkisér, Benedek Antal, s. leik. 
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Gerjen, Józsa Sándor, — Dobos Ferenc, t. káplán Ó-Buda, 
Módra Imre, segédlelkész Nagy-Kőrös, Török József, 
segédlelkész Szólád, Máté Zoltán, t. káplán Csákvár, 
Csáki István, — Nagy János, s. lelkész Iregh, Pap Albert, 
s. leik. Bicske, Szigeti Zoltán, s. leik. Kecskemét, Nagy 
Zsigmond, hitoktató Pest, Sipos Pál s. lelkész Miszla, 
Barsi Zoltán, — Göde Sándor, tanitó Pest, Gál László, 
s leik. Vereb, Kurucz Sándor, s. lelkész Rád, Bitai Béla, 
nevelő, — Tóth Kálmán, s. leik. Nagy-Kőrös, Kármán 
Lajos, s leik. Torzsa, Jurányi Gusztáv, s. lelkész Német-
Nagy-Székely, Kerekes E n d r e , — Pátkai János, — Hor-
váth Gyula.*) 

* Baptizmus Pozsonyban. A mennyire kívánatos 
az evangeliomszerű vallásos életnek élénkülése és erősbü-
lése, — írja az Ev. Egyh. és Isk. — ép oly sajnálatos, 
ha a buzgóság beteges nyilvánulásában proselyta-csiná-
lással az egyházi élet megszaggatására tör. A biblia, mint 
a vallásos élet forrása, bizonyára nem arra való, hogy 
terjesztésével az egyház testét megszaggassa, a gyüleke-
zetek, esetleg városok békéjét feldúlja, mint az Pozsony-
ban történt. Még mult év novemberében egy Tatter János 
nevü leibitzi (Szepesség) születésű kovácslegény kolpor-
teuri minőségben telepedett le a városban Folyó év 
márciusában meglátogatván Fiirst János lelkészt, szóval 
és Írásban kijelentette, hogy ő baptista ugyan, de a bib-
lia elárusitásán kívül más feladatot nem ismer. Ennek 
ellenére a fenntnevezett lelkész úr arról értesült, hogy a ne-
vezett egyéniség összejöveteleket tart, sőt hogy 15—20 
tagból álló konventikulumot is gyűjtött. Fürst János úr 
kötelességének ismerte személyes megjelenésével a dolgok 
állásáról meggyőződni s az eltántorodottakat felvilágosítva 
a csábításoktól megóvni. Mi azonban nem sikerült, sőt 
az egyház tagjainak azon rétegében, melyből hiveit gyűj-
tötte, nemcsak a családok között visszavonást támasztott, 
hanem amint azt a »Pressburger Zeitung* 139. számában 
olvassuk, oly ellenséges indulatot költött, mely tettleges-
ségekre ragadtatta magát. A tényállás következő : A Zi-
chy-utcában lakó Tatter lakásában összejöveteleket tar-
tolt. Ugyanott 18-án beverettek az ablakok. 19-én arra a 
hírre, hogy nagy összejövetel lesz, a ház körül mintegy 
4—500-ra menő néptömeg gyűlt össze s a házat, de kivált 
kapuját kövekkel ostromolni kezdték. A bentlevők nem 
akarták az ajtókat kinyitni s miulán a rendőri közegek 
felszólítására a tömeg nem oszlott szét, a rendőrség egész 
személyzete a hely színére sietett. A ház tulajdonosának 
szavára a kapu megnyittatván, ott találtak egy bécsi 
Rottmaier János nevű fiatal embert, állítólag asztaloslegényt, 
ki nem tudván magát igazolni a jelenlevő városkapitány 
által letartóztatott. Távol legyen, hogy mi a tömeg ki-
hágásait helyeseinők, de ezekért a felelősséget azokra kell 
hárítanunk, a kik Krisztus szeretetének hangzatos címén 
elég merészek a köznyugalmat felháborítani. 

* Felhívás.*) Feleki József foktői lelkész lapunk 
utján értesiti lelkésztársait és a tanitó urakat, hogy Legouvé 
Ernő » Olvasás művészete« című műve a Franklin-társulat-
nál megjelent és I frton megszerezhető. Miután e mű 
mint érdekes és tanulságos tankönyv főképen a nyilvános 
előadással foglalkozó lelkészeket és tanítókat érdekli leg-
első sorban, ajánlja az illetők becses figyelmébe és kéri 
szíves támogatásukat. Megrendeléseket a Franklin-társulat 
elfogad és készséggel eszközöl. Megkeresésre maga a 

*) A vízszintes vonallal (—) jelzettek egyelőre hely nélkül marad-
tak, de alkalmaztatásuk rövid idő múlva reménylhető. 

Szerk. 
**) Kéretnek a hazai prot. szaklapok e felhívás közlésére. 

fordító is szívesen felajánlja közvetítését. Ajánljuk e nagy-
becsű rövid művet t. olvasóinknak. 

Adakozás a budai reform, templom javára. A vár-
konyi (tolnai egyházmegye) reform, egyház a mondott 
célra 2 frtot küldött nt. Papp Károly budapesti ref. lel-
kész úrhoz. 

* Gyászhírek. Fájdalommal kell e helyen felsorol-
nunk rövid néhány napnak nagy veszteségeit. Egyházi 
életünknek két kiválóbb alakját ragadta el az ádáz halál, 
nem tőrődve azzal, hogy mindkettő még munkabíró ereje 
teljében még sokat alkothatott s teremthetett volna. 
Mult hó 20-án a reggeli órákban szélhűdés vetett véget 
Tiszanána fennkölt lelkű papja Gyöngyössy Sámuel életé-
tének. Gyöngyössy 52 évet élt s előbb Tégláson, majd 
Nagy-Kállóban és Miskolcon, végül 1879. szept. óta 
Tiszanánán lelkészkedett mindenütt vallás-külombség nél-
kül nyerve meg a maga részére kiváló szónoki tehetsé-
gével a közönséget. írói munkássága még szikszói rek-
torsága idejéből keltezik (1853), a mikor a Császár Ferenc 
által szerkesztett »Divatcsarnok«-ban mint vidéki leve-
lező lépett fel. Szépirodalmi dolgozatok Írásával később 
is foglalkozott; de legmaradandóbb becsű műve: »Ma-
gyar protestáns egyházi szónoklatok«. 1874. 2. kötet. 
Kéziratban sajtó alá vannak rendezve a III. és IV. kö-
tetek, valamint köznapi imák; vasárnapi, ünnepi és al-
kalmi imák templomi használatra és halotti imák. Melyek 
immár fájdalom posthumusok lesznek 1 — A másik nagy 
halott Sárospataké. Terhes Barnabás a sárospataki ref. 
egyház emelkedett szellemű lelkésze, az alsó-zempléni 
egyházmegye és a tiszáninneni egyházkerület egyházi 
tanácsbírája, a sárospataki főiskola igazgató-tanácsosa a 
mult május hó 27-én, életének 49-ik évében hagymáz-
ban elhunyt. S a míg az egyik szobában a halál öldöklő 
angyala vívta harcát az élethez annyira ragaszkodó tett-
erős férfiúval: azalatt a másikban meg a hű nő vajúdva 
adott életet egy gyermeknek, ki születése pillanatában lett 
árvává és — hogy ne érezze majd ez árvaság fájdalmait, 
elszólította őt is az Úr 1 A beteg édes anya pedig még 
nem is tudja, hogy özvegy. Képzelhetni mily irtóztató lesz 
majd neki, a lábbadozónak, ha a férj helyett csak egy fej fa 
lesz, a mihez támaszkodhatik ! Elköltözött jeleseinknek ad-
jon a jó Isten békét és jutalmat a maga kegyelméből! 

HIRDETESEK. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben az alsó-bor-
sodi egyházmegyéhez tartozó tísza-nánai megüresült lel-
készí állomásra pályázat hirdettetik. 

Ezen állomás jövedelme: 116 hold szántóföld, Sokö-
böl búza, 80 köböl árpa, 16 öl fa vagy ahelyett 160 frt, 
24 hold szántóföld háromszori megszántása, 500 kereszt 
termés behordása és stóla. 

Az adót a lelkész fizeti, káplánt tartani köteles. 
Ezen lelkészi állomás jövedelme 1674 frtra van 

felvéve s igy az i-ső osztályba tartozik. Pályázók kér-
vényeiket f. julius io-íg nt. Bornemisza József urnák adják 
be Mező-Keresztesre. 

Miskolc, 1886. junius 2-án. 
B e r t a l a n , püspök. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Farkas József. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : IDr. B a , l l a , g r i 2>v£ór. DEUT3CH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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Helyben házhozhorilással s vidékre postai küldéssel 
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ELOFIZETESI FELHÍVÁS 

PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP" u 

1886. évi huszonkilencedik második 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 kiadó-hivatalába (KÍnÍZSÍ-lltca 29-dik Szám a la t t ) kérjük küldeni. 

F a r k a s J ó z s e f , 
főmunkatárs. 

Dr. Ballagi Mór, 
laptulajdonos és felelős szerkesztő. 

I stennek Lelke, a Ki e világot 
? Ujjáteremtéd e szóval: ^Legyen !* 

Jövel mihozzánk s térj be oh te áldott 
Pünkösdi vendég, e nagy ünnepen! 
Erő, Bölcseség s Jóság a neved, 
Uralkodol mi leikeink felett. 
Az Isten téged kibocsájtva ránk, 
Kiáltjuk: Abba! Szerelmes Atyánk! 

Istennek Lelke, a Ki az Igével 
Klet világa lettél minekünk, 
S apostoloknak lángoló hitével. 
Megtelve Véled, mennyet nyerhetünk 
Üt és Igazság s Elet a neved, 
Oh add követnünk szép ösvényedet, 
Es boldogító lesz hitünk dija: 
Krisztus az élő Istennek Fia! 

in .) 

Istennek Lelke, a Ki a híveknek 
Édes, szelid Vigasztalója vagy, — 
Ki enyhülést adsz a sebhedt szíveknek: 
Oh jöjj, az élet terhe s gyásza nagy! 
Vígasz, Békesség s Öröm a neved, 
Könnyítsd, ha nem birnám, keresztemet! 
Szentelj meg, áldj meg s mindvégig segíts, 
Vezérelj itt s a mennyben idvezíts! Sántha Károly. 
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Pünkösti gondolatok. 
^Mikor pedig a Pünköst napja eljött volna 

valának mindnyájan egy akarattal együtt * — ím 
ez igéket olvasom amaz első pünköst ünnepéről 
szóló apostoli tudósitás bevezetésében s a mig 
tovább forgatom a könyvnek lapjait és álmél-
kodva csodálom megragadóan fenséges történe-
teit: mintegy megállva ^vizének mélységei felett'1 

abban a tükörben szemlélem a majdnem kétezred 
éves multat s ott látom együtt egy akarattal, egy 
célra törekvéssel, egy eszménynyel lelkükben azt 
a tizenkét egyszerű halászt és vámszedőt, a mint 
az elköltözött Messiás isteni alakjának szemléle-
tébe merülnek el. Csend, nyugalom van körülöt-
tük. Mindenik el van mélyedve a saját gondola-
taiba, érzéseibe. S bár mindegyik hallgat, mégis 
tudja mindenki, hogy egy alak, egy eszme körül 
járnak merengő gondolataik. Az egyiknek egy, 
a másiknak más kedves, felejthetetlen, boldogító 
emléke van az elköltözött Mestertől ; az egyiknek 
egy, a másiknak más, mi mélyen bevésődött lel-
kébe annak a dicső alaknak életéből és tanításai-
ból. Egyik visszaidézi talán az első predicatiónak 
varázshatását, mert hisz soha ember még ugy nem 
szólott, mint ő ; a másnak lelke előtt talán elvo-
nulnak hosszú sorban azok a bénák, sánták, vakok, 
süketek és halottak, a kik szava gyógyító hatal-
mára járni, látni, hallani és újra élni kezdettek : 
a harmadiknak lelke előtt felmagasztosul ott a 
hegyen dicsősége fényében az Illéssel és Mózessel 
találkozó Istennek fia; a negyedik még most is 
csüggedve, félve, remegve gondol a golgothai 
tragoediára ; az ötödik pedig talán épen ugyan-
ezen pillanatban örömtől ragyogó arccal, a lelkese-
dés tüzében égő szemekkel s figyelve hallja mint-
egy újra az angyal égi hangját : >Mit keresitek a 
holtak között az elot, nincsen it t! feltámadott!^ : 
a hatodik de nem folytatom tovább. S 
a mint igy együtt vannak egy akarattal, szívok 
körül egyszerre csak valami jótékony melegség 
ömlik el. A szív hangosabban kezd dobogni, az 
ajkak némasága kezd oszladozni, a szemek lelke-
sedéstől ragyogva égre irányulnak, a kezek egy-
mást keresik, hogy egy a másban találjon támaszt 
s ekkor ^nagy hirtelenséggel lőn az égből mint-
egy sebesen zúgó szélnek zendülése — — — s 
megtelének szent lélekkelc , Istennek lelkével, a 
mely aztán megtanította őket arra, hogy mit 
kelljen szólaniok a népnek, a világnak s mit kell-
jen szólaniok, ha a zsidó tanács, vagy a pogá-
nyoknak törvényszékek elé állíttatnak. Kell hir-
detniük egy akarattal a meghalt és feltámadott 
Urat, hogy valakik ő benne hisznek el ne vesz-
szenek, hanem örök életet vegyenek. 

Míg gondolataim ott révedeznek a múltnak 
homályában, hova világot csak a szent irónak 
feje felett lebegő kettős tüzes nyelv fénye vet s 
mig, mint már nagyon kicsiny és késő unoka, csak 
leoldott saruval merek közeledni ama piedestálok-
hoz, a melyeken az első pünköst szereplőinek 
ércnél maradandóbb szobra áll, s mig leborulva 
imádom a tűznek oszlopában rejlő istenséget: 
egyszerre csak a jelenben találom magamat s 
önkénytelenül azt kérdezem: vájjon hát a pün-
kösti lélek bennünket is együtt talál-e egy akarat-
tal? ! Minket, kiknek nemes feladatunk a meghalt 
és feltámadott Urat, az Istennek országát s a 
világ bolondságával szemben az Istennek kikutat-
hatlan és végéremehetetlen bölcsességét hirdetni ?! 
Kéz-kézben várjuk-e a tüzes nyelveknek leszállá-
sát, hogy azok tanítsanak meg szólni különböző 
nyelveken a veséknek és velőknek megoszlattatá-
saig és azok gyújtsanak bennünk lángot, hogy 
világolhassunk mindeneknek, hogy az égi erő 
tegyen kitartókká az Úr országának építésében ?! 
Egy akarattal együtt vagyon e a mi magyar pro-
testáns egyházunk?! Együtt vannak-e főiskoláink 
és kormányzó testületeink ?! — — Felelni nem 
merek. Nagyon fájna I 

Avagy azt hiszitek Atyámfiai! férfiak! hogy 
a zsinati törvények uniójával már teljesen egyek 
is lettünk ? Vájjon nem mondhatná-e még mindig 
egy objectiv szemlélő sok dologban az egyes 
egyházkerületeknek és főiskoláknak azt, a mit 
egykor Luther mondot t : ^Ihr habét einen anderen 
Geist?!* S meg vagyok róla igazán győződve, 
hogy a legtökéletesebb zsinati törvények s kon-
venti rendszabályok az egységet soha meg nem 
teremtik, ha a lélek bennünket nem egyesit; az 
Istennek ama lelke, mely egy akarattal cselekedni 
tanitotta az apostolokat ; az Istennek ama lelke, 
mely az egy célra való törekvés szükségességének 
igazságára megtanítván minket, magasabb szem-
pontból nem egyesit. Másfelől az is erős hitem 
és meggyőződésem, hogy soha jobban szükség 
nem volt, az egy akarattal való munkálkodásra, 
mint most. Valóban szent Sionunkat ugy kell 
építenünk, mint egykor a zsidók épitették volt 
templomukat: egyik kezünkben a kardnak, a 
másban a vakoló kanálnak kell lenni. 

Az ^obiter libata philosophia* és a história 
naturalis támad, ostromol az állítólagos alapos-
ságnak fegyverzetébe öltözködve (a mely azonban 
vaspáncél helyett csak >papier masche*). Ezekkel 
harcolni kell egy akarattal, a seregek Urának Is-
tenének nevében, igazi páncélban, a hitnek sisakjá-
ban, a szeretetnek mellvasában és az igazság 
fegyverével. De másfelől meg fel kell örömmel 
használnunk s szent templomunk épületlcöyei közé 
kell beékelnünk azokat, a kik jönnek az Ur gond-
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viselése szárnyainak árnyéka alá. Mert ilyenek 
hála Istennek mindig többen lesznek. 

A ki a mai beteg kor literén tartja kezét 
tapasztalhatja, hogy a lázbeteg, a félőrült, vagy 
— mint a zsoltáriró mondja, a bolond, a ki 
így szólott az ő szívében: nincs Isten! kezd ja-
vulni, állapota kezd normálissá válni s lázálmoktól 
gyötört agya és felizgatott szíve kész örömest 
megy, mint az epedő szarvas a szép hives folyó 
vizekre, a vallás kies mezőire, hogy ott leljen 
enyhületet. E látni kezdő vakokat, járni induló 
bénákat, hallani kezelő siketeket s halotti leplei-
ket letevő holtakat egy akarattal kell az egész 
egyháznak keblére fogadni. De ez még nem elég! 
Fel is kell keresni minden egyes alkalmat, a 
melynél csak közreműködhetünk a lábbadozó tár-
sadalom egészségének teljes helyreállítására. Nin-
csen az emberiségnek egyetlen olyan ideális tö-
rekvése, a mely nem építhetné Istenországát, ha 
e törekvés helyes irányban van vezetve. Társa-
dalmunk törekvéseinek helyes irányát az az egy-
ház van hivatva egy akarattal kijelelni, a mely 
súlyban, tekintélyben a közvélemény előtt az 
utóbbi évtizedben sokat emelkedett. De hogy e 
hivatását el is érhesse, tisztába kell jőnie azzal, 
hogy egy akarattal ne csak a kathedrát tartsa 
egyedüli működési körének és ható eszközének, 
hanem a papi gondozás minden módját és eszkö-
zét használja fel s ennek nálunk, hol legfőkép a 
személyhez s nem az álláshoz van kötve a tisz-
telet, sokszoros előnye leendne vallási életünkre 
s illetőleg az egyház csak így éri el feladatát. A 
, tényleges sikeres szolgálat€ ne a szerint Ítéltes-
sék meg, hogy épített-e az illető tornyot, vagy 
takarékmagtárat stb. s ne a vagyonszerzés (ér-
tem az egyház részére) legyen a lelkész főtörek-
vése, mert hisz ezért nyer majd e világ szerint 
való elismerést — bár én is nem csekélylem ez 
érdemeket sem: hanem legyen főtörekvése a 
lelkeknek, szíveknek gazdagítása az Isten igéjé-
nek kincses házából, a melyből ót és újat a sze-
rint hozzon elő, a mint arra híveinek épen 
szüksége van ; mert egy a hívek lelki szükségei-
től távol álló, elvont elmélkedés csak kiáltó szó 
a pusztában. 

Az ellenség cselfogásainak s általában egész 
tacticájának ellesésével már nagyon sokszor győ-
zött a másik fél. Vagyis más szóval nézzük csak 
meg, hogy mi mindent csinálnak katholikus atyánk-
fiai arra nézve, hogy azt a kis kedvező légára-
mot felhasználják saját vitorláik duzzasztására. 
Egyik főpásztori buzditó levél a másik után szó-
lítja fel a papságot s közönséget az áhitatosságra. 
A Szent István-társulat óriási erőt fejt ki különö-
sen népies és ifjúsági iratok terjesztésében. A 
pápa kibékül a jezsuitákkal, legnagyobb ellensé-

günkkel s az ő leghűbb támaszával. Miért ?! Mert 
belátja, hogy ezek épen azzal, hogy az ifjúság 
lelkét kezökben tartják s a családokba is beéke-
lik magukat, rendkívül sokat tehetnek a katholi-
cismus érdekében. Itt a fővárosban a művelt kö-
zönség előtt felolvasás tartatott, hogy a legújabb 
tudományos kérdések a vallás világánál mutattas-
sanak be. Szóval mozog mindenképen. 

Egy akarattal kellene nekünk is szintén ala-
pítanunk egy egyetemes könyvkiadó vállalatot, a 
mint ez már más által is mondatott. Azért ismét-
lem, nehogy hamar feledségbe menjen. A módo-
zat persze nem ide tartozik most. Egy akarattal 
kell iskoláinkban az ifjúságot vallásossá nevelni, 
hogy legyenek e nagy áldozatokkal fenntartott 
iskolák csakugyan az egyház veteményes kertjei. 
A vallásos nevelést illetőleg bizony nagyon sok 
kívánni valót hagynak fel ezek. Egy akarattal 
kell hatnunk a templomon kivül is tanítással a 
műveltebb közönségre vallásos felolvasások tar-
tása által. E felolvasásoknak tárgya a legkülön-
bözőbb lehetne, mert hisz a társadalmi-, tudomá-
nyos- és családi élet minden mozzanata helyez-
hető vallásos szempont alá.*) 

Egy akarattal kell közreműködni a növen-
dék papság szellemi kiképzésére. Ebben verse-
nyezzenek nemesen egymással a theolog. akadé-
miák s a gyakorló lelkészek pedig folytassák 
az ifjaknak a gyakorlati életre való kiképzésé-
ben azt, mit az iskola elméletileg megkezdett. 

Mindezen és ehhez hasonló célok megvaló-
síthatásához egyesült erő kell s e célok körül 
egyesülve megleend az egy akarat, az unio. 

Unió! egyesülése e két testvéregyháznak ; az 
egy akarattal, a vállvetve való működés kedves 
gondolata felmerül lelkemben a Pünköst ünnepén. 
Hiú ábránd! legalább e pillanatban ; de én hiszem, 
hogy minden Pünköst közelebb visz bennünket 
azon valóban keresztyénies gondolat megvalósulá-
sához. Különböző nyelveken kezdének szólani 
Urunk apostolai amaz első keresztyén Pünköst 
ünnepén : miért ne szólhatnának mai napság is 
különböző nyelveken az Úrnak valóban hivatott 

, szolgái ? s a különböző nyelveken való szólás mel-
lett miért ne lelkesítené őket ugyanaz a tüzes 
nyelv, mely az első apostolokra szállott, s miért 
ne cselekednének egyező akarattal? 

Az Istennek lelke, mely csodálatos erejével 
ott lebeg most is a világ felett, mint egykor a 
chaos felett lebegett, a mely ront és épit, mely 
a szív mozdulásit ide s tova hajtja, mint a vi-
zeknek folyásit: szálljon ma le reánk ; gyújtson 
világosságot, ihlesse meg ajkainkat és szíveinket, 
szentelje meg akaratunkat és segítsen többről-

*) Ezekről különben majd bővebben máskor. 
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többre, diadalról-diadalra ! Adja nekünk az egy-
ségnek lelkét, hogy legyünk egy akarattal egy 
célnak apostolai! Ugy legyen 1 

Kenessey Béla. 

A felső-nógrádi ev. papi értekezlet a társérte-
kezletekhez. 

Papi értekezletünk f. év május 26-án tartotta meg 
Ozdinban évi rendes ülését, melyben elnöklő főesperesünk 
bejelentette, hogy a nógrádi ev. lelkészi kar nevében rész-
vétnyilatkozatot küldött néhai Veres Pál, sok éven át 
buzgó és bölcs esperesi felügyelőnk családjának, meglévén 
előlegesen is győződve arról, hogy ezen tette a kartár-
sak helyeslésével fog találkozni, sőt az elhunyt jeles férfiú 
halála feletti bánatának maga az esperesi közgyűlés is 
jegyzőkönyvi kifejezést fog adni. 

Örömmel jelentette azután, hogy felséges királyunk 
legfelsőbb kegyelme, bányai egyházkerületünk érdemdús 
felügyelőjét Fabiny Teofil ő nagyméltóságát igazságügyi 
miniszterré nevezte ki. Hogy efeletti örömünknek mi is 
kifejezést adjunk, megbízta esperes főjegyzőt, hogy fo-
galmazzon értekezletünk részéről egy hozzá intézendő 
szerencsekivánatot. Ezen levél az értekezlet előtt felol-
vastatott, valamennyi jelenlevő tagtárs által aláíratott s 
azonnali elküldésére nt. főesperes urat kértük fel. 

Csupán egyleti érdekű ügyeink felsorolásával nem 
kivánom ezen becses lapok olvasóit untatni, megemlítem 
azonban közülök azt, hogy a 14 lelkészből álló kör öt év 
előtt saját özvegyei és árvái számára egy segély-íntéze-
tet alapított, mely eddigelé tisztán saját filléreinkből több 
mint 100 frtra növekedett. Hát bizony mi csak mostoha 
gyermeke vagyunk édes hazánknak ! Alig van már pol-
gári közhivatal, melynek viselői elnyomorodásuk esetén s 
ezeknek özvegyei vagy árvái a végínségtől országos in-
tézkedések által ne volnának megóva. Mi a nép javának 
legközvetlenebb szolgái, kikhez népünk örömeivel és bá-
nataival, kedvező és kedvezőtlen időben bekopogtat s 
nálunk mindenkor önzetlen szeretetre talál, mi, kik az 
állam békéjét és a közrendet is erősebb fegyverekkel 
őrizzük, mint Ukhatius, t. i. a vallásos és erkölcsös élet 
terjesztésével és ápolásával, mi a »misera plebs contribu-
ens«-nek gazdászati válságok és az adópolip szorítása 
által hova-tovább panaszosabbá váló sovány kenyerén 
tengődünk, s ha, a mig élünk, el nem vonunk testi és 
szellemi szánkizétől egy-egy nekünk is kompetáló élveze-
tet, hogy maradékaink számára gyámolító intézeteket állí-
tsunk, sírjainkban, családunknak a nagy világ közönyétől 
jéggé fagyott könnyein fognánk nyugodni, melyeket a tár-
sadalom elismerése nem akar harmattá olvasztani, hogy 
a hála virágát növelhesse számára. 

Igaz, mi nem vagyunk közhivatalnokok, mí hát 
nem lehetünk az állam rokkantjai ; özvegyeink, árváink 
nem lehetnek az állam gyámolt jai! Nem vagyunk köz-
hivatalnokok, ha fizetéseink rendezéséről van szó ; nem 
vagyunk közhivatalnokok, ha egy főesperest hivatalos 
munkái között arcul üt egy durva dühösködő; nem va-
gyunk közhivatalnokok, ha bármi megtámadások ellené-
ben a törvény védelmét akarjuk igénybe venni; nem 
vagyunk közhivatalnokok, midőn állami közkedvezménye-
ket kérünk vasutaktól stb. De közhivatalnokok vagyunk, a 
hol ingyenes szolgálatokat kell tennünk az államnak oly 
mértékben, minőben egy hivatalnoka sem tesz ; közhiva-
talnoknak minősít a büntető törvénykönyv törvénysérté-
sek s bűntények esetében ; közhivatalnokok vagyunk, 
midőn érvényes anyakönyvi kivonatokat állitunk ki, pe-

dig hát még anyakönyveink nincsenek olyan bélyegekkel 
ellátva, mint a kereskedői főkönyvek, mi pedig semmi-
féle kamarába sem vagyunk bejegyezve, hogy annak 
tekintélye táplálja a mi hitelünket. S miért kell az állam-
nak velünk szemben ily következetlennek lennie ? azért, 
hogy ő követelhessen tőlünk, de mi ne követelhessünk 
tőle. Az igazságnak ilyen mértéke, a mi szolgálatainknak 
becsmérlése. 

Ezt az abnormitást kívánná legalább részben mér-
sékelni felső-nógrádi papi értekezletünk, miért is megbí-
zott engem, hogy intézzek az ő nevében felhívást a ma-
gyarországi mindkét felekezetű papi társegyletekhez, 
miszerint egyetértően indítsunk mozgalmat saját esperes-
ségeink, kerületi gyűléseink s egyetemes konventjeink 
utján arra nézve, hogy a hivatalhói kiállítandó anyakönyvi 
kivonatok díjmentessége a lehető legkisebb mértékre, például 
olyanra redukáltassék, hol a kivonatokat igénylőknek va-
gyonértéke 50 frton alól áll. 

Az ág. h. ev. egyetemes egyház 1885. évi közgyű-
lése a jegyzőkönyv 35. pontjában ugyan sajnos tudomá-
sul vette a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1884. no-
vember 13-án 36617. sz. a. kelt leiratát, melyben kimondja: 
»hogy a szóban levő törvény módosítására vonatkozó 
intézkedések megtételét ez időszerint nem tartja célsze-
rűnek^ de mi ezen sajnos tudomásvétellel be nem ér-
hetjük. Nekünk újra és újra kérelmeznünk kell, hogy a 
minket megillető munkadíjat feleinktől beszedhessük. A 
mit a nagyméltóságú miniszter ur bolygatni ez időszerint 
célszerűnek nem tart, az nekünk mai napság szüksége-
sebb, mint valaha, s jogos is lesz mindaddig, még ingyen 
munkánkért másként kárpótolva nem leszünk. A mi egy-
házaink a nekünk kiállított »meghivó-levelek«-ben nem 
tartották méltányosnak kivételt tenni azon anyakönyvi 
kivonatokra nézve, melyeket árva-, bűnfenyitő,- rendőri-
vagy katonai-ügyekben kiállítunk, pedig az egyház a mi 
gazdánk, vagy ha jobban tetszik a mi szerződő felünk ; 
az államtól semmivel sem részesülünk több előnyben, 
mint akármelyik közhonpolgár, mégis megcsonkítja szer-
ződésileg biztosított jövedelmünket. Ha a körjegyzők, 
közigazgatási tisztviselők, bírák, orvosok, közjegyzők 
hagyatéki ügyekben, bűnvizsgálatokban stb. a helyszínére 
mennek, napi dijakban részesülhetnek, mi lelkészek állít-
sunk ki bizonyítványokat s anyakönyvi kivonatokat in-
gyen. Hol van ebben a méltányosság? Rendelkezik velünk 
valamennyi szakminisztériumnak valamennyi közege; né-
pesebb egyházakban a hival álból, ingyen végzett munkák 
egy kisebbszerű iroda teendőivel vetekednek s mi az in-
gyen munkát még irodai költségekkel is kénytelenek va-
gyunk megtoldani. 

Hogy a szoros értelemben vett állami érdekeknek: 
az adó-, katona- és statistikai-ügynek tegyünk szolgála-
tokat ingyen, azt honpolgári kötelességérzetünk is pa-
rancsolja, de hogy az egyeseknek akár árva, akár bűn-
fenyitő, akár kórházi, akár rendőri ügyekben ingyen kell-
jen kivonatokat vagy bizonyítványokat kiszolgáltatnunk, 
ha mindjárt a felsőség kívánja is azt, azt nem tartjuk 
magunkra nézve igazságosnak. 

Vegyék ezeket fontolóra a t. társértekezletek s szí-
veskedjenek véleményeiket akár egyházi lapjaink utján, 
akár átiratilag, elnökünk Svehla János főesperes urnák 
(lakik Uhorszkán, u. p. Losoncon át Rónya) tudomására 
juttatni, hogy további érintkezések által az indokolt fel-
irat megírásához és az országgyűlés elé való felterjesz-
téséhez mielőbb közel érhessünk. 

Holles Dániel, 
esp. főjegyző. 
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T Á R C A . 

Harnack dogmatörténete. 
(Folytatás és vége). 

A közös hit s a legtevékenyebb testvérszeretet 
képezte a keresztyénség láthatatlan egységi kötelékét 
Az egyes keresztyén a hitről szóló nézeteiben még nem 
volt valami norma által megkötve. Az ó-szöve'ség kije-
lentési könyvnek tar tatot t ugyan, azonban az allegorikus 
Írásmagyarázat illusoriussá tette e no rmát ; olvasták 
ugyan az apostoli iratokat, azonban az ó-szövetség ká-
nonikus tekintélyéhez hasonló méltósággal még nem 
ruházták föl, mivel bizonyosak voltak arról, hogy még 
az apostoli szellem birtokában vannak. Az apostoli kor-
szak utáni idő ezen »enthusiastikus» keresztyénségének tár-
gyalása Harnack dogmatörténetének legszebb fejezeteihez 
tartozik (97—157. 1.). A Krisztus személyéről szóló fel-
fogást is helyesen s a valóságnak megfelelően tárgyalja. 
Hogy Krisztusról, mint »az elevenek és holtak birájáról 
ugy kell gondolkozni, mint Istenről*9), általánosan elfoga-
dott, de sokféleképen magyarázott nézete volt az egy-
háznak, de már a történeti Krisztusnak felfogásában az 
u. n. »pneumatikus« és ?>adoptianus<t. christológiával ta-
lálkozunk e korszakban. Ezen állapotok képezik a dogma-
történet kiindulási pontját. Hellenistikus elemet kezdetben 
csakis az ethikában, az istenfogalomnak felfogásában s 
az allegorikus Írásmagyarázatban találunk. A teljes hel-
lenismust későbben, s részben már a szóban forgó kor-
szakon belül a gnosztikusok terjesztették ki a keresz-
tyénségre, s Harnack azokat Overbeck kutatásai nyomán 
a legelső theologusoknak tartja, azaz olyanoknak, kik a 
hellén és keresztyén elemnek összeköttetéséből legelőször 
állítanak fel oly világnézetet, mely a hittant a speculá-
tióra állapítja.10) A gyülekezetek ezen gnosztikus törek-
véseket visszautasították, de épugy Marcion 1 ' ) kísérletét 
is, mely szerint a keresztyénségnek ó-szövetségi alapját 
mellőzve, az egyházat a dualistikus módon magyarázott 
pálí evangyéliom alapján akarta reformálni. S most annál 
szorosabban egyesültek a gnosztikusokkal szemben a 
biztos traditión alapuló gyülekezetek, s az ^apostoli* 
hitszabálynak deklarált keresztelési symbolumban, to-
vábbá a »kánon *-ban, mint az »apostoli* iratok norma-
tív gyűjteményében, s végül az apostolinak mondott 
püspöki szervezetben bírta »az egységes katholikus és 
apostoli egyház* a maga hármas egységi kötelékét. 

De már a gnoszticismus előtt kezdetét vette a 
lassú hellenizálás folyamata az u. n. apologétáknál, a mit 
Harnack szintén élesen megvilágít a maga művében 
(256—317. k). Ezek, mint pogányok bölcsészek voltak, s 
mint keresztyének is azok maradtak, a mennyiben a ke-
resztyénségben monotheístikus moralismusuknak megerő-
sítését látják. A mit Krisztus tanitott, nem uj előttök ; 
a pneumatikus christologiát egy időszerű philosophémá-
val összefüggésbe hozván, Krisztusban a testté lett isteni 
Jogost, a világot átható isteni értelmet látják, s ezen 
bölcsészet-theologiai nézet szerintök legvilágosabb bizo-
nyítéka a keresztyén >tan* értelemszerűségének. S a 

9) V. ö. Plinius helytartó tudósítását Trajánhoz, melyszerint a 
keresztyének »Christo quasi deo« hymnusokat zengedeznek. 

10) V. ö. Lipsius és Jakobi tanárok fejtegetéseit a gnoszticis-
musról az >Ersch — Gruber*-féle lexikonban s Herzog reálencyclopá-
diájában. 

" ) Marcion rendszerét mesterileg tárgyalja Harnack művének 
197—214. lapjain. 

nélkül, hogy a bölcsészet s a keresztyénség közötti kü-
lönbséget érintették, vagy bölcsészeti nézeteiket a gyü-
lekezetekre oktroyálták volna, az apologéták a hellén 
bölcsészetnek tág tért nyitottak az egyházban azáltal, 
hogy a práexistens Krisztust a korszerű philosophia lo-
gosával azonosították. Mert a christológia fejlődése az 
apologéták logoschristologiájához csatlakozott, már pe-
dig »a logos tana a hellén bölcsészet in nuce.« Részben 
az apologéták s részben az ellenséges gnosztikusok által 
befolyásolva, spekulatív módon fejtették ki a hitszabályt 
az antignosztikus theologusok 180—230 között, kik naiv 
módon magyarázatukat, az általuk felállított »tant* csakis 
a gyülekezetek közös hitének kifejtéseként tekintették, '•) 
ugy, hogy alexandriai Kelemennek (f 216 előtt) s tanít-
ványa Origenesnek (f 254) működése folytán tényleg a 
hittan lépett a keresztelési symbolum egyszerű hite he-
lyére. Utóbbi a keresztyénség viszonyát a bölcsészethez 
— mely az űj-szövetség kanonizálása s a keresztelési 
symbolumnak hitszabálylyá való fejlődése után sokkal 
nehezebbé vált, mint az apologétáknál — tudatosan ügy 
fogta fel, hogy tényleg a tudományosan gondolkodó fér-
fiúnak teljes keresztyénségét, az u. n. keresztyén gnosist 
a hellén bölcsészettel azonosította, a mellett azonban az. 
egyszerű hivők keresztyénségét is elismerte, mely az 
egyszerű hitszabály hitében s az annak megfelelő életben 
nyilvánul. S egyidejűleg a régi adoptiánus christologia 
követőivel való 'küzdelemben győzött a logoschristologia 
s vele a logostan, a mivel egy bölcsészeti tétel csatolta-
tott a hitszabályhoz, s az egyszerű hit mindinkább kö-
zeledett azon teljes keresztyénséghez, melyet Origenes 
állított fel De most annál kevésbbé volt keresztülvihető 
az Origenes-féle megkülönböztetés az egyszerű s gondol-
kodó keresztyének között. S amint Origenes tanítványai 
a gnosistól eltérve, a megkülönböztetést feladták, keletke-
zett a hittan, s az egyszerű hit a theologiával azonosit-
tatott. Ebben áll a 3-ik század végének rövid jellemzése: 
a keresztyénség theol. rendszerré fejlődött, az egyház theoló-
giai-bölcsészeti iskolává s a hit hittanná lön, s ezen hittan 
további kifejtése képezi a következő századok dogmatör-
téneti fejlődésének tárgyát . 

Ezek Harnack dogmatörténetének alapgondolatai, 
melyek kétségtelenül feltüntetik, hogy csakis a hellenis-
mus befolyása alatt lett a keresztyén hitből theol. hittan 
s hogy a hellenismus tartalmilag véve ís ép oly erősen 
határozta meg a keresztyén hit jellegét, mint a keresz-
tyén hagyomány. Igaza van Döllingernek, hogy a ker. 
hitnek megujulása, elevenebbé tétele nemcsak az »egy-
háziak « köreiben, hanem a nép, sőt a műveltek rétegei-
ben sem lehetséges »a régi zsinatok alapján.* Mert a 
zsinati határozatok keletkezési idejökből folyólag, tehát 
történetileg magyarázandók, a mint azt már Semler, a 
dogmatörténet atyja is kimutatta.13) Azonban még sem 
esetleges az, hogy az ó-katholikus egyház theologiája a 
hellenismustól jött függésbe, mert minden időnek theo-
logiája a bölcsészet befolyása alatt áll, s legalább is a 
gondolkodási alakok, a formai fogalomanyag mindenkor 
»a világ bölcsességéből* merittetnek. A miből következik, 
hogy minden theologia mint olyan csak »idői nagyság*, 
s egy theol. hittan soha sem tekinthető a keresztyénség 
hitszabályának, mint azt a kathol. egyház s az ortho-
doxia akarná. Több mint 2 századon keresztül nem lé-
tezett a keresztyénségben olyan theol. symbolum, s a 
mint az keletkezett, számtalan hitviszálynak forrása lett. 

,2) Irenáus, Tertullian és Hyppolit gondolatai 422 — 500. lapon 
tárgyalta) nak. 

13) Nem lehet tehát egyetemes ker. hitnorma az, a mi egy el-
múlt culturával való összefüggésnél fogva idői nagyságnak bizonyult be. 
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Epen azért hangsúlyozzuk az új prot. scholastika 
ellenében, hogy theol. symbolumnak nincsen történelmi 
joga az egyházban, mert ez világos bizonysága a törté-
netnek, s ha a reformátió korában ismerték volna az őskori 
egyház történetét, akkor a mi reformátoraink még nyíl-
tabban sorozták volna az őskori egyház theol. hitval-
lásait az »emberi hagyományok«-hoz, a mint az tényleg 
történt. 

De ha egy theol. symbolumnak nincs joga az egy-
házban, váljon mit kell tartanunk a nem theol. hitvallá-
sokra1, p. o. a mi kis káténknak apostoli hitvallásáról ? 
Ha theol. hittanok, szorosabb értelemben vett dogmák 
nem tekinthetők hitszabályoknak, mit tartsunk azon dog-
mákról, a melyek csakis a történelmi tények elismerését 
követelik? Ezen kérdésre is felel az őskori egyház dogma-
története, ha t. i. azon feltételeket veszszük figyelembe, 
a melyek alatt a keresztelési symbolum hitszabálylyá 
alakíttatott át, s Harnack műve itt is tanulságos útba-
igazításokkal szolgál. Hogy a történet dogmatikai formu-
lák által meg nem köthető, és szigorú logikai vizsgáló-
dásai meg nem akadályozhatok, jogosan emeli ki Har-
nack e művében. Csakhogy Harnack a dogmákat túl-
nyomólag az apologétikai és theologiai működés ered-
ményeként tekinti. »A dogmák — mondja a 9-ik 1. — 
a theologia munkálatai s nem megfordítva, mert ezt 
tanítja a bírálati történelmi vizsgálódás: előbb az apolo-
géták és Origenes, s csak azután a niceai és chalcedoni 
hitvallás, előbb a scholastika s csak azután a tridenti-
num.« Hogy ezen tétel csak félig helyes, meggyőzően 
mutatja ki Lovfs, a mennyiben ugyanazon joggal annak 
el'entéte is állitható ; egy niceai theologiáról csak 325 
után szólhatunk, egy chalcedoni orthodoxia csak egy 
századdal a chalcedoni zsinat után keletkezett, s épugy 
egy tridenti theologia sem létezett a tridentinum előtt. 
A dogma tehát csak félig a megelőző theol. munkálko 
dás eredménye. Arius nélkül nincs nicenum, Nestorius 
és Eutiches nélkül nincs chalcedoni hitvallás s Luther 
nélkül nincs tridentinum. Különben a dogmának ezen 
ellentétes sajátsága Harnack figyelmét sem kerülte 
ki, mert ő maga is szól a dogma és a theologia kö-
zötti kölcsönös viszonyról, anélkül azonban, hogy ezt kel-
lőleg méltányolta volna. Ez alapon még oly hitvallás, 
mint az ágostai, sem azonosítható és összetéveszthető a 
hittel, mert az üdvlritnek bármely formulázása idői és 
egyéni korlátoknak van alávetve. »Hitnorma* egyedül 
maga az evangyéliom lehet s csakis az lehet az őskeresz-
tyénség megítélésének mértéke. 

Nekünk protestánsoknak legalább kötelességünk, ha 
komolyan veszszük a reformátió fogalmát s ha valóban 
az eredeti viszonyokat megbízhatóbbaknak tartjuk a ké-
sőbbieknél, az őskeresztyén állapotoknak megfelelőleg 
mindenkit keresztyén testvérnek tartani, ki a keresztyén 
üdvhitet bírja s életét aszerint rendezte be 1 

Harnack művének 2-ik befejező kötete 2 év múlva 
hagyta el a sajtót, s akkor ezen uj prot. theol. tudomány 
irodalma egy »elsőrangú« theol. munkával szaporodott. 

Dr. Szlávik Mátyás. 

B E L F Ö L D . 

Újvidéki ev. templomavatás. 
Mint a vándor, ki küzdve az út fáradalmaival és 

nehézségeivel a kitűzött cél felé siet, ugy az újvidéki 
ág. h. evang.. egyház is vándorutat tett, törekedett egy 
szent hely után, hol a földi élet küzdelmei és viszontag-

ságai közepette feltalálja azt, a mi boldogít a jelenben, 
üdvözít a jövőben. 

Tíz éve már, hogy az egyház e vándor-útra lépett, 
tiz éve, hogy az újvidéki evangélikusok szivében gyöke-
ret vert e nemes szándék: építsünk templomot. Nem 
egyszer éreztük, hogy bizony göröngyös egy út, nem 
egy akadálylyal kellé küzdenünk, Isten hű keze vezetett 
minket. 

Az egyháztagok meg nem szűnő áldozatkészsé-
gét, a jóltevők szeretet-adományait koronázta meg május 
30-ika. 

Isten után első és kizárólagos érdem Belohorszky 
Gábor főesperes lelkészé. Önfeláldozással határos mun-
kásságának, lankadatlan buzgalmának köszönhető egye-
dül, hogy Újvidéken ev. templom épült. O volt minden 
mindenben, nélküle egy évszázad után is csak ott volna 
az egyház, hol húsz év előtt volt. Valóban, ha valahol, 
ugy itt tűnt ki az önzetlenség, a tisztakezűség a maga 
teljes alakjában, ha valaki fáradozott egyháza s reábízott 
nyája jólétének és boldogságának előmozdításában, ugy 
az újvidéki ev. egyház lelkésze az; ha valakinek ugy az 
ő neve áldott lesz egyházunk történetében. 

Május 30-ika az újvidéki ev. egyház legboldogabb 
napja. Evek óta vártuk ezt a napot. Dicső egy nap 
templomunk felszenteltetésének napja, örömteljesebb lett 
nékünk még azért, mert köztünk volt szeretett főpászto-
runk főtisztelendő dr. Szeberényi Gusztáv püspök ur. 
Eljött, hogy lássa és tetézze örömünket, eljött, hogy 
fölszentelje templomunkat, Isten kedves hajlékát. 

Egyházunk ünnepe már azon napon kezdődött, 
melyen a magas vendég közöttünk megjelent. Május hó 
28-án d. e. vonattal érkezett meg főtisztelendő püspök 
ur városunkba, Szeberényi Andor nagylaki lelkész és 
országgyűlési képviselő kíséretében. Fogadtatására az 
indóháznál nagyszámú közönség jelent meg. Köztük a 
városi tanács s az ág. ev. egyház presbyteriuma, s be-
vonulása a szerb patriarcha négyes díszfogatán ünnepé-
lyes volt, harangok zúgása között és hosszú kocsisortól 
kisérve történt. Déli 1/210 órakor az ev. paplaknál meg-
szállott püspök ur a tisztelgőket fogadta, kik között ott 
volt : a városi törvényhatóság, a szerb egyház küldött-
sége, a patriarcha nevében Brankovics archimandrita és 
Lemaics protosincell, a kath. papság élén Bende Imre, 
az ág. ev. presbyterium, a ref. presbyterium küldöttsége, 
továbbá a magy. kir. és a szerb főgymnasiumok, az áll. 
ipar- és ker. iskola, az áll. polg. leányiskola tanárkarai, 
a közös hadsereg és a kir. honvédség tiszti kara, kiknek 
szives figyelmét és tisztelgését főtisztelendősége szívélyes 
szavakban köszönte meg. 

Május 29-én püspök ur átrándult Karlócára a pat-
riarchánál tisztelegvén, hol tiszteletére ebéd volt és a 
nap java részét ott is töltötte. 

Május 30-ikával felvirradott a várva várt nap. Az 
uj templom előtti térséget már korán reggel nagy tö-
meg lepte el. A város előkelőségei, az ev. presbyterium 
és esper. lelkészi kar s világi tisztviselőinek legnagyobb 
része a paplakon gyűlt össze. Pontban fél tiz órakor 
megkondultak a harangok, és a menet, élén a püspök 
úrral, az iskolás gyermekek és a sorfal között az uj 
templom elé vonult, hol ezrekre menő tömeg várako-
zott már. 

Templom elé érve, püspök ur antiphonát mondott 
magyar nyelven, majd átvéve Rohonyi helyi ügyelőtől, 
a templom kulcsát, az ajtót néhány szó kíséretében fel-
nyitotta. Néhány perc alatt zsúfolásig megtelt a tem-
plom, mely azonban az odagyültek egy negyedrészét 
sem volt képes befogadni. Az oltár körüli székeken jobb 
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oldalt a papság foglalt helyet ; baloldalon a magasabb 
rangú világi vendégek. Három lelkész oltár elé lépve, tót 
nyelven végzi a liturgiát, s német nyelven olvastattak a 
szent igék. Ezek után énekelt a városi dalárda. Majd 
püspök ur két lelkésztől kísérve, oltár elé lépett s tartá 
mélyen átérzett s a hívőket továbbá is buzdító és ser-
kentő felszentelési beszédét és az imát magyar nyelven. 
Emelő volt, midőn vagy husz lelkész az oltár köré gyűlt 
s éneklék a »Confirma deus hoc opus«-t. Ezen actus 
után énekeltetett német nyelven »Ein feste Burg« első 
verse, miközben a helybeli lelkész s főesperes Belo-
horszky Gábor a szószékre lépett s német nyelven be-
szédet tartott. 

Az öröm sugárzott szeretett lelkipásztorunk arcá-
ról, midőn a szószékre lépett. Boldognak láttuk végtére 
ott állhatni, hová annyi éveken át nemes szíve s vágya 
vonzotta; boldogok voltunk mi, midőn az első szó el-
szállt ajkáról s maradandó benyomást tett minden jelen-
levőre az elismert szónoki tehetségével előadott ünnepi 
beszéd. Utána Mrva György, petrováci lelkész, tót nyel-
ven tartott beszédet. Majd egy énekvers után Schnee-
berger János, ujverbászi lelkész úrvacsorai beszédet tar-
tott német nyelven s a papságnak meg a presbyterium-
nak, püspök úrral az élén, kiosztá az Ur szent vacsorá-
ját. Ezután Abaffy, palánkai lelkész, egy tót házaspár 
aranylakodalmát áldá meg. Roth. ó-verbászi lelkész, né-
met párt esketett s Bierbrunner G., ó-kéri lelkész, néme-
tül keresztelt. 

Mindezen fe'említett szónok tündökölt az előadás-
ban, épített és hatott, és az ünnepély fényét hathatósan 
emelte. Ezek után püspök ur, két lelkésztől kisérve, ol-
tár elé lépett és magyar nyelven antiphonát mondott 
s osztá az áldást. Végezetül a dalárda énekelte a : 
»Hymnust«. 

Déli i órára a püspök ur tiszteletére díszebéd volt, 
a melynél számra 103-an vettek részt. Főtisztelendő püs-
pök ur első sorban a legelső magyar embert, a királyt 
éltette. Éltetve lett főtisztelendő püspök ur, nagyméltó-
ságú Fabinyi Theofil igazságügyminiszter, s kerületi fel-
ügyelő, Bende kanonok, főesperes, főispán, polgármester 
stb. Igy mult el a ma nagy nap, melyhez hozzáfoghatót 
egyházunk még nem ünnepelt. Egyházunk újjászületésé-
nek, minden evangélikusra nézve az öröm és lelkesült-
ség-, buzgó, fáradhatatlan lelkészünknek pedig diadal-
napja volt. 

Elismerés s őszinte köszönet legyen mondva az 
egész egyház nevében szeretett lelkipásztorunknak, ki 
serkentett minket s fáradott érettünk. Köszönet főtiszte-
lendő püspök urnák, ki eljött örülni az örülőkkel, áldani 
övéit, kik főpásztori gondjaira bízva vagyunk. Köszönet 
mindazoknak, kik e nagy mű létesítésében fáradoztak, 
minket jó szívvel segítettek s ünnepélyünkön részt vettek 1 

Mindenekfelett pedig hála és dicsőség az Istennek, 
kinek kegyelme eszközölte mindezeket mibennünk 11 

Az újvidéki ág. h. ev. egyház nevében : 
Egy egyháztag. 

Templom felavatás. 
A békés-sámsoni ref. egyház életében feledhetetlen 

lesz a m. hó 23-ka, mely napon rég táplált óhaja megvaló-
sult, elérvén temploma ünnepélyes felavattatását. Több 
éveknek kelle lefolyni míg e naphoz jutott egyházunk, 
többször volt oly hitben, hogy nem birja elkészíteni, 
felszerelni a tetőzet alá vett hajlékot, s szinte bánta, 
hogy belefogott, mert semmi tőkével nem rendelkezvén, 
az egyház tagjai is szegények lévén, lehetetlennek tar-

totta a kellő költség előállítását, beszerzését. Azonban 
itt is beteljesült az : hol a szükség legnagyobb, ott van 
jelen az isteni segedelem, s megdicsőíti magát annak 
ereje az erőtlenekben. 

Ide jövetelemkor 1876-ban a tető alá vett puszta 
falakat találtam, a használatban lévő imaház szűk s roz-
zant állapotban volt. Lát tam, hogy egy nagyobb, dísze-
sebb istenházára égető szükség van. Felhívtam, buzdí-
tottam az egyházat az építés tovább folytatására. Be-
látták, hogy tenni kell valamit, de mivel ? ezt volt a 
nagy kérdés? 

Önerejök elégtelen a kivitelre, de mégis megkisérlet-
tük. A legelső adományt jószívű királyunk adta 100 frtot. 
Volt az egyháznak egy száraz malma, mely az előtt 
jövedelem forrása volt, de már kiapadni kezdett. Ezt 
eladtuk s néhány 100 frtot nyertünk, az egyháztagokra 
rendkivülí adót róttunk ki, melyet 2 év alatt kellett 
befizetni. Az egyházmegye területén segélygyüjtési enge-
délyt nyertünk, ebből is folyt be néhány 100 frt. Mind-
ezekhez 2 év alatt jutottunk, s igy templomi munkánk 
lassan haladhatott, de végre mégis eljutottunk oda, hogy 
néhány székkel felszerelve, kivül-belül kitatarozva, az 
első istenitiszteletet 1879-ik évi november 23-án benne 
megtarthattuk. Ez időtől fogva a még fenntmaradt 
hiányokat kellett pótolgatnunk, főkép a székekkeli teljes 
felszerelés lett főgondja egyházunknak. A legutolsó szék-
csoportot szeptember — október hónapokban készíttethet-
tük el, s azt behelyezve gondolhattunk a felavatásra. 

De végre ezt is elértük m. hó 23-án. Mintha az 
égiek megjutalmazni akartak volna kitartásunkért, törek-
vésünkért, gyönyörű nap kedvezett az ünnepélynek. 

Már jóval a templomi harangozás előtt nagy tömeg 
nép várakozott helyből és vidékről az ajtók előtt a be-
mehetésre, s alig hogy megnyittattak, megtelt a 10 öl 
hosszú templom. Az utolsó harangozás után 9 órakor 
vonult be a 9 tagból álló lelkészi kar nt. Szabó János 
esperes ur vezetése alatt a zsúfolásig megtelt s virág-
koszorúkkal feldíszített templomba. Az éneklést Tó th 
Sándor h.m.-vásárhelyi, és Kovács István makói kántor 
urak vezették szépen és ünnepélyesen. A 2-dik ének el-
hangzása után esperes ur kenetteljes felavató imájával 
nyitotta meg a sz. cselekményeket. Utánna nt. Miklovitz 
Bálint h.-m.-vásárhelyi lelkész tartott I. Móz. XXVIII. 16. 
17. felett épületes alkalmi beszédet. A keresztelést t. Kodi 
Márton orosházai lelkész végezte. Az Urasztalánál nt. Szől-
lősi Antal makói lelkész ur ténykedett, s beszédében fel-
említette az egyház 27 év előtti állapotát, a különbséget, 
az örömteljes változást az akkor és most között. A meg-
jelent jegyespár összeadását t. Huszty Mihály reform, 
kovácsházai lelkész teljesítette. Végre az ünnepélyt be-
záró imát alólirtt helybeli lelkész tartotta. Az emiitette-
ken kivül jelen voltak még nt. Papp Imre, Karantsi Dá-
niel h.-m.-vásárhelyi, s Tóth Sámuel n.-majláti lelkészek. 

Az ünnepélyt a lelkészlak udvarán emelt sátorban 
rendezett rövid, de barátságos ebéd követte, melynek 
tartama alatt egymást érték a szebbnél-szebb pohárkö-
szöntések, melyeknek csak a késő délután vetett véget. 
Többen kedves vendégeink közül még estve előtt eltá-
voztak, mások azonban vendégszerető jegyzőnk asztalá-
tól az éjjel csendes óráiban vettek tőlünk búcsút. Csupán 
esperes ur és Miklovitz Bálint maradtak más napra, a 
a kánonszerű látogatás teljesítése végett, mely után ők 
is eltávoztak, de itt hagyták mindnyájan jó emlékeiket, 
itt a köszönetet, melyet érezünk szives közreműködésü-
kért, megjelenésökért, mert csak igy lehetett oly lélek-
emelővé e mi egyszerű ünnepélyünk, igy lehetett ránk 
nézve feledhetetlenné a május 23-ika. 
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Nem hagyhatom említés nélkül, hogy a helybeli 
más vallású uri családok elejétől végig jelen voltak ün-
nepélyünkön, s mint kik még ilyennek nem lévén tanúi, 
mint hallani szerencsém volt, szépnek, tanuságosnak ta-
lálták azt. 

Vajha az uj templom újult szívet, újult lelket ön-
tene a hallgatókba; ez lenne a legnagyobb, legszebb 
eredménye a felavatási ünnepélynek. 

S. L. 

Ugyancsak ezen ünnepélyről egy másik levelezőnk-
től, a fentebbi tudósítást némileg kiegészítő következő 
tudósítást vettük : 

Templom avatás volt e folyó évi május hó 23-kán 
Békés-Sámsonon. Az ottani ev. reform, ker. kisded gyü-
lekezetet rásegítette az isteni gondviselés, hogy még 
1879-ben fölépült s azóta már folytonosan is használt 
csínos templomát belsőleg is egészen fölszerelve, ünne-
pélyesen fölszentelhesse. Ez az oly hosszú éveken át 
várvavárt örömnap nemcsak Békés-Sámson községe ev. 
reform, ker. vallású tagjainak, hanem valláskülönbség 
nélkül összes lakosainak, sőt az egész kö. nyéknek is 
örömünnepe volt. Ez örömünnepre a hódmező-vásárhelyi 
ev. reform, anyaszentegyház is meghivatván : Mildovicz 
Bálint, Karancsi Dániel és Pap Imre lelkipásztorok és 
id, Elek Sándor presb) ter vettek abban részt. A felava-
tási ünnepély reggeli 9 órakor vette kezdetét s a követ-
kező sorrendben folyt le : i-ör kezdő énekül énekelte a 
gyülekezet a 74-ik dicséret i-ső versét, folytatva énekelte 
a gyülekezet a 232-ik dicséret I, 2 és 3. verseit. Az 
éneklés végeztével Szabó János kőröstarcsai lelkész és 
esperes ur a szószékbe menvén, megnyitó imát t a r to t t ; 
buzgóan, meghatóan, lélekemelően. Ezután elénekeltetett 
a 233-ik dicséret 5-ík verse. Ezt követte egyházi beszéd, 
melyet nt. Miklovicz Bálint h.-m.-vásárhelyi lelkész ur 
1. Mózes XXVIII. 17. alapján tartott lelkesülten és szívhez 
szólóan. Majd elénekeltetett a 233-ik dicséret 6 ik verse ; 
mely után Kodi Márton orosházi lelkész két kis fiúgyer-
meket keresztelt meg. A 111 -ik dicséret 4-ik versének 
eléneklése után az uri szent vacsora osztatott ki a 200 nál 
nagyobb számú helybeli és vidéki híveknek, mely előtt 
és után az ágendázást nt. Szőllősi Antal makói lelkész ur 
végezte meghatottan és meghatóan; s különösen szép 
volt élőbeszédének azon pontja, mikor azon fájdalmat 
fejtette, melyet mint az egyházmegye kiküldöttje 27 évvel 
ezelőtt érzett azon belviszály fölött, mely miatt az egy-
ház akkori hivei majdnem elzüllöttek és a mostani öröm-
nek adott fölemelő apostoli szavakban kifejezést. Az úr-
vacsora kiszolgáltatásakor Miklovicz Bálint ur osztotta a 
poharat, a gyülekezet a 168. dicséret 6 - 9 . verseit éne-
kelvén. Ezek után a jelenlevő lelkészek vették fel az 
urvacsorát, mely alatt a gyülekezet a XXVI-ik zsoltár 
6-ik versét énekelte. Ezt esketés követte, a szertartást 
Huszti Mihály reform, kovácsházai lelkész ur végezte, 
szívből jött és szívhez szóló meleg alkalmi beszédet bi-
zonyára soha el nem fogja feledni az általa összekötött 
ifjú vegyes vallású házaspár. A 120-ik dicséret 3-ik ver-
sének eléneklése után, a szószékre menvén, bezáró imát 
tartott Somogyi Lajos sámsoni lelkész ur ; mely után az 
ünnepélyt bezáró énekül a CXXII-ik zsoltár 3-ik verse 
énekeltetett el. A minden tekintetben megható és lélek-
emelő templomszentelési ünnepélyt délután I órakor a 
reform, paplak udvarán felállított díszes sátor alatt társas 
ebéd követte, melyben Békés-Sámson és a vidékről meg-
jelent összes értelmisége valláskülönbség nélkül részt vett. 
Az áldomás pohárköszöntéseket Szabó János esperes ur 
kezdette meg : a koronás királyra és a fenséges királyi 

családra emelvén poharát. Utánna Karancsi Dániel, Szabó 
János esperes urat, mint a békés-bánáti ev. reform, egy-
házmegye bölcsen kormányozó és örökségét szelíden őrző 
egyházi fejedelmét éltette. Majd éltetve lett a b.-sámsoni 
ev. ref. egyház papja, e'őljátói és népével együtt, a köz-
ség s annak derék jegyzője, fölszentelési ünnepély szó-
nokai, Révész Bálint püspök ur, a község földes ura : 
gróf Károlyi Viktor ur, a róm. ka 'h . egyház s annak 
jelenlevő plébánosa. 

A m i n ő s í t é s . 

A hivatalos (?) dunántúli protest. közlöny 20. szá-
mában a fennti címen »Tribul« tollából egy közlemény 
jelent meg, mely a jelölések körül fölmerülhető bajok 
elhárítására egy »felelős minősítő bizottság* felállítását 
hozza javaslatba, azzal végezvén : »Ugy szóltam, mint 
okosaknak, Ítéljétek meg igaz-e, amit mondtam.« 

Nézzük tehát. 
A közlemény ugy látszik Somogyból jelent meg, 

mert arra utal, hogy onnét »ismételt panaszok emeltet-
tek az egyházi lapok hasábjain,« mintha bizony nem 
emeltettek volna más egyházmegyék köréből is, Dunán-
innen és Dunántulról s Tiszáninnen s Tiszántúlról sőt 
Erdélyből is ? Tr. ugy látszik, csak a dunántuli hivatalos 
közlönyt s abból is csak a nagy előszeretettel közölt 
somogyi dolgokat olvassa. 

Nekünk nem egy észrevételünk van, Tr . okosko-
dására. 

Tr. első sorban azt nehezményezi, hogy egy jelö-
léssel szemben, egy lelkésztársának 50 frtot kelle kiizzad-
nia, ez eljárást tklotűr*.-nek nevezi s »félre vele éljen a 
szabad szó s az igazság korlátlan keresése« igy kiált fel. 

Mi ugy tudjuk, hogy az illető lelkész, az egyházi 
törvény 214. §-a értelmében izzadta ki az 50 frtot; igaz 
hogy azért, mert »nem minősített jelölt« választatott 
meg"> egy pártfogoltja ellen lelkészül. 

De töröljük el zsinatilag a fennti §-t, s kerületileg 
a 85. közgyűlés jegyzőkönyve 96. számú pontját s mi fog 
történni ? az, hogy vagy el kell mind a minősítést, mind 
a jelölést, mind a választási visszaélések elleni retorsio-
nális törvényt és átalában a választásnak minden regu-
latorát törölni, vagy előre bele kell nyugodni abba, hogy 
minden jelölés és minden választás, most egy majd más 
felfogás, most egy majd más érdek, s most egy majd más 
nexus, vagy számítás szempontjából, megreklamáltassék, 
esperes, püspök, egyházmegye s kerület sőt konvent, 
kons'storium zaklattassék. 

Valóban, az 50 forint még nagyon csekély összeg 
arra, hogy subjektiv szempontból fölmerülő s objektivi-
tást talán teljesen is nélkülöző felszólalások ellen, garan-
tiául s talán nem is »az igazság« hanem egy kis »sze-
rencse « keresés vagy »invektiva« szempontjából kezde-
ményezett reklamátió érdekében tartatni kellő vizsgálati 
küldöttségek és konsistoriumok kikerülhetlen költségeinek 
fedezetéül szolgáljon. 

I t t csak azon alternatíva lehe t : 
Vagy teljesen szabad választás. Megkíséreltük s 

nem találta a közmeggyőződés az egyház jól felfogott 
érdekében állónak. 

Vagy mérsékelt szabadelvű választás, annak garan-
tiáival, mint a minők a Tr. által nehezményezett §-okban 
céloztatnak: tertium non datur. 

Majd azt állítja Tr. hogy »a zavargás, mindig a 
rosz kormányzat jele« r de nézzük a jelölések és a v i -
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lasztások körüli visszásságoknál, mert cikkjében arra allu-
dál, igaza van-e? 

Ha a kormányzat orgánumául, az esperest és egy-
házmegyei gondnokot tart ja Tr. — mint hiszem — 
nézzük, mi joga van az elnökségnek, főleg az esperesnek, 
mint aktiv kormányzónak ? 

Közhírré teszi egyházmegyéjében s püspöki uton hír-
lapilag a pályázatot, összehívja a jelölő bizottság tagjait, 
előterjeszti a pályázatokat s minden pályázóval szemben, 
pro vagy contra szavaz. Leszavaztathatik akárhányszor, 
mert a 4 egyházmegyei jelölő bizottsági tag közül, csak 
egynek kell az egyház 3. küldöttjéhez csatlakoznia, hogy 
meglegyen a többség ellenében is. 

Vagy joga van tán az esperesnek előre birálatot 
tartani a pályázók minősítettsége felett és elzárni a bizott-
ság elől, a szerinte nem minősített pályázatot. Hol van 
reá törvény ? S nem vezethetne-e ily jog visszaélésekre 
is és beillenék-e az alkotmányos institutiók keretébe? 

Elő kell terjesztenie minden pályázatot ; a jelölő-
bizottság egyházmegyei tagjai = többsége, ismeri a mi-
nősítési törvényt, törvény tiszteletének is kell lennie, 
ezért van tanácsbírákból választva s jelölve. 

És ha tévesen minősít, vagyis tévesen alkalmazza 
a minősítési törvényt és jelöl nem minősítettet, az espe-
res figyelmeztetése dacára is, amiből aztán reklamatiók, 
zavarok, elégedetlenségek, perek származnak, a »rosz 
kormányzat« vagy a »rosz« illetve »hiányos törvény« 
oka-e a zavarnak? avagy a jelölő bizottságnak »téves 
eljárása ?« mely a 192. §-t ugy értelmezi, hogy a tör-
vény megtartásaért sem felelős. 

Könnyű reá a felelet. 
S a kiben judicium és igazságérzet van, nem a 

»kormányzat«-ot fogja okozni. 
Azon légből kapott állításával, melyet a szerkesztő 

ur még csak meg se csillagozott, hogy »a dunántuli egy-
házkerület az egyházi törvény 188. § a követelményének 
sem telt eleget« (t. i. a lelkészek minősítése iránti eljárást, 
az egyházkerületek állapítják meg), szintén nem szeren-
csésebb Tr. ur. 

Olvassa el a 83. juniusi kerületi gyűlés jegyző-
könyve 46. I. II. III. IV. a. pontokat s nem fog oly 
szégyenletes vádat sújthatni egyházkerülete szeme közé, 
melynek köve saját fejére hull vissza. 

Ama panaszára pedig, mely szerint a jelölések kö-
rül fölmerülhető bajok elhárítására, egy »felelős minősítő 
bizottság« felállítását javallja Tr. meg kell jegyeznünk, 
hogy sokkal helyesebb, ha a törvény minősít, mint ha 
emberek s miután a minősítési törvény nálunk is meg 
van, s annak a'kalmazására a jelölő bizottság csak olyan 
képes, mint lenne a minősítő bizot tság: minek még 
complikáltabbá (enni, a választási törvényt, melynek ugy 
is : az egyik baja, hogy complikáltabb, mint kellene. 
»Entia, sine necessitate, non sunt multiplicanda.« 

S mit gondol, Tr. ur, mi lenne abból, ha felállít-
tatnék egy »felelős® minősí'ő bizottság s a jelölő bizott-
ság, mely »minden az érdekelt egyháztól vagy egyház-
megyétől eredő utasítás nélkül, sőt annak kizárásával, 
végzi teendőjét« (192. §), mégis jó meggyőződése és tán 
helyesebb felfogása szerint egyszerűen mellőzné a fennti 
§ alapján, a minősítő bizottság utasítását s a minősitő 
bizottság által törölt, de a törvény által minősített 
egyént jelölne, s az lenne megválasztva is? 

Tessék kimondani, ami nincs is s nem is lehet 
másként, hogy a jelölő bizottság nem felel ugyan azéit, 
hogy a minősítettek közül miért jelölte Pétert és mért 
nem Pált, de igen is »felelős« azért, hogy minősítettet 
jelöljön. 

A belső-somogyi egyházmegyében, közelébb épen 
a kormány élén álló esperes és egyházmegyei gondnok, 
mint jelölő bizottsági tagok szavazata ellenében, a gyüle-
kezeti 3. s egy egyházmegyei jelölő bizottsági tagból ala-
kult többség, jelölt egy nem minősített egyént, aki aztán 
meg is választatott ; a mely választás ellen, szabályszerű 
reklamátió adatván be, az egyházmegyei /convent ugy 
a jelölést, mint a választást megsemmisítette, a nem 
minősítetett jelölteket pedig a költségekben elmarasztalta. 

Te t te tehát a kormányzat, amit tennie lehetett s 
tennie kellett. 

S Tribul ur mégis a »rosz« kormányzatnak róvja 
fel az ő »rosz« diagnosisát, mint a mesebeli farkas, 
mely az alantabb álló bárányt vádolta, hogy fölzavarta 

j az ő vizét. 
Bizony szép az az igazságérzet és igazságmondás. 

S ha valaki okosaknak ír, kell hogy okosan is írjon, de 
mindenekfölött igazat is mondjon. A mistifikátió nem 
az egyházi élet terére való. B. S. 

Csipkay Károly felügyelő ur beigtatási ünnepélye. 
Ritka ünnepélye volt a zólyom-lipcsei ev. egyháznak 

f. é. jun. 6 ikán. Már korán reggel hangzott a kies és 
csendes Garam völgyén a tarackok dörgése, hirdetvén, 
hogy e napon Zólyom-Lipcse nagy', községben valami 
rendkívüli fog történni. Reggel 9 óra tájban a város ap-
raja s nagyja, örömtől sugárzó arcokkal sietett a nem 
régen felszentelt, gyönyörű, s a 19-ik század építészeté-
nek díszére váló ev, templomhoz, mely körös-körül a 
frissen levágott és előtte való napon beültetett lombos 
jegenye fenyők és nyírfákkal volt díszítve, — s várta a 
nap ünnepeltjét. Az egy ideig szünetelt tarackok hangjai 
ismét elhatoltak messzire a völgybe, s tudtul adták a 
közönségnek, hogy a nap ünnepeltje már a városhoz 
közeledik. Megérkezvén az örömmel várt vendégünk, 
nagyságos Csipkay Károly, Zólyommegye alispánja, ne-
vezett ev. egyház által nagy lelkesedéssel megválasztott, 
s ma hivatalába beiktatandó világi felügyelője, — leszállt, 
az oldala mellett ülő nagytiszteletű zólyommegyei főes-
peres és besztercebányai lelkész Moczkovcsákkal az ev. 
paplakban, hol ezen egyház érdemes papja, nagytisztei. 
Euchsz János által iidvözöltetett. Ezután az Isten házából 
kihangzó pompás orgona hangjai tudtul adták a közön-
ségnek, hogy az istenitisztelet kezdetét vette. A tem-
plomba felhaladó világi felügyelő, szíves volt átvenni a 
templom küszöbén, a helybeli községi iskola igazgató-
tanítója szép és jól nevelt leánya által nyújtott szép vi-
rág csokrot, elfoglalta felügyelői helyét. 

A szokásos oltári szertartások befejeztével, fellépett 
a szószékre az egyház 83 éves lelkésze; s dacára magas 
korának, oly megható beszédet mondott Krisztus azon 
tanából : »Éontold meg jól minden szavadat, a melyet 
szájadból kibocsátasz«, miszerint önkénytelenül azon óhaj 
keletkezett a-hallgatók szívében : bárcsak még sokáig 
hirdethetné az Isten igéjét e jeles pap. Kitűnő és igen 
tanu'ságos fogalmazvány volt ezen egyházi beszéd. Le-
szállván az öreg ur a szószékről, folytatta az ezen ünne-
pély teendőit a főesperes, ki az oltár elől, melynek rácso-
zata elé állott a kimagasló alak, az egyház felügyelője, 
— felsorolta az inspector teendőit s e'őmondta a tem-
plom minden zugába elható, tiszta magyar kiejtéssel, a 
a felügyelők részére megszabott esküt. Ennek befejezté-
vel megáldá a főesperes a közönséget, mely szép rend-
ben kivonult a templomból. Ezután következett az egy-
ház értelmesebbjei által, a felügyelő tiszteletére, az ev. 
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paplakban rendezett számos terítékű bankett. Az ebéd 
megkezdése előtt folyt a tágas paplaki szobában élénk 
társalgás. Mindenki iparkodott a kedves vendéghez, ki 
az érkezőkkel barátságosan kezet szorított, közelebb 
menni. Ebéd alatt nyitotta meg a felköszöntők sorát a 
felügyelő, éltetve Zólyommegye főesperesét, mint kitűnő 
papot, tapintatos esperest, s felkérte, lenne szíves őt 
támogatni az egyházfelügyelői teendők körül. 

Erre az esperes megköszönte a kitüntetést s fordult 
a zólyom-lipcsei polgárokhoz s kiemelte érdemeiket, me-
lyeket egyházuk körül szereztek magoknak, s magát 
barátságukba ajánlá. Az egyház öreg lelkésze sikerrel s 
a mellett nagyon kedélyesen valaszolt — a polgárok ne-
vében — az esperes bókjaira, hogy mindnyájan csodál 
köztünk azon, miszerint ilyen magas korú embernek az 
agy velője még ugy működik, mint egy 25 — 30 életévet 
élő, jól készült theologusé. Az öreg ur avval fejezte be 
felköszöntését, hogy az új felügyelő sokáig felügyelős-
ködjék sikerrel, nemcsak ezen, hanem a pojniki és tót-
pelsőci egyházaiban is, a melyek őt már jóval ez előtt vá-
lasztották íeliigyelőjüknek. Rövid csend után szólt ismét 
a felügyelő, s megható szavakkal adta elő az öreg lel-
kész érdemeit, ki az összes esperességi hivatalokat kitűnően 
viselte, s most, felmentve magát kérelmére mindentől — 
csak egyházának még további felvirágzásán dolgozik, s 
élvezi az örömöt nemcsak engedelmes híveiben, hanem 
saját jól nevelt 4 fiaban is, kik mint jó magyar hazafiak 
köztiszteletben állanak. Leírhatatlan lelkesedéssel megél-
jeneztetek a mi öregünk, ki vidor arccal kocintott min-
denfelé poharával, s megköszönte a felköszöntést. Emli-
tést érdemel még a »Gizela« árvaház igazgatójának, 
Wagner Mihálynak a felköszöntője is, ki nemcsak a róm. 
kath. egyház a jelenlevő világi elöljáróját, s a város érdemes 
bíráját, hanem az egész róm. kathol. egyházat, mint a 
helybeli ev. egyház valódi testvérét felköszöntette és él-
tette. Bíró ur megköszönve ezt, utána polgáraink közül 
néhányan szép beszédeket mondtak, s ebéd után az öreg 
ur felhivására gyiijtés rendeztetett egy kérelmező, Brassó-
megyében fekvő, szegény ev. egyház javára. 

Ennek befejeztével a társalgás egész estig folyt, a 
midőn elváltunk kedves vendégeinktől s kiki családja kö-
rébe ment. x. 

K Ü L F Ö L D . 

A Gusztáv-Adolf-egylet 67-ik számú, legújabb 
szózata. 

(Vége.) 

Észak felé Párisnak visz az út. Ezenközben érintjük 
Lyon-1. Ezt a gyülekezetet felette ínséges pénzügyi hely-
zetben találjuk, miután a városi tanács valamennyi eddigi 
segélyt (a szegények részére 1200 frankot és az iskolák 
részére 3500 frankot) és a lelkésznek évenkénti 1200 frank 
lakpótlékát megtagadta. Ebből eddigelé egy 18,000 fran-
kot tevő deficit állott elő. Ha még hozzáadjuk, hogy a 
hűséges lelkész, dr. Mayer 32 évi hivataloskodás után, 
1884. évi október havában nyugalomba lépett, és hogy 
neki megérdemelt 4000 frank évi nyugdíjat kell adni, 
akkor aggódhatnánk a gyülekezet jövője felett. Ki fedezze 
a deficitet ? Ki fedezze a nyugdíjat ? Ki gondoskodjék a 
mostani lelkész és segédjének ellátásáról ? Mert egy férfiú, 
ha mindjárt teljes erejű ifjabb egyén is, semmikép sem 
végezheti el az egész munkát. Ki tartsa fenn az iskolá-
kat, melyek pedig teljes erővel fenntartandók ? Dr. Mayer 
évek során létesített művének nem szabad elbuknia — 

nem is fog elbukni, ezt bizton hiszszük. A hűséges Isten 
eddig is megsegített, meg fog segíteni ezentúl is, itt és 
Parisban. Az ev. németek száma Párisban elenyészőleg 
kicsiny (körülbelől 10,000), szemben a más hiten lévők 
túlnyomó számával (körülbelől 2.400,000) De ha azt is 
felgondoljuk, hogy a Párist uraló két szellemi hatalom, 
a hitetlenség hatalma és a pápaság hatalma, az ottani 
evang. gyülekezetekkel csakis mint ellenség állnak szem-
ben, akkor ezeknek fennállása és aránylagos gyarapo-
dása csodaként, Isten kegyelme és oltalma különös bi-
zonyságakép kell, hogy feltűnjék előttünk. A római 
egyház ősidőktől fogva mindig rosz szemmel nézte Pá-
risban az evang. hitet és istenitiszteletet és a hol teheti, 
mindenütt megkárosítja az, ev. egyházat mainapság is és 
mégis előre halad az evangelizáció munkája Párisban. 
Igaz, hogy a Redemp' ió és a la Viliette bizottságának, 
melynek még a német ifjúsági-egyletet és a fiatal embe-
rek szállóját is segítenie kell és mely közelebb, egy 
leány-szállót, nevelőnék menhelyével összekötve szándé-
kozik alapítani, vannak még jelentékeny adósságai s 
ugyan így áll a belmisszió bizottsága, melynek igazgatása 
alatt állnak Batignolles, St.-Dénis és Elbeuf egyházai és 
intézetei, a Billettes-templom német istenitiszteletet intéző 
bizottságának is van elég küzdelme, de ezen intézmények 
mégis fennallnak, működésök áldott és feladatuknak meg-
felelnek. Isten országában nem lehet a gyors e'őhaladást 
erőszakolni, Isten országa lassan gyarapszik és mi örü-
lünk annak, hogy gyarapszik, hogy az Párisban is gya-
rapszik. 

Páiistól éjszakra, Belgiumba vezető utunkban, Sanct 
Quentin mellett, hol az 1870—71 -ki háborúban nagy csata 
vívatott, haladunk el s ezt is bizvást fogadhatjuk egyleti 
gondviselésünk alá, miután a német svájciak sikeres pas-
toratiója végett tőlünk évi 500 frankot kérnek. De Sanct-
Ouentinban nem időzünk, hanem sietünk egyenesen Briig-
gébe. Dr. Herbst brüsszeli lelkész mult évben Eisenachban 
tett jelentése szerint, itt egy kis rakás protestáns gyűlt össze, 
kis szobaban szorongva, arcok verejtékében hallgatják Is-
ten igéjét. Még sokan mások is bekívánkoznak e szobába, 
de be nem férvén, kivül kell állniok. Kellene tehát egy 
nagyobb házat bérelni, de a katholikusok — papjaik biz-
gatása folytán — nem akarnak evangélikusoknak házat 
bérbe adni. E g y szabadelvű ügyvédnek volt ilyen háza, kér-
ték azt tőle, de hasztalan. »Csak nem kívánhatják tőlem, 
hogy házamat azáltal értéktelenné tegyem, hogy ilyen 
célra adom ki« — volt felelete. Ez okból tehát házat kell 
venni és az árát legnagyobb részben kiilsegély utján össze-
gyűjteni. Talán sikerül a pénzt előteremteni és talán meg-
engedi a jó Isten, hogy Herbst lelkész nem sokára méltó 
istentiszteleti helyiséget avathat fel a briiggei evangéli-
kusok számára ugy, miként 1871-ben német nyelven 
avathatta fel Seraing templomát, melyhez a G.-A.-e. se-
gélylyel járult. 

Itt Seraingban felkeressük Peterson lelkészt, ki 
1862-ben német protestáns munkásokat gyűjtött össze, 
s azokkal egyházat alakított és azoknak (500 lélek) még 
most is hű és áldozatkész elöljárók. Nevezett lelkész 
azonban nsgy családjával nem lakik többé a paplakon, 
mely lakhatlanná vált, hanem bérelt lakásban, melyért 
évenként 800 frankot fizet. A városi hatóság ad ugyan 
e célra 300 márkát, de a G.-A.-e. segélye nélkül épen-
séggel szükséget kellene e hűséges férfiúnak látnia. 

Szívesen ellátogatnánk több belgiumi egyházhoz is, 
de sürget az idő a hazatérésre és Luxemburgban és 
Eschben, a Németország minden részéből ide özönlött 
számos evang. bányász e gyülhelyeinek megtekintésére. 
Vérző szívvel tudjuk meg, hogy ez emberek dacára 
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apáik hitéhez eddigi őszinte ragaszkodásuknak, lassan-
ként mégis elvesznek, sőt el kell veszniök az ev. egy-
házra nézve, ha még tovább is támogatás nélkül marad-
nak és a római egyházzal szemben védelem nélkül ha-
gyatnak. Dacára idő-, erő- és pénzbeli áldozatainak, 
melyeket Luxemburg városi gyülekezete fordít a dias-
pora lelki gondozására, a legközelebbi nemzedék mégis 
el fog veszni az ev. hitre és a németségre nézve, ha nem 
sikerül ez országban még egy másik egyház megalapí-
tása. Szükséges tehát mindenekelőtt, hogy Esch számára 
saját papihivatal állittassék fel, annál inkább, mivelhogy 
egy ev. templom felépítése utánra az államsegély is ki-
látásba van helyezve. E célra eddig begyült 7000 frank, 
de az épités (torony nélkül) legkevesebb 30,000 frankba 
fog kerülni. Oly templom, mely az egyházat méltóan 
képviselné, nem csupán az egyesek épülési helye, ha-
nem egyúttal a veszélyeztetett protestántismus és né-
metség erős vára is lenne. Vajha tehát a hiányzó 23,000 
márka gyorsan befolyna, hogy a templom épülhessen ! 
Ezen óhajjal veszünk búcsút a luxemburgi nagyherceg-
ség déli vidékén lakó derék ev. bányászoktól és hazauta-
zunk, eltelve azon Ínséges állapotok benyomásaival, me-
lyekbe kellett betekintenünk és eltelve egyletünk tehe-
tetlenségének és gyengeségének érzetével, szemben azon 
óriási feladattal, melyet megoldania kell, de eltelve há-
lával is azért, mit az Úr ezen egylet által már eddig is 
tett. Való igaz, ha nem léteznék a G.-A.-egylet, kény-
telenek volnánk azt megalapítani, mivelhogy mindinkább 
feltétlen szükségességnek bizonyul annak léte. Sőt csu-
dálni való dolog, hogy azt már előbb is nem hívták 
életre. De volt neki mégis elődje, erre emlékeztet » Ger-
mersheim« alsó-pfalci városka, melyet hazatértünkben 
utunkba ejtünk. Germersheimben élt ugyanis a 19-ik 
század eleién Thomae S. C. nevű ev. lutheránus pap. 
Ez az akkori politikai viszonyok folytán hazájabeli Ínsé-
gessé lett evang. gyülekezetek felsegélésére rendezett gyűj-
téseket és az ekként létrehozott »germsheimi pénztárU 
a corpus evangelicorum kezelése alá adta. Az 1801-ik 
évben volt e pénztárban 61,846 forint. A kurbadeni 
nyilatkozat e pénztárt az egész rajnai Pfalz tulajdonának 
jelentette ki, de a corpus evangelicorum 1805. márc. 26. 
tartott értekezlete elhatározta: »hogy a germersheimi és 
sobernheimi (hasonló célokra felállított más)pénztárak ugy 
tekintendők, mint Németország egyetemes ev. egyházának 
tulajdona, mely a corpus evangelicorum eddigi felügyelete 
és kezelése alatt hagyandó.« 

Ezen pénztárt tehát a G.-A.-e. elődének mondhat-
juk s ennek legalkalmasabb jogutóda lett volna G.-A.-e. 
(Elbeszéli azután a szózat, hogy a német birodalom fel-
oszlása után, miként foglalta le a bajor kormány e pénz-
tárakat, melyek 1806-ban körülbelül 90,000 frttal bírtak ; 
hogy ezen alapot miként igyekezett Szászország, mint a 
corpus evangelicorum elnöke visszanyerni, de hogy az 
alkudozások sikerre nem vezettek. Ezután pedig ekkép 
végződik a szózat) : 

Ezen emlékezetreméltó tény foglalkoztatja a mi 
gondolatainkat annyira, hogy még álmunkban is, melybe 
a hosszú éjjeli menet közben merülünk, az ev. gyüjtő-
pénztárakkal álmodva, számolunk. Ha ti, kedves olvasók, 
a mi álombeli számadási példánkkal óhajtotok megismer-
kedni, akkor gondoljatok az ismeretes szabályra, mely 
szerint a tőke tőkésített kamatokkal együtt 20 év alatt 
megkétszereződik és szemléljétek a következő számok-
ban : 1806: 90,000 frt, 1826: 180,000 frt, 1846: 360,000 frt, 
1866: 720,000 frt, 1886: 1.440,0000 frt. 

Mennyire kápráztatják elménket e számok, de to-
vábbi álmodásra nincs idő, felkölt minket e kiáltás: 

»Lipcse — kiszállni!« Itthon vagyunk, utazásunk vé-
get ért. 

Köszönet nektek, kik abban résztvettetek és legye-
tek, ha még nem volnátok azok, tettrekész munkatársai 
egyleti munkásságunknak. Bizony e szent munkának so-
kakra és sokra van szüksége, hogy eddigi terjedelmében 
előbbre vihessiik ; hogy pedig erősíthessük és a szükség-
hez képest kibővithessük, ahhoz még sokkal, de sokkal 
több kívántatik, tulajdonkép minden egyes evangélikus-
nak kellene a G.-A.-e. munkájában tanácscsal és tettel 
résztvennie. Ezt adja Isten, Jézus Krisztus a samaritá-
nus kedveért, kinek dolgában fáradunk. Ámen. 

Közl i : Láng Adolf. 

A vegyes házasságok kérdése Berlinben. 
Azt gondolhatná az ember, hogy a nagy német 

birodalom hatalmas fővárosában, hol a protestáns német 
császár palotája van, hol a régi Domkirchében vasárna-
ponkint a legfényesebb közönség, tábornokok, hercegek, 
miniszterek, sőt igen gyakran az uralkodóháznak tagjai 
is áhítattal hallgatják az ékesszóló Kőgel vagy az erő-
teljes Stöcker megrázó prédikációit, azon Berlinről, hol 
egymillió protestáns mellett csak 90,000 híve él a kath. 

, egyháznak : azt gondolhatná mondom az ember, hogy 
itt a vegyes házasságok miatt semmi interconfessíonálís 

j összeütközés vagy panasz elő nem fordul, vagy ha igen: 
akkor mindenesetre a kisebbségben levő katholikus fél-
nek van oka veszteségről vagy elnyomatásról panaszkodni, 
S ime: egészen ellenkezőleg áll a dolog, az evangéliku-
soknak kell panaszkodni s óvintézkedésekhez nyúlni azon 
veszteségek miatt, melyeket az egyház a vegyes házas, 
ságok révén, a katholikusokhoz elcsábított proselitákban 
vagy eligérgetett gyermekekben szenved. Nem lesz fe-
lesleges e kérdéssel bővebben is foglalkozni; igen sok 
tanulságot rejtenek magukban az e tárgyban hangoztatott 
nézetek. 

Berlin egyik egyházmegyéje május hó 26-án tartá 
közgyűlését (itt Kreissynodenak nevezik) Dryander su-
perintendens elnöklete alatt. Egyik legelső tárgy volt a 
vegyes házasságok ügye. Ugyanis 1885. október 27-én 
az egyiittiilő közzsinat (Generalsynode) a következő ha-
tározatot hozta : »Kéressék fel a főegyháztanács (Ober-
kirchenrath) hogy i -ö r : utasítsa a király a consistoriumo-
kat, hogy ezek mindazon alantas egyháztanácsokat (Ge-
meindekirchenrath), melyek az 1880. julius 30-ki törvényt 
meg nem tartják s azon evang. házasulandókkal szemben, 
kik gyermekeik katholikussá neveltetését megígérik, a 
megrendelt egyházfegyelmet nem gyakorol ják: vonják 
számadásra. 2-or. Vitassák meg, hogy mily esetekben 
lennének felhatalmazandók a lelkészek s egyháztanácsok 
arra, hogy oly evang. házasfelektől, kik ilyen ígéretet 
tesznek s dacára minden lelkipásztori befolyásnak s az 
alkalmazható egyházfenyitéknek, gyermekeiket mégis a 
kath. egyházban neveltetik, az egyházi tisztességes te-
metést megtagadhassák.« A királyi consistorium »rámu-
tatva a kath. egyház azon eljárására, hogy a vegyes 
házasfelektől nem csak ígéretet, de esküt is csikar ki 
valamennyi gyermek katholikus neveltetésére nézve;-rá-
mutatva egyszersmind azon veszélyre, mely e miatt az 
evang. egyházat fenyegeti: azt hangsúlyozza, hogy nem 
csak ott lesz a vegyes házasságból született gyermekek 
% része katholikus, hol a lakosságban a kath. elem is 
tekintélyes : hanem a csaknem tisztán evangelikus vidé-
keken is elveszíti az ev. egyház az ily gyermekeknek 
jóval több, mint felerészét. Ennélfogva múlhatatlanul 
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szükséges, hogy evang. népünk minél erősebben legyen 
meggyőződve vallásának isteni eredete és igazsága felől; 
teljesen ismerje fel azon veszélyeket, melyek a vegyes 
házasságoknál az evang. félt minden esetben fenyegetik, 
végre ismerje az eszközöket, melyek által, ha már csak-
ugyan vegyes házasságra lép, öntudatát és családját a 
veszedelmes bajoktól megőrizheti.« Ezek után a consis-
tórium hat pontot terjeszt az egyházmegye elé, melyek 
közül a négy első statistikai adatokat kér; az ötödik azt 
javasolja, hogy a szószékből évenként intő beszéd kísé-
retében ki kell hirdetni azokat, kik az ev. egyházhoz 
gyermekeik átengedése által hűtlenek lettek, a hatodik 
pedig az egyházi tisztességes eltemetés megtagadását 
hozza javaslatba. 

Hoszbach lelkész s egyszersmind előadó bár nem 
huny szemet azon nagy veszély előtt, mely az evange-
likus egyházat a katholikus egyház otromba eljárása 
(brutale Praxis) folytán fenyegeti: mégis elegendőknek 
tartja az eddig is szokásban volt fegyelmi eszközöket, 
t. i. az egyházi megáldás s az Úrvacsora megtagadását és 
a választói jog elvételét; s általában többet vár a belső, 
mint a külső fegyelemtől; sokat várna különösen a sze-
mélyes lelkigondozástól, mely azonban, kivált Berlinben, 
a rendkívül népes parókhiák miatt, lényegesen meg van 
nehezítve. »Legfőbb dolog pedig — így folytatá — a 
protestáns öntudat ébrentartása. De épen e tekintetben 
nagyon rosszul állunk. Ha az irányadó körök szerelmes 
pillantásokat váltanak a római egyházzal, ha a katholi-
kus egyház művelt abbéi s ügyes prálatusai bizonyos 
előkelő körökben különösen kedveltek, ha az evangelikus 
egyházban a római testvéregyházról beszélnek — pár 
napja nagy emphasissal hangoztatták ezt a képviselő-
házban is -— egyszóval: ha azon sarki ellentétet, mely 
a két egyház közt van, elfeledjük, akkor ne csodálkoz-
zunk, ha a nép a vegyes házasságokat nagyon könnye-
dén veszi. Mélyreható eredmény e téren csakis a pro-
testáns öntudat újraélesztése és megerősítése által jöhet 
létre.« Hoszbach végül a következő 5 tételt állította fel: 

1. A gyűlés elismeri, hogy a róm. kath. egyház-
rak jelenlegi gyakorlata mellett, vegyes házasságoknál 
nem kevés veszedelem fenyegeti az ev. egyházat, úgy-
hogy komoly védekezésre van szükség. 

2. Ennélfogva reményű és elvárja, hogy a lelké-
szek s egyháztanácsok, minden rendelkezésökre álló esz-
közt és módot, melyek t. i. a főegyháztanács 1883. ápril 
1 i-ki köriratában kijelelve vannak, öntudatosan felhasznál-
nak, hogy a gyülekezeti tagoknak az ev. hithez való hű-
ségét erősítsék. 

3. Mindazáltal az 1880. jul. 30-ki egyházi törvény-
ben megengedett fegyelmi eszközökhöz nem óhajtja felvé-
tetni, hogy a gyermekei kath. neveltetését megígérő ev. 
házasféltől az egyházi tisztességes temetés megtagad-
tassák. 

4. Épen oly kevéssé ajánlhatja, hogy az egyházhoz 
hűtlen tagok nevei évenként egyszer a szószékből kihir-
dettessenek. 

5. Mindezen veszélyek ellen csak egy módja van 
a védekezésnek, ha t. i. ev. népünk minden rétegében 
a protestáns szellemnek átható s élő olyatén megujulása 
jő létre, mely bár minden katholikust keresztyén testvé-
rének tekint, de Róma egyházának s a lélekfeletti zsar-
nokságnak egész határozottan ellenáll. 

A hosszú és élénk vitából a következőket tartom 
érdekesnek felemlíteni: 

V. Meyeren nem ért egyet Hoszbach indítványával, 
s a hűtlen tagoknak az egyházi temetés megtagadásával 
való büntetését sürgősen szükségesnek tartja. Most a 

lelkészek kényszerhelyzetben vannak, mert nem tagad-
hatják meg a halottas menet kisérését. 

Orth lelkész köszönetét fejezi ki az Ober-Kirchen-
rath iránt, hogy rendeletével korlátot szabott azon lel-
készek elé, kik kedvet éreztek magukban a halottégeté-
seknél jelen lenni. Ep így szabályt kellene hozni azon 
lelkészek ellen is, kik az öngyilkos hulláinak kisérése 
által »azok vérével bemocskolják magokat.« Szintén a 
legszigorúbb eljárást óhajtja a gyermekek kath. nevelte-
tésében nyilatkozó hűtlenség ellen.*) 

Schmeidler lelkész az előadó mellett foglal állást. 
Braun generalsuperintendens nem érthet egyet az 

előadóval. Azon rendkívüli indifferentismus miatt, mely 
most oly sok körben uralkodik, a consistorium bizonyo-
san azt óhajtja, hogy e közgyűlések az ő bizonyságtéte-
lük által a gyülekezetek evangelikus, vallásos öntudatát 
erősbitsék. Ott, hol feszült viszony van a két egyház 
között, mint p. o. a Rajna vidékén, az evangélikus ön-
tudat erősebb ; ott az evang. egyház sikeresen ellentáll 
a kath. propagandának s a viszonyok kedvezőbbek, mint 
akár csak Westpháliában is. Igen, mert ott, hol a mi 
egyházunk van többségben, csalfa biztonságban ringatták, 
nyugodtan s elégedetten érezték magukat, a kath. egy-
ház pedig az ő következetes és ügyes eljárásával a ve-
gyes házasságoknál csak ugy csendben rendkívüli elő-
nyöket nyert. Emellett meggyengült sok helyen az ev. 
öntudat, amiben nem kevés része van azon theologusok-
nak, kik a concrét confessiókat megtámadják. Az ilye-
nek legjobb szövetségesei a róm. kath. egyháznak. 

Dr. Hejfter. A berlini abnormis viszonyok között 
igen sokszor nem lehet a legdurvább lélekfogdosási té-
nyeknek sem nyomára jönni. Pártolja a fegyelmi eszkö-
zök szigorúbbakká tételét. Ha büntetést érdemel a felség-
sértés, a hazaárulás, hogy maradhatna büntetlenül az 
egyház elárulása ? Már pedig elárulja egyházát az az 
evangelikus, ki megígéri, hogy gyermekeit katholikusokká 
nevelteti. Örömest megadná tehát a jogot a lelkészek-
nek, hogy ily emberek temetésénél közreműködésüket 
megtagadhassák. 

Ezzel bevégződött az általános vita. A pontonkénti 
tárgyalásnál az i-ső pont egyhangúlag elfogadtatott, a 
2-ik is azon hozzáadással, hogy a fegyelmi eseteket a 
megye minden egyháztanácsa esetről esetre közölje egy-
mással. A 3-ik pont csak kevés szótöbbséggel lett elfo-
gadva ; a 4-ik szintén ; amennyiben sokan voltak, kik 
óhajtották az egyházi temetés megtagadásának szüksé-
gességét kimondani. Az 5-ik pontnál dr. Heffter a »pro-
testáns szellem« (protestantischer Geist) szó ellen tesz 
kifogást, amennyiben ez szerinte kétes értelművé lett s 
ugy is érthető, hogy a protestátió az ev. hitigazságok 
ellen irányul. Stahn az »egyházias öntudatc (kirchliches 
Bewusztsein) kifejezést ajánlja. Schröder szerint afelett itt 
nem lehet véleménykülönbség, hogy a »prot. szellem« nem 
jelenthet mást, mint a reformátió szelleme.« Mathis: Mégis 
a példa mutatja, hogy többféleképen értelmezhető e ki-
fejezés. Semmi okunk sincs, hogy egy párt jelszóvá lett 
kifejezésért oly nagyon rajongjunk, amely különben is 
inkább a negátiót emeli ki, mig az »egyházias öntudat« 
egyszersmind positiv actiót jelent. Orth lelkész : 300 év-
vel ezelőtt a »protest. szellem* helyes kifejezés volt. Ma 
sokan ugy foghatják fel, mint a protestáns egylet szel-
lemét. 

Dryander elnök felszólalásával, ki saját tapasztala-

*) Szükségtelen talán megjegyeznem, hogy Hoszbach a modern, 
Orth pedig az orthodox irányzatnak erős képviselője. E két irányzat 
küzdelme még napjainkban is erős hullámzásban tartja a berlini egy-
házi életet. R- K. 
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tai nyomán előadta, hogy a Ra jna vidékén mily rutul 
és szégyenteljesen bánik a kath . egyház az evangéliku-
sokkal, s egyszersmind hangsúlyozta az evang. protest . 
öntudat megújításának, szükségességét, ugy ért véget a 
vita, hogy a »protest. Geist« helyett »evang. Bewuszt-
sein« t é te te t t ; s e módosításokkal Hoszbach 5 tétele ha-
tározattá emeltetett . Révész Kálmán. 

I R O D A L O M . 

Magyarország népoktatási intézeteinek és tanítói-
nak név- és címtára. Hivatalos adatok alapján szerkeztette 
Belicza József, fővárosi vezető-tanító. Lampe l Róber t 
(Wodianer F.) kiadása. Ezen mü, mely eddig füzetenként 
jelent meg, már teljesen kész. Megvan benne a hazánkban 
létező minden iskola, tanintézet és óvoda, vallás- és nyelv-
különbség nélkül, és az illető tantestület névsora. Köny-
nyű szerrel megtudhatni belőle : hazánk bármely közsé-
gében mily iskolák vannak, mi a tannyelvök, ki az igaz-
gató s kik a tanítók. A mű végén »Névmutató* van, 
a hol hazánk minden tanítójának a neve olvasható s a 
hozzátett lapszám segítségével megkereshető, hogy az 
illető mely községben s mily iskolában van alkalmazva. 
Tagadhatat lan, hogy e mű nemcsak szükséges, hanem ér-
dekes is. Ehhez fogható a magyar irodalomban még eddig 
nem létezett. A vallás- és közoktatási miniszter is mele-
gen ajánlotta, melyhez mi a magunk részéről is jó lélekkel 
csatlakozhatunk. A 416 lapra terjedő, két hasábosan 
nyomtato t t vaskos kötet ára 3 frt. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

* Személyi hirek. A budapesti ev. ref. egyház 
presbyteriuma a legközelebbi napokban tar tot t gyűlésén 
az általa fenntartott gymnasiumhoz megválasztot ta he-
lyettes tanárokul Szalay Károlyt és Fiók Károlyt, lapunk-
nak két derék munkatársát . F o g a d j á k üdvözletünket. 

* Lelkészjelölés. A z érmelléki t ractusban lévő 
ot tományi egyház másod osztályú lelkészi állomására folyó 
hó 4-ikén történt meg a kijelölés. Pályáztak t izenhatan. 
Jelöltetett öt egyén, u. m. : Aranyi György bogyoszlói, 
Fazekas Imre ér-keserűi, Thamássy Lajos ér-olaszii, ren-
des, és Szabó Mihály debreceni, Lengyel Pál ér-mihály-
falvai segédlelkészek. 

* A kisújszállási i - ső osztályú lelkészi állomásra 
folyó hó 6-kán Török-Szt-Miklóson, 8 jogosult pályázó 
közül a következők jelöltettek k i : Bilci Károly györgyte-
leki, Gulyás Lajos nagybányai , Győri Lajos kenderesi, 
Rácz Károly szapárifalvai és Szél György avas-ujvátosi 
rendes lelkészek. A választás julius hó 4 ikén fog meg-
történni. 

* Budai templom-alap. Tisza Ká lmánné ő nagy-
méltósága, mint a budai reform, templom-alapra adomá-
nyokat gyűj tő bizottság védnöknője a napokban az emlí-
tett alapra 2220 forintot^ küldött püspök űrhöz, mint 
általa gyűj töt t összeget. Ő maga 500 frttal kezdette meg 
az aláírást, két nővére herceg Odeskalchy Gyuláné, és 
gróf Károly Tiborné pedig 300—300 forinttal folytatták. 
A többi adományozók neveit majd annak idején az 
illető pénztáros úr jegyzéke szerint közlendjük. 

* A gyomai ev. ref. egyház örömnapja. Emlékez-
nek kétségkivül lapunk olvasói, hogy a nevezett gyüleke-
zet nem rég választotta meg, egyik üresedésben volt 
lelkészi állomására Kálmán Farkas gyűdi lelkészt, vagyis, 

a mint hangzot t a választási mozgalmak ideje alatt : »a 
bibliás Garzó mellé ültették a zsoltáros Kálmánt , hogy 
mint a papszékben egymás mellett van a biblia és a zsol-
tár, üljön egymás mellett a protestáns egyházi irodalom 
e két munkása is templomunkban.« Folyó hó elsején a 
déli vonaton érkezett meg, Garzó lelkész és a gyűdi 
lelkész-család első szülötte, illetőleg szép kis virágszála 
társaságában Kálmán, kit a pályafőnél, a presbyterium és 
a tanítói kar élén Fekete Gyula segéd-, illetőleg helyet-
tesítő lelkész magvas és igen szívélyes beszéddel fogadot t . 
E fogadó beszédre — mint jellemzé Garzó — oly valaszt 
adott az érkező, melyben az evangéliomi szellem és a 
hazafiság oly gyönyörűen volt egyesülve, mint a fény és 
meleg a nap sugarában. Kálmán azon célból, hogy a 
roppant nagy templom acusticáját fölismerje, szerdán 
reggel a könyörgést végezte, mely alkalommal egyszers-
mind négy fiu gyermeket is keresztelt. A fő funktiót 
pedig áldozó-csütörtökön reggel végezte, mely alkalom-
mal János evangéliuma V. 44. alapján prédikált, fejteget-
vén a zsúfolásig megtelt templomban, az emberektől és 
az Istentől származó dicsőséget, melyek közül bár az 
elsőt többen keresik, mégis a második az igazi, a mely 
után minden igaz keresztyén embernek törekedni kell, 
habár utja a Golgotán keresztül vezet is az olajfák he-
gyének dicsőségébe. A jó hangulatot keltett beszéd után 
a 153 gyermeknek confirmálása következett , délután pe-
dig az uj temető megnyitása, illetőleg felszentelésének 
ünnepélye, ahol Garzó megnyi tó imája után az alkalmi 
beszédet ismét Kálmán Farkas mondot ta . Kálmán tem-
plomi és temetői beszédének jellemzéseül elég ismét a 
gyülekezet tetszése mellett Garzó lelkész ezen nyilatko-
zatára hivatkoznunk : >lia a reggelit templomhoz hason-
lítom : akkor a délutánit toronynak kell neveznem, mely 
a templom fölött ragyog.« A napot pedig társas va-
csora zárta be, melyben felekezeti és nemi különbség nél-
kül vett részt a városi közönség. H o g y nem hiányoz-
tak itt a lelkes felköszöntések, talán felesleges is említe-
nünk. A köszöntések sorát Garzó lelkész nyitot ta meg, 
melyre midőn az ünnepelt felelt volna, megeredt a többi 
is, mint a zápor, csupa virágeső. Gyomai Zsigmond, a gyo-
mai társadalom nevében emelt poharat , a gyomai ev. rei. 
egyházért , illetőleg ennek jelenlegi lelkészeért, mint a 
vallásfelekezeti korlátok fölé emelkedő közművelődésnek, 
Gyoma városában első rangú zászlóvivőjeért, s a jelen volt 
derék művelt nőkér t ; Turgonyi Lajos, mező-turi lelkész 
pedig, mint az újonnan választott lelkész rokona jelent 
meg, a két egykorú lelkész testvéri egyetértéseért s a gyü-
lekezet virágzásáért. Majd Tó th Sándor segédlelkész, mint 
főtanitó éltette társai nevében Kálmán urat, ugy is, mint 
iskolai felügyelő lelkészt. Feke te Gyula a lelkészek és a 
gyülekezet tagjai közötti békés egyetér tésre s együt t 
munkálkodásra emelt poharat . Kiss Bálint nyugalmazott 
rektor, Fazekas Zsigmond kántor és Kner Izidor nyom-
dász mint az irodalom munkását stb. stb. éltették. 

* Collégiumi g y á s z - e m l é k ü n n e p é l y Eperjesen. 
Az eperjesi ágost. hitv. evang. ker. collegium dísztermé-
ben f. é. junius 6-án megható és lélekemelő emlékünne-
pélynek voltunk szemtanúi a collégium nem rég, a leg-
közelebbi két év alatt elhunyt jeles három tanára 
dr. Vandrák András, Otrokocsi Végh Dániel és Tillisch 
János emlékezetére. A i>Hymnus<t-nak a jelesen szervezett 
»Eperjesi dalegylet« általi összevágó előadása után az 
ünnepélyt collégiumunk derék két felügyelőjének, Keczer 
Miklós s dr. Schmidt Gyula országgyűlési képviselő uraknak 
távollétében Mérey Aurélh.. felügyelő nyitotta meg, mely 
megnyitójában rá utalt az ünnepély fontosságára, s azon 
indokokra, melyek annak megtartását üdvössé és szüksé-
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gessé teszik. A rövid megnyitó után Hörk József e. i. 
coll. rector mélyen átgondolt s hatásosan előadott tar-
talmas emlékbeszéde következett . A jeles szónok meg-
győzően emelte ki Vandráknak, a nagy veterán tanárnak 
ötvenegy éves áldásos és eredménydús tanári működé-
sét, fájdalmas szavakban adott kifejezést azon pótolhatlan 
veszteségnek, mely az evang. ág. hitv. protestantismus-
nak egyetlen ős régi collegiumát 1884. szeptember 14-én 
Vandrák András 50 éves tanári jubileumának épen első 
évfordulójában bekövetkezett halálával érte. Jelesen utalt 
a szónok arra a körülményre, h o g y mintegy hét ezer ta-
nítványai közül számosan magyar társadalmi életünk ki-
válóbb tagjai közé tar toznak, kik folyton Vandrák 
András t vallják mesterüknek, a mint arról az 1883-ban 
tar tot t 50 éves tanári megható Vandrák-ünnepély fényes 
bizonyságot tett . Felemiitet te egyszersmind, hogy az or-
szág és protestantismus tör ténetében oly kiváló szerepet 
vitt collégíum falai között egy elv hangzot t szüntelenül: 
»pro patria t t libertate«, melynek leghívebb bajnoka és 
legbuzgóbb apostola épen Vandrák András volt, ki ötven-
egy évi tanári működése alatt összes idejét és jeles te-
hetségeit arra szentelte, hogy ezen elv nagy számú tanít-
ványaiban is megtestesüljön. És ezen elvet nemcsak a 
középiskolai, jogi és theologiai kathedrákon hirdette, ha-
nem annak hű tükre és szeplőtelen kinyomata volt az ő 
személyisége és nyilvános élete is, mely a leghívebben 
bizonyította, hogy az ősi collégíum érdekeit mindenek 
fölé helyezte, azokat folyton keblén viselte, ugy hogy 
Vandrákot méltán mondhatá az eperjesi collégium legna-
gyobb díszének és legkiválóbb büszkeségének. Vandrák 
jeles képzettségű tanítványai voltak azok is, kiknek 
gyászünnepélye a nestor tanáréval összekötve szintén 
junius 6-án ünnepeltetett , t. i. Olrokocsi Végh Dániel, a 
coll. gymnásium fiatal, finom műveltségű tanára, kit a 
mult év március havában vesztettünk el, és Tillisch János, 
ki f. év március havában hunyt el, s ki 35 éven keresz-
tül volt fáradhatatlan, buzgó tanára és dékánja a collé-
giumban levő ág. ev. tiszakerületi theologiának és rend-
kívüli tanára a jogakadémiának, a hazai ág. ev. egyház 
autonom hatósága alatt levő egyedüli ilynemű tanintéze-
tének. Hosszasabban foglalkozott a szónok az elhunyt 
tanároknak a collegium s a hazai tanügy terén lelkes és 
önodaadó tanári működésök által szerzett érdemeivel. 
Hörk nagy tetszéssel fogadott jeles emlékbeszéde után 
Zúz Pál II. eves theol. » Vandrák András emlékezete* 
című szép köl teményét szavalta el Kovácsi Sándor I. éves 
theologus hatásosan. Majd Schultze Ottó IV. éves theol. 
Tillisch János dékántanár fölött tar tot ta szépen kidolgo-
zott és nemes hévvel előadott emlékbeszédét, melyben 
az elhunytnak lelkiismeretes és buzgó tanári működésére 
utalva, fölhivta a jelen volt ifjúságot arra, hogy Tillisch 
áldásos működésének emlékezetét legjobban tiszteli meg 
azáltal, ha iránta hálával viseltetik, s az ő nyomdokaiba 
lépni igyekszik. Végül Elavács Gyula gymn. VIII. oszt. 
tanuló »Otrokocsi Végh Dániel emlékezete« című jeles 
alkalmi köl teményének Friedrich Zsigmond ugyancsak 
VIII. oszt. tanuló általi hatásos elszavalása után az »Eper-
jesi dalegylet« által ünnepi hangon előadott »Szózat* 
fejezte be a megható collégiumi gyászünnepélyt . Kieme-
lendőnek vélem még azt is, hogy az ünnepélyen az el-
hunytaknak családtagjain, igy a többi között özv. Vandrák 
Andrásnén, leányain és fián V. Gyula iglói gymn. tanáron 
kivül jelen volt Eper jes szab. kir. városának művelt közön-
sége valláskülönbség nélkül, sőt Sárosmegye törvényható-
ságának képviselete is Mattyasovszky Tamás fő- és Pécsy 
Zsigmond alispán személyében. A jövő tanév szeptem-
berében Rochlitz Gyula, ki legközelebb 30 ezer forintnyi 

alapítványt tett a collégium részére, és Jelenik Almássy 
István emlékezetére, ki hosszú időn keresztül áldozatkész 
felügyelője volt a főiskolának, fog collégiumi gyá^zünne-
pély tartatni. — Dr. Szlávik Mátyás. 

* Találkozás 10 év múlva. Mindazon egykori iskola-
társainkat, a kik 1876-ban a szarvasi főgymnasiumban 
érettségi vizsgálatot tettek, figyelmeztetjük, hogy az akkor 
megállapított találkozási idő f. évi julius i - ső napjának 
délelőtt 10 órájára esik, mely napon Szarvason megje-
lenni adot t becsületszavuk is kötelezi őket. Budapest, 1886. 
május 31. Dr . Bácskai Albert , dr. Kufifer Béla, dr. Salgó 
József. 

* Felhívás. Mindazon iskolatársainkat, kik az 1876. 
évi julius hó első napjaiban velünk együtt tet tek a nagy-
kőrösi főgymnasiumban érettségi vizsgálatot, s magukat 
10 év múlva összejövetelre kötelezték, felkérjük, hogy 
f. évi julius hó 4-én Nagy-Kőrösön megjelenni szívesked-
jenek, s megjelenésükről bennünket előre értesítsenek, 
hogy igy elszállásukról intézkedhessünk. Nagy Kőrös, 
1886. junius 3. — Benkő Imre, Szalay Gyula, főgymn. 
tanárok. 

* Vizsgálatrend a dunamelléki reformált egyház-
kerület budapesti theologiai akadémiájában az 1885/6-ik 
évi nyilvános zárvizsgálatok következő sorrendben tartat-
nak : Junius 18-án d. e. 8 ó rakor : A IV-ed éveseké, a 
magyar prot . egyháztörténetből Farkas József, az egy-
házjogtanból Kovács Alber t , az erkölcstanból Szőts 
Farkas, az uj-szövetségi irásmagyarázatból Petri Elek, 
az uj szövetségi biblika theologiából Kenessey Béla ta-
nárok vezetése alatt. Junius 18-án d. u. 3 ó r ako r : A 
Ill-ad éveseké, a dogmatörténetből Farkas József, az 
alkotmánytanból Kovács Albert , hittanból Szőts Farkas, 
az uj-szövetségi irásmagyarázatból Petri Elek, az ó-szö-
vetségi biblika theologiából Kenessey Béla tanárok ve-
zetése alatt. Junius 19-én d. e. 8 órakor : A Il-od éve-
seké, az egyháztörténelemből Farkas József, a vallásböl-
csészetből Szőts Farkas, az ó-szövetségi irásmagyarázatból 
Petri Elek, az oktatástanból dr. Bihari Péter, az uj-szö-
vetségi bevezetéstanból Kenessey Béla tanárok vezetése 
alatt. Junius 19-én d. u. 3 ó r a k o r : Az I-ső éveseké, az 
egyháztörténelemből Fa rkas József, a héber nyelvből és 
görög nyelvből Petri Elek, a bölcsészettörténetből és 
módszertanból dr. Bihari Péter, az ó-szövetségi beveze-
téstanból Kenessey Béla tanárok vezetése alatt. Ennek 
végeztével a német nyelvből Dúzs Sándor tanár veze-
tése alatt, majd mind a 4 osztály ének-vizsgálata Szo-
tyori Nagy Károly énektanár vezetése alatt, végre a 
szónoklati verseny s az ösztöndijak és jutalmak kiosz-
tása. — Figyelmeztetés. 1. Az uj szervezeti szabályzat 
által követelt paedagogiai vizsgá'at, melyre a Ill-ad évre 
menő theologusok oly módon köteleztetnek, hogy m : g 
azt le nem tették, a III-ad évre föl nem bocsáttatnak, 
szeptember 4-kén tartatik a theol. választmány által, 
mely ugyanakkor dönt a felvételért és jótéteményekért 
folyamodók kérvényei fölött. 2. A jövő iskolai évre a 
régi és új növendékek beiratkozása szeptember 6-ikán 
leend : beiratkozás előtt mindenféle iskolai tartozások-
há t ra lékok, beirátási díj, tanári gyámegyleti díj, convic-
tusi illetmény egy harmada, supplica'ió stb.) az igazgató-
nál lefizetendők. 3. A javító- és pót-vizsgálatok szeptem-
ber 6-án tar tatnak ; 7-én délelőtt 9 órakor lesz a tanév 
ünnepélyes megnyitása a gyűlés-teremben. 4. A kik az 
intézetbe belépni szándékoznak, felvételért és jótétemé-
nyekért való folyamodványaikat iskolai és vagyoni bizo-
nyítványokkal fölszerelten a főtiszt, igazgató választ-
mányhoz címezve legkésőbb augusztus 28-ig a theologiai 
akadémia igazgatójahoz küldjék vagy adják be, mert a 
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felvételi gyűlés után érkezett folyamodványok nem fog-
nak figyelembe vétetni. Régi növendékeknek nem szük-
séges folyamodni.. 

* Vizsgarend. A sáros-pataki főiskolában a gymná-
siumi osztályok vizsgálatai junius 20—25-ikén az éret t-
ségi vizsgálat szóbeli része junius 26—30. napjain ; az 
akadémiában a colloquiumok a vallás- és egyháztudo-
mányi valamint a bölcsészeli szakból, a pünkösti ünne-
peket s a kápláni vizsgálatok napjait kivéve, május 17-től 
junius 30, a jog- és á l lamtudományi szakban jun. 1 — 30 
tar ta tnak meg. 

* Könyvmegrendelés . A mult hóban elhunyt Gyön-
gyössy Sámuelnek, a nagy nevű egyházi szónoknak egy-
házi beszédei s összes művei az eddigi bolti ár vagyis 
7 frt helyet t Ferenczy B. miskolci könyvárusnál és kiadó-
nál 3 fr tért megrendelhetők. 

* A nagy-becskereki i f júság a reform, templom 
javára junius 19-én egy tombolával s színműi előadással 
összekötött nagy erdei mulatságot rendez a kincstári 
nagy erdőben, melyre miután vidékről is sokan ígérkez-
tek — a vidékiek azzal hivatnak meg, hogy elszállásuk-
ról — ha a lelkészi hivatalhoz fordulnak gondoskodva 
leend. — Szalay. 

* Bátai tűzvész. A tolnai reform, egyházmegyének 
egyik, anyagilag különben is szegény, de fontos misz-
sziójú egyházát a hátait e hó 3-ilcán súlyos csapás érte. 
A mondot t napon a községben tűz ütvén ki, leégett 253 
ház, s ezek között a református paplak, iskola, tanitói 
lakás, ezen kívül le- és beéget t néhány kivétellel az ösz-
szes református lakosság lakhelye, gazdasági épületeivel 
s szereivel együtt . Az évek hosszú sora s a hi t rokonok 
támogatása szükséges, hogy ezen kis egyházunk ismét 
lábra állhasson. 

* Stiglicz A. karénekes könyve . Ezen lapok mult 
évi 18 ik számában, a nagy-bányai ref. orgonista Stiglicz 
Alber t előfizetésre szólította fel az érdeklődőket , egy ál-
ta 'a kiadandó »templomi karénekes könyvre« s 2 frt ár 
előre beküldése után, díjmentesen ígérte annak szétkül-
dését. Én előfizettem — a>t hiszem többen is — de ez 
ideig sem a könyvet, sem a pénzt nem küldötte el. 
Többször felszólítottam, s mindig tudot t okot mondani a 
halogatásra. Végre a »Budapesti hirlap«-ban is szellőz-
te t tem üzérkedését, mind sikertelen volt. Most ezen la-
pok utján vagyok őt kénytelen ígérete beváltására fel-
hívni. Ordason Somogyi László népiskolai tanitó. 

* Kérelem. Tisztelettel kérem mindazokat, kik »A 
Bihar-Diószegi Ev. Ref. Egyház Múltja és Jelene« című 
mult évben megküldött művemet megtar tot ták , és árát 
mind ez ideig meg nem küldték, hogy azt hozzám mi 
előbb elküldeni kegyeskedjenek. B.-Diószeg, 1886. jun. 5. 
Molnár János, ev. ref. lelkész. 

* Svájci mormon misszió. Mint Bernből írják, Svájc-
ban egész telepe van az amerikai mormonizmusnak. Ma-
gában Bernben 120-nál többen vannak, s számuk a bázeli, 
genfi, zürichi stb. mormonokkal együt t Svájcban 600 ra 
megy. Közgyűlésüket karácsonykor rendesen Bernben 
tar t ják. Ekkor szokták fölvenni az uj jelentkezőket gyü-
lekezetükbe. A keresztelést éjjel tar t ják s az uj tagot 
folyóvízbe márt ják. Ez ünnepélyekre Amerikából is eljön 
az anyaegyház küldötte. A berni telep az Etoile című 
hírlapot adja ki, azonkívül irat és kiad nagy^ számban 
énekeket, kátékat s egyéb áj tatos műveket. O vezeti a 
németországi propagandát , hol Stut tgartban, Mannheim-
ban, Nürnbergben, Münchenben, Berlinben vannak már 
egyházközségek. 

* Gyászhirek. Kováry Albert némái reform, lelkész, 
78 éves korában mult hó 26-án elhunyt. — Szabó Endre 

a honti ág. hitv. evang. lelkészek nestora mult hó 19-én 
Derezsnyén meghalt , s 21-ikén a környékbeli lelkészek 
s nagy közönség jelenlétében el temettetet t . — Iíalka 
Sámuel kadarkúti reform, lelkész mult hó 24-ikén 69 
éves korában e lhuny t ; temetése 26-ikán nagy közönség 
részvéte mellett ment végbe. Áldás és béke lengjen po-
raik felet t! — Kalchbrenner Károly nyugalmazott es-
peres, szepes-olaszii evang. lelkész, a hazai evangelikus 
egyháznak egy érdemekben gazdag s az ország határa ;n 
kívül is messze földön ismeretes, fáradt, agg harcosa e 
hó 5 ikén kidőlt az Ur munkásai közül. Kalchbrenner 
1807-ben született Sopronmegye Pöttelsdorf nevű hely-
ségében, hol a tyja ev. lelkész volt. Gymnáziumi tanul-
mányait Győrött , Pesten, Selmecbányán, Pozsonyban, 
és Sopronban végezte, és aztán Halléban hallgatta a 
theologiát. Befejezvén tanulmányait , Pesten a tyja oldalán 
mint segédlelkész működöt t egy évig, a mikor 1832-ben 
a szepes-olaszii lelkészi állomásra hivatott meg. A k :s 
hitközség lelkészi teendői nem kötöt ték le minden idejét 
és azért mint munkakedvelő ember szorgalommal tanul-
mányozta a görög-latin klasszikusokat, nem kis ügyeséggel 
festett genre- képeket és értékesítette egészséges humorát 
csattanós, rímes versekben, melyeket aztán különféle tár-
sas összejövetelek alkalmával általános tetszés közt felol-
vasott. A 60-as években, tehát 50 éves korában szembaja 
miatt sokat érintkezvén a szabad természettel, a botani-
kával kezdett foglalkozni és tekintve Szepesmegye virány-
dus vidékét, igen szép eredménynyel , melyet aztán ön-
álló értekezésekben feldolgozott és ismertetett a »Termé-
szettudományi Közlöny« és az akadémiai »Természettudo-
mányi Értekezések«-ben. Majd a gombászat terén tet t 
részletesebb kutatásokat és ez irányú működésében 
1874-ben valóságos fordulat állott be, mikor is a svéd 
Fries, (Linnénak egyik nagyhi iű utóda az upsalai egye-
tem botanikai tanszéken) és az angol Berkeley buzdítá-
sára és segítségével az exotikus gombászatot tet te spe-
ciális tanulmányává. A jeles tudós, kinek szerénysége 
volt csak nagyobb tudományánál , oly kiváló hírnevet 
szerzett mykologiai búvárkodásai és irodalmi tevékeny-
sége által, nem csak Magyarország, de még inkább a 
külföld előtt, mint az eddig kevés magyar természettu-
dósnak sikerült. Mennyire elismert szaktekintély volt ő 
e téren, legjobban bizonyítja az a körülmény, hogy a 
mióta Fries, a nagynevű upsalai tanár és az angol Berkeley 
gombászok elhunytak, az öt földrészben elszórt szaktu-
dósok majd minden nevezetesebb mykologiai vita alkal-
mából hozzá fordultak, mint olyanhoz, kinek véleménye, 
főleg szabatos determinációi folytán mérvadó, mondhatni 
döntő volt. Számos apróbb, a hazai és a külföldi szak-
lapokban megjelent értekezésén kiviil a magyar tud. 
akadémia által kiadott »Magyarország hár tyagombáinak 
válogatott képei és ismertetése« című nagy művével 
örökítette meg nevét. Érdemei elismeréseül a magyar 
tud. akadémia 1864-ben levelező, 1872-ben rendes taggá 
választotta. Levelező tagja volt még az ausztráliai New 
South Wales Linneau Society növénytani társulatnak 
is. Nem kis irodalmi munkásságot fejtett ki a »Hedvi-
giában«, a pétervári akad. közlönyben, a »Regensburger 
Flora«, a londoni »Grevillea« és más külföldi szaklapokban 
és ezekben oly mé 'y és biztos szakképzettséggel lepte 
meg kollegáit, hogy ennek elismeréseül br. Thiimen Bó-
dog, a Mycotheca universalis kiadója közvetítésével Kalch-
brenner, mint a leghivatottabb gombász bízatott meg 
mindazon gombák determinációjával és ismertetésével, me-
lyeket az egyes világrészekben tartozkodó vagy utazó 
botanikusok ezen célból beküldtek ; igy Martinoff Szibé-
riából, Potani és Butschnei Mongoliából és Eszak-Khiná-
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ból, Schnell a kirgizek pusztájából, br. Müller a mellbour-
nei botanikus muzeum igazgatója Ausztráliából, Mac Owan 
tanár, Tuck, Murray mérnök és Baur herrenhuti misszio-
nárius a Fokföldről, Caffrariából, dr. Lorenz Délameriká-
ból stb. A kibocsátott családi gyászjelentés igy hangzik : 
Alólirottak a tudományt , az egyházat, családott ért köz-
veszteség fajó érzetével jelentik Kalchbrenner Károly 
m. t. akadémiai tagnak, XIII. városi esperesség érdemült 
főesperesének és a helybeli ág. hitv. ev. egyház nyug. 
lelkészének á 'dásos élte 8o-ik évében f. évi junius 5-ikén 
végelgyengülésben történt elhunytát. Pormaradványai f. 
évi junius 7-ikén délután 2 órakor fognak helyben, áldó 
részvét által kisérve, nyugalomra tétetni. Szepes-O'aszi-
ban, 1886. évi junius hó 5-ik napján. Béke lengjen siri 
álma felet t! 

A D A K O Z Á S O K . 

A budai ev. református templom építésére kö-
vetkező adakozások tör téntek : Budapesten : Máthé Mar-
git 2 frt. Máthé Mariska 2 frt. Turcsányi B. 1 frt. Prih-
radny M. 20 kr. Engl A n n a 50 kr. Beretvás Ilona 50 kr. 
Irsai Kat i 50 kr. Kerek Margit 1 frt. Janky Margit 50 kr. 
Benigny Zelma 50 kr. Bay Mariska 20 kr. Cs. Tó th 
Mariska 1 frt. Áldásy Jenni 2 frt. Mészáros Berta 1 frt. 
Kalarszky Mariska 20 kr. Várady Gizella 50 kr. Tó th 
Mariska 50 kr. Zellerin Vilma 20 kr. K e m é n y Jolán 
30 kr. Bárdos Olga 20 kr. Jankovich Margit 20 kr. 
Ensel Szerena 1 fit . Halász Irma 1 frt. V . Vitális Vilma 
20 kr. Polgár I rma 1 frt. T ó t h Borbála 30 kr. Ballogh 
Paula 50 kr. R á d a y Ágnes 1 frt. Horváth La jos és 
Gránicz Pál gyűjtése 16 frt 22 kr. Szervaczijus Juliánná 
mint gyűj tő 3 frt. Márton Mihály 1 frt. Jónás Mihály 
50 kr. Marton Juliánná 50 kr. Kecskeméti Imre 1 frt . 
N. N. 1 frt. Kárász István 1 frt . R a j m a n Kálmán 1 frt. 
Horgosi Kárász Imre I frt. Kárász Bat tyány Karolina 5 frt. 
Kárász Miklós 1 frt. Johan Schubert 3 frt. Szűts János 
1 frt. Schmölzl A n n a 1 frt. Khern Ferenc gyűj tése 73 frt. 
Május 9 Perselypénz 2 frt 70 kr. Május 16. Perselypénz 
2 frt 60 kr. Borosnyay Oszkár gyűj tése 13 frt. Május 23. 
Perselypénz 3 frt . Május 30. Persely pénz 2 frt 16 kr. 
Junius 3. Perselypénz 3 frt 37 kr. A ceglédi ref. egyház 
5 frt. A ceglédi újvárosi népkör 5 frt. A nagy-körösi 
ref. gymnasium önképzőköre a dalárda közreműködésével 
Mészöly Gáspár felügyelő-tanár ur által 78 frt 40 kr. A 
nagy-körösi ref. gymnasium tanári kara 17 frt. Skóciából, 
a glaubucai kétszáz tagu kis angol egyház 25 frt. M.-
Csahaly Rózsa Károly 1. hívei 5 frt. M.-Tur ref. egyház 
5 frt. Brassó: ref. egyház tagjai Molnár János által 2 frt 
30 kr. Szent-Gál: Csonka Ferenc e. m. esp. által az egy-
házmegyében gyűj tve 40 frt 30 kr. Panlcota ref. egyház 
1 frt. Iske ref. egyház Pazar István 1. által 1 frt, és a 
huszadik század agendája kéziratban. Kun-Szent-Miklós 
ref. egyház és Baksay Sándor esperes által 32 frt 93 kr. 
Összesen : 374 forint 98 kr. A huszonkilencedik közlésben 
kimutatott összeggel együtt 9748 forint 491/2 kr. (Foly-
tatjuk). Budapest, 1886. junius 4-kén. — Dr. Hamary 
Dániel, pénztáros. 

-ZJITJ^ iz; ^ t . 
A dunántúli ev. ref. egyházkerület bel.-somogyi 

egyházmegyéjében levő kadarkuti Il-dik osztályú egy-
házba, pályázat hirdettetik. 

A pályázati jelentkezés, a pályázó minősítettségének 
igazo'ásával f. évi julius 24-ig Hedrahely (p. h.) Körmendy 
Sándor espereshez terjesztendő be. 

Kelt Rév-Komáromban, 1886. junius hóban. 
Z E ^ a p G - á T b o r , püspök. 

A szatmár-németi evang. reform, gymnasiumban az 
1886— 87-ik isk. évi szeptember i -én elfoglalandó rendes 
tanári állásra. 

A megválasztandó rendes tanár szaktudománya a 
latin és magyar nyelv, esetleg más rokon tan tárgy is ; 
heti órák összege legfölebb 24. Fizetése 900 frt készpénz, 
háromhavi részletekben előre; 41 köbméter beszállitatlan 
tűzifa, melyből egy tantermet fűttetni tartozik. 

Föl té te l : ev. reform, vallás és középiskolára képe-
sítettség, mi oklevéllel vagy hiteles másolattal igazolandó. 

A megválasztott tanár sikeres próbaév után állandó 
alkalmazást nyer s a tanári nyugalomdij- és gyámintézet-
nek jogos és kötelezett tagjává lesz. 

Pályázók kellően fölszerelt kérvényöket 1886. jul. 
8-ig dr. Farkas Anta l igazgatótanácsi elnökhöz küldjék be. 

Szatmártt , 1886. junius 8. 
Vozári Gyula, 

I—3 igazgatótanácsi jegyző. 

PÁLYÁZAT 
s e g r é d - t a n á r i á l l o z n á s o l ^ r a -

A sepsi-szentgyörgyi evang. reform. Székely-Mikó-
kollegium I—IV-ik osztályú algymnasiumában a jövő 
188G/--ik tanévre betöl tendő három segédtanári állomásra 
ezennel pályázat hirdettetik. E három állomás közül 
kettő a humán (magyar, latin, német, történet- földrajz), 
egy a reál (mathesis, mértani-rajz, természet- s esetleg 
földrajz) csoport tantárgyai egyikének-másikának taní-
tásával lesz összekötve, ugy azonban, hogy mindenik se-
géd-tanár a kollégiumi benlakásos felügyeletet és egy-egy 
osztály külön gondviselői s illetőleg priváttanitói köteles-
ségeit is tartozik magára vállalni. 

Javadalom: a kollégium részéről havonként fizetendő 
évi 600—600 f r t ; a közös felügyeletért benn a kollégium-
ban egy-egy szobából álló külön lakás és fűtés; az egyes 
osztály gondviseléséért és privátáztatásáért pedig a szülők 
részéről fizetni szokott díjazás (circa 100 — 150 s esetleg 
még több forint is). 

Minthogy ez állomások az egy-két év múlva rend-
s-.eresítendő tanszékek helyét pótoljak ideiglenesen, csakis 
a törvények értelmében képesített egyének pályázhatnak, s 
folyamodni akarók felhivatnak, hogy életkorukat, végzett 
tanulmányaikat, tanári képesítettségüket stb. igazoló ok-
mányaikat f . évi julius l-ig, a kollégium igazgatójához 
adják be, jelezvén a folyamodásban, hogy ki-ki a szoros 
értelemben vett szaktárgyain kívül a fennebbi két csoport 
tantárgyai közül még melyiknek tanítására vállalkozik. 

Az elöljáróság által megválasztottak az egyházke-
rületi Állandó Igazgató-Tanács megerősítése után hivat-
nak meg, s állomásaikat augusztus végével tartoznak el-
foglalni. 

A kollégiumi elöljáróságnak 1886. ápr. 27 ki üléséből 
60—1886. sz. a. fölterjesztésre 1066—1886. sz. a. adott 
felsőbb hatósági leirat ér telmében. 

Székely Gergely, Benke István, 
kolleg. elnöklő íogondnok. kolleg. igazgató-tanár. 

Felelős szerkesztő és, kiadó-tulajdonos : IDr. IBs t l la .g ' i :Lv£ór. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 



25. sz. Budapest, 1886. junius 20 . 
49 

PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP O 

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. Kinizsy-ufca 29, sz. 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. 

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

külön 30 kr. 

ELOFIZETESI FELHÍVÁS 

„PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP" 
1886. évi huszonkilencedik második 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 kiadó-hivatalába (Kinizsy-lltca 29-dik Szám a la t t ) kérjük küldeni. 

F a r k a s J ó z s e f , 
főmunkatárs. 

D r . B a l l a g i M ó r , 
laplulajdonos és felelős szerkesztő. 

A papi vizsgák reformjához. 
A papi vizsgák reformja régen érzett szük-

ség. A konvent már három év óta szőnyegen 
tartja, a kerületek már megtették reformjavasla-
taikat, a sajtó is többször szóba hozta, a theol. 
akadémiák képviselőiből alakult értekezlet julius 
5>én fog tanácskozni és javaslatot késziteni e 
fontos tárgyban. Helyénlevőnek és időszerűnek 
tartjuk tehát e kérdésben egyet-mást elmondani, 
sőt felkérjük az illetékes köröket, hogy az egye-
temes éi^fckű ügy reformját hozzászólásukkal elő-
segiteni sziveskedjenek. 

A papi vizsgarendszer javítása első sortáln 
a tapasztalat által kimutatott hibák megszünteté-
sét tartozik célul tűzni. Azzal kell tehát legelő-
ször is tisztába jőnünk, hogy mik a mai rendszér 
hibái és csak azután szólhatunk a kérdés positiv 
oldalához, hogy minő uj intézkedéseket kellene 
életbe léptetnünk. 

A királyhágóninneni négy egyházkerület 
vizsga-szabályai eredetileg az 1861 diki konvent 
által hozott szabály-javaslat alapján állnak, tehát 
közös forrásból származva, közös elvek szerint 

vannak megalkotva. Ugyazon tárgyakból kíván-
nak vizsgát, mindnyájan kápláni és papi, tehát 
két vizsgát különböztetnek meg,, ^egyenlően álla-
pítják meg a vizsgázást, i — i évi időközzel a 
végzés és az első vizsga után, végre hasonlóan 
állítják össze a vizsgálóbizottságot. De a gyakor-
lat és az egyes egyházkerületek által belkörüleg 
tett intézkedések az eredetileg közös vizsgarend-
szeren sok, sőt lényeges változtatásokat tettek. 
Leginkább letért a közös alapról a dunántuli 
kerület, mely papjait a kápláni vizsgán a tractu-
sok és csak a papi vizsgán vizsgáltatja az egy-
házkerület bizottsága által. De legújabb időben 
más kerületek is változtattak vizsgarendszerükön, 
hol a tárgyak beosztásában, hol a vizsgaidő meg-
határozásában, hol más kisebb pontokban. Az 
erdélyi egyházkerület az egyházi élet e terén is 
különleges helyzettel bir : vizsgarendszere egészen 
különálló, a mennyiben az úgynevezett papi szi-
gorlat nem két, hanem egy vizsgából áll, mind-
járt a tanfolyam végzésével letehető, de megelőzi 
a Il-ik év végén egy előléptetési vizsga, az úgy-
nevezett alapvizsgálat. 

A lelkészképesités ez eltérő s néhol lénye-
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gesen különböző módjaival szemben első javitni-
való a különbségek megszüntetése és lehető egy-
öntetűség behozatala. 

A fennálló vizsgarendszernek nagy hibája 
továbbá, hogy a vizsgáló bizottságok nem állan-
dók, hanem mondhatni évenként változók. Minden 
gyűlési tag vizsgáló biztos, de szorosan véve egyik 
sem az. Már pedig a vizsga eredménye felett 
dönteni hivatott személyek gyakori, néha minden 
alkalommal való változása nemcsak nem biztosítja, 
hanem sokszor lehetetlenné teszi azt a követke-
zetesen egyenlő szigort, mely a képesítés színvo-
nalát mindig egy azon magaslaton tartja. Ebből 
foly aztán a mostani rendszer nagyon gyakori s 
csak nagy nehezen elkerülhető hibája, hogy az 
osztályozásban vagy tulszigorú vagy túlságosan 
elnéző, a mint a bizottság-változás magával hozza. 
E lényeges hibán okvetlenül és gyökeresen se-
gíteni kell. 

Nem kis hiba van a vizsgái tárgyak beosz-
tásában is. A mostani vizsgarendszer igen sok 
apró-cseprő tárgyakra forgácsolja a theologiai 
studiumot. Két izben összesen vagy 17 tárgyból 
kérdeztetik a jelölt, mintha csak modern közép-
iskolai osztályvizsgát kellene adnia. Máig sem tu-
dom megérteni és okát adni, hogy miért szerepel 
a képesitő vizsgák tárgyai között az Encyclopae-
dia, a külön Katekhetika, meg a Curapastoralis 
s több effélék. De nem jól vannak megosztva a 
tárgyak a két vizsga között sem. A kápláni vizs-
gára igen sok, a papira igen kevés van téve. 
Ennek következménye aztán az, hogy a kápláni 
alatt csak ugy görnyed a candidatus, a papi vizs-
gára meg alig készül valamit a káplán, hisz avval 
(mint mondani szokták) nem érdemes komolyan 
foglalkozni. Az uj vizsgarendszerben helyesebben 
és célszerűbben kell a tárgyakat beosztani. 

Reformálni kell a vizsgák idejét is. Most a 
vizsgák rendesen a kerületi gyűlések idején tar-
tatnak, a mi helyes volt a régebbi időben, mikor 
a káplánok és vizsgáló biztosok, hogy a vizs-
gáért való külön utazás költségeitől megkímél-
tessenek, a superintendentialis gyűlés alkalmával 
végezték dolgukat; és helyes volt talán azért is, 
mert az akkori kerületi gyűlések, mint jegyző-
könyveikből látható, sokkal kevesebb tárgyban 
kellvén intézkedniök, igen jól ráértek a papjelöl-
tek és a fiatal papok megvizsgálására, s a mi 
ezzel össze volt kapcsolva, a vizsgát sikerrel letett 
ifjak lelkészi felavatására. Az idő változván, ma 
e rendszer csak a képesités hátrányára szolgál. 
A gyűlés legtekintélyesebb tagjai rendesen más 
bizottságokban lévén elfoglalva, papi vizsgára csak 
az vetődik be, kinek másutt nincs dolga. Püspök 
és esperesek sokféle gyűlési gond és dolog miatt 
vagy meg sem jelenthetnek, vagy ha igen, akkor 

sem fordíthatnak az ügy fontosságához méltó 
figyelmet a papok képesitésére. Végre a gyűlési 
drága időt kímélendők a vizsgát rendesen kelletén 
tul hajszolják, nem engedve elég időt alaposabb 
kérdezésre a tanárnak, nem adva elég alkalmat 
kimerítő feleletre a censendusnak. E bajon is se-
gíteni kell. 

De a jelöltek szempontjából sincs jól meg-
szabva a vizsga-tevés ideje. Most a candidatus 
végzés után egy évre tehet kápláni, ez után egy 
évre papi vizsgát. A képesités megszerezhetésé-
nek e tervszerű húzás halasztása a mai viszonyok 
között egészen felesleges. Csak hosszabbítja a 
készületi időt, de nem javítja az előkészületet. 
Aztán itt is tekintetbe kell vennünk a változott 
viszonyokat. Mikor elődeink a vizsgái előkészüle-
tet két évre szabták, nem lévén még qualifica-
tionalis törvény, szemeik előtt főként az lebeghe-
tett, hogy az egészen korlátlan választás éretlen 
fiatal embereket ne ültessen a parókhiákba. Ma ez 
aggodalomra egyáltalában nincs ok, sőt inkább 
az a baj, hogy a minősítési rendszabályok nagyon 
is megérlelik, sokszor kifárasztják a szegény káp-
lánt. A tanfolyam bevégzése és az első vizsga 
között egy évi időközt szabni meg, nézetünk 
szerint, teljesen felesleges. Minek szaporítani a 
^pipázó diák*-ok és a ^heverő káplán*-ok számát? 
Miért hátráltatni tervszerűleof a fiatal emberek ál-
lásra jutását ?! 

Végül nem csekély hibája a mostani vizsga-
rendszernek, hogy az írásbeli dolgozatokra nem 
fektet kellő súlyt. Az első vizsgára nem is ad 
házi feladatot, hanem megelégszik két kis zárt-
helyi dolgozattal; a második vizsgára csupa litur-
gialis munkákat kiván, az elméleti dolgokat jófor-
mán mellőzvén. E hiba sem maradhat kijavitatla-
nul az új rendszerben. 

Mindezen felsorolt hibák, (melyek száma még 
szaporitható volna) a lelkészképesités színvonalát 
általában is gyengítették, néhol károsan alászálli-
tották s ezért teljesen indokolt, sőt halaszthatatla-
nul szükséges, hogy a papi vizsgák fennálló rend-
szerét gyökeresen reformáljuk. A reform főbb el-
veit és néhány pontját a mondottak után, melyek 
a kijelölendő tételek indokolásául tekintendők, 
röviden a következőkben vagyok bátor össze-
foglalni. 

A reform vezérelvéül a vizsgálás és osztá-
lyozás színvonalának emelését kívánom kitűzni. 
Nekünk nemcsak a papképzés, hanem a papké-
pesités terén is szüntelen emelnünk kell a mérté-
ket. Emelni elvből, mert mi reformált és magun-
kat szüntelen reformálni tartozó egyház vagyunk, 
mint ismeretes jelszavunk is mondja: ^ecclesia 
semper reformari debet.* Emelni a társadalmi 
verseny által ösztönöztetve, mert a hivatalunkhoz 
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és személyünkhöz kötött igények folyton növeked-
nek s nekünk nem szabad a jogos követelmények 
elől elzárkóznunk. Emelni (hogy ugy mondjam) 
interconfessionalis szempontból is, mert egyhá-
zunknak mind culturalis hivatása, mind számbeli 
ereje sürgetőleg követelik, hogy papságunk a 
többi felekezetek papjai között ne csak megálljon, 
hanem első helyet foglaljon el, mind tudományos 
képzettségben, mind társadalmi műveltségben. A 
papság tudományos és valláserkölcsi szellemén 
fordul az egyházi élet. A tudás adja kezünkbe a 
fegyvert, a valláserkölcsi szellem vagy a hit szüli 
az erőt. A keresztyénséget a lelkes Pál-féle apos-
tolok terjesztik és az Augustinus-féle atyák gyö-
kereztetik meg a pogány világban. A reformatiót 
a Luther-féle hit szüli és a Kalvin-Melanchton tu-
dása szilárdítja meg. A magyar protest. egyházat 
hitbuzgó és tudós papjai emelték a hazai kath. 
egyház fölé a 16 ik században, s a hitben, tudás-
ban és bölcseségben még erősebb Pázmánok szo-
rították le a i 7-ik században. Az ellenreformatiót 
a fanatismusig hivő s a tudás és eszély minden 
fegyverét forgatni tudó jezsuiták indították meg 
s vitték győzelemre sok helyen, legtöbbször az 
állami hatalom kényszer-eszközeivel is szövetkezve. 
Azért hát csak emelni a papság szellemerkölcsi 
niveauját, ha győzni akarunk a 19-ik század nagy 
versenyében. 

A reform másik elvéül az egyöntetűséget 
jelölöm ki. Véget kell vetni e téren is az egy-
házkerületek között fennálló különbségeknek, ki 
kell itt is fejeznünk, hogy egy egyház vagyunk 
és egy törvény alatt állunk. Az egység és egy-
öntetűség e morális mozzanatain kivül ne felejt-
kezzünk el a dolog logikai és opportunitási olda-
lairól se. Ha egy törvény alatt élő egységes egy-
ház vagyunk, melyben papjaink egyazon módon 
választatnak, s az uj konventi rendszabály alapján 
egyazon rendszer szerint képeztetnek, a dolog 
logikája is megkívánja, hogy egyazon vizsgarend-
szer szerint nyerjék képesítő okleveleiket is. Ha 
egységes egyház lettünk szervezetben és törvé-
nyekben, bizony a célszerűségi tekintet is meg-
követeli, hogy legfontosabb hivatalaink leendő bir-
tokosai az ismereteknek és szellemi-erkölcsi kellé-
keknek egyenlő mértékei szerint méressenek meg 
és képesíthessenek. Ez elvek szerint rendszabályba 
kimondatni kívánom: 

1. Minden egyházkerületben egy állandó lel-
készvizsgáló bizottság szerveztessék, a püspök el-
nöklete alatt, a theol. tanárok részvételével. 

2. A vizsgái tárgyak helyesebb beosztással, 
kevesebb csoportba tagolva, az ismeretek minima-
lis mértékének szoros kijelölésével minden egy-
házkerületre nézve egyformán és kötelezőleg álla-
píttassanak meg. 

3. Vizsgálati időül az első vizsgára nézve a 
tanfolyam bevégzése után következő ősz, a má-
sodikra nézve az azt követő ősz tűzessék ki. 

4. A vizsgálat kollokváló modorban, tárgyan-
ként meghatározott időig tartassék. 

5. A vizsgákon Írásbeli dolgozatul bemuta-
tandók mindazon theologiai és papi dolgozatok, 
melyeket a vizsgázó az akadémiai tanfolyam alatt 
készített, valamint a jó előre föladott kérdésekről 
otthon irt theologiai és liturgialis munkák. 

Ez irányelvek szerint óhajtanám a papi vizs-
gákat reformálni. A theol. tanárok értekezletére 
kitűzött többi tárgyakról a jövő számban. 

Szöts Farkas. 

Végszó a nem illetékes esketések anya-
könyvezéséhez. 

E tárgyról irott észrevételeim végsoraiban 
Thuri Etele ur azon állítása ellenében fejeztem 
ki kételkedésemet, >hogy ha az illető róm. kath. 
plébánus kérte volna az anyakönyvi kivonatot, 
beanyakönyvezés végett, a protestáns lelkészi hi-
vataltól, megküldötték volna* ; kételkedem azért, 
mert nem hittem, hogy akad prot. lelkész, a ki 
annyira skrupulozus legyen, és a róm. kath. plé-
bánus ezen kívánságának, melynek semmi jogos 
alapja nincs — eleget tegyen. 

Miután most tényeket hoz fel, nincs jogom 
azok igazságában kételkedni, nem is kételkedem, 
nem kételkedtem volna előbb sem, ha ezt mint 
tényt hozta volna fel, hanem azt mondtam volna: 
nem tartom helyesnek az eljárást, s mondom 
most is. Ezen állításomat s múltkori észrevételeim 
helyességét Th . E. urnák e lapok 2 2 -ik számában 
megjelent sorai csak megerősítik. 

Lássuk előbb az anyakönyvezést, és pedig a 
felhozott zánkai példában. A vőlegény Arácson 
lakik s az arácsi ref. egyház tagja, esketés tekin-
tetében tehát az arácsi ref. lelkész az illetékes; 
a menyasszony Zánkán lakik, s a csicsói róm. 
kath. egyház híve, esketés tekintetében illetékes 
a csicsói róm. kath. plébánus ; az esketés tehát 
csak az arácsi reform, egyházban vagy a csicsói 
róm. kathol. egyházban történhetik, akár magok 
az illetékes lelkészek, akár meghatalmazottjaik 
végzik az esketést és pedig még akkor is, ha nem 
az egyháznak fizikai területén megy végbe az aktus. 
Világosság kedvéért lássunk egy más példát, mely 
velem tör tént : egy ide való hivem házasságra lé-
pett B-on lakó róm. kath. nővel, B. már a h-i 
ev. egyházhoz tartozik, mert ág. ev. lelkész ott 
sincs; az kívántatott, hogy én a vőlegény lelké-
sze eskessem meg, ott B-on a ref. templomban, 
mely célra, a ref. kollega ur, a templomot átadni 
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szives volt. Én elmentem, meg is eskettem, be is 
könyveztem az én anyakönyvembe, mint a sz-i 
ev. egyházban kötött házasságot, pedig az esketés 
nem az én egyházam, hanem a szomszéd h-i egy-
ház filiájában tehát területén tör tént ; nem gon-
dolnám, hogy akadna a ki ezt helytelennek ta-
lálná. Eddig tehát helyes, de tegyük fel, hogy én 
bármely ok miatt nem eskethettem volna, — be-
tegség, az illetők költségkímélése stb. — hanem 
mint meghatalmazottam esketett volna a h-i evang. 
lelkész; már most mert helyettem a szomszéd lel-
kész esketett, nem az én anyakönyvem az illeté-
kes ? nem abba kell az esketésnek bevezettetni ? 
Azt hiszem igen. 

Lássunk még egy példát nógrádmegyei káp-
lánkodásom idejéből. Sz. és B. szomszédos köz-
ségek, mindkét helyen van evang. lelkész ; a b-i 
lelkész néhány napra eltávozott, lett volna egy 
esketése, felkérte sz-i kollegaját, végezné el azt 
helyette, annál is inkább, mert ugy intézkedett, 
hogy a násznép jöjjön Sz-ra, miután az sz-i lel-
kész el van foglalva. Ugy is történt, a b.-i egy-
házhoz tartozó vőlegény és menyasszony eljöttek 
Sz-ra ott történt, nem illetékes lelkész előtt az 
eskü, szomszéd egyházban; kérdés már most, hol 
kell ezt helyesen anyakönyvezni? Sz-on-e? a hol 
az esketés tö r tén t ; avagy B e n ? a hova a vőle-
gény és menyasszony illetékes. Ott ez utóbbi 
történt, azt hiszem helyesen. 

Alkalmazzuk ezt a zánkai esetre, látni fog-
juk, hogy habár az esketés Zánkán történt, de 
mert az illetékes az arácsi ref. lelkész volt, ott 
kell anyakönyveltetni; mert az esketés bár nem 
az arácsi egyház territóriumán, de az arácsi egy-
házban tör tént ; és ha a zánkai ref. lelkész az 
arácsi ref. lelkésznek küldötte volna megf a kivo-
natot beanyakönyvezés végett, nem pedig a csi-
csói róm. kath. plébánushoz, az valószinűleg be 
is anyakönyvezte volna, mert miután a felek ref. 
lelkész előtt kívántak esküdni ő lett az egyedül 
illetékes lelkész és a zánkai ref. lelkész az adott 
esetben csak is az arácsi ref. lelkésznek lehetett 
megbízottja és nem egyszersmind a csicsói róm. 
kadi. lelkész megbízottja. 

Hogy a róm. kath. plébánus nem anyaköny-
vezte, helyesen tette, mert miután a felek ref. 
lelkész előtt kívánták az esküt letenni, a mondott 
esetben a róm. kath. plébánusnak, a hirdetési bi-
zonyítvány kiadásán kivül az egészhez semmi köze. 

Es most szabad legyen kételkedésemet újó-
lag kifejezni a felett, hogy ha a róm. kath. plé-
bánus az ily esetekben a kivonatot beanyakönyve-
zés céljából kérné, azt készségesen kiadnák ; annál 
inkább merek ebben kételkedni, mert mint lát-
tuk, hogy az akkor, midőn előzékenységből ki-
adatott, nem fogadtatott el. 

Ezen kételkedésem által, ugy látszik, Thuri 
Etele ur sértve érezte magát, holott én nem tény-
ben, hanem csak egy feltételesen bekövetkezen-
dett tényben kételkedtem; ezennel kijelentem, 
hogy sérteni legtávolabbról sem volt szándékom, 
mert azt hiszem elég ellenségünk van nekünk 
amugy is, és ne csináljunk magunknak ellenséget 
természetes szövetségeseinkből; de másrészt ne 
keressünk sértést ott a hol nincs, és legtávolabb-
ról sem volt szándékozva. 

Sárkány Dezső, 
ág. ev. lelkész. 

T Á R C A . 

Egy uj h o m i l e t i k a . * ) 

Rég nem láttam az irodalom terén oly nemes, a 
személyeskedésnek még árnyékától is távolálló, az ellen-
fél érdemeit magasan kiemelő s e mellett valóban mély-
reható tudományos vitát, mint amilyen napjaink két 
elsőrangú német homilétája: Krausz Alfréd és Basser-
man Henrik között folyt. A kardok csattognak, egyik 
vitéz sem sebzi, nem akarja megsebezni a másikat s mi 
gyönyörködünk a fényes szikrában, melyeket az össze-
mért nemes kardok jó acéla hány. . . 

Krausz Adolf strassburgi tanár 1883-ban adta ki 
homiletikáját s munkájára Basserman a »Prot. Kirchen-
zeitung« 1885 ik évi 1. és 2. számaiban írt kimerítő bírá-
latot. Bár »igen nagyra becsüli Krauszt s vele nagyon 
sok ponton egyetért* mégis több elvi kifogásai vannak 
művének némely pontjai ellen. De Bassermann nem elé-
gedett meg a biralattal, hanem maga is megírta s közre-
bocsátá a mult évben jeles homiletikáját. Ezt viszont 
Krausz vette tüzetes birá'at alá ugyancsak a »Prot. Kir-
chenzeítung« ez évi 16. számában. Több ponton erősen 
kifogásolja B. álláspontját, de ő is igy végzi bírálatát : 
»Az egész könyvtől élénk örömmel veszek bucsut. Kü-
lönböző pontokból indulva ki, a praxis terén nagyon 
egybehangzó eredményekhez jutottunk. . . Aki B. után 
képezi magát prédikátorrá jó mestert választott. A könyv 
általános theologiai, vagy ha jobban tetszik: vallásos 
szelleméről bővebben nem szólok; mert keresetlen s épen 
azért megragadó s szeretettel ható kegyes szellem az.« 
Vajh mikor jő el a boldog idő, midőn minden tudomá-
nyos vitát ily magas álláspont óv meg a személyes sér-
tésekbe való sülyedéstől?! 

Mind Krausz, mind Bassermann a Schleíermacher 
illetőleg Schweizer tanítványának mondja és tartja ma-
gát. S hogy mégis nagymérvű elvi ellentétek vannak 
műveikben, annak legfőbb oka kiinduló pontjuk külön-
böző sőt ellentétes voltában rejlik. Nekem, ki B. művét 
s Krausz bírálatát nagy figyelemmel s teljes elfogulatlan-
sággal olvastam — mondhatnám tanulmányoztam át — 
ugy tetszik, hogy az eltérő főpontoknál inkább Krausz-
nak, mint Bassermannak van igazsága, mely nézetem 
azonban legkevésbé sem csökkentheti azon nagy tiszte-
letet és elismerést, melylyel B. jeles munkája iránt én 
is viseltetem. S ha ismertetésem legtöbb pontja csak 
ismétlése lesz Krausz bírálatának, nem az önálló ítélet 

*) Handbuch der geistlichen Beredsamkeit. Von dr. Heinrich 
Bassermann, Professor der Theologie in Heidelberg. Stuttgart, Verlag 
der I. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1885. 8-ad X + 638 lap. 
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hiányának, de azon meggyőződésemnek kérem beszámí-
tani, hogy azt, mit Krausz ez vagy ama pontra nézve 
elmond : jó magam távolról sem tudnám, nemhogy job-
ban, de még ugy sem elmondani. 

A legelső elvi kérdés, melylyel egy homiletika Író-
nak megküzdeni kell, bizonyára az, hogy a (világi) szó-
noki beszéd és az egyházi beszéd miképen viszonylik 
egymáshoz. Melyik jogosult a keltő közül, hogy a má-
sikat meghatározza ? Krausz azon alapgondolatból indult 
ki, hogy a prédikáció egy beszéd a közönséges hit vala-
mely tárgyáról egy bibliai textus alapján. E meghatározás 
szerint a thetorika a meghatározó, a később előlépő ; a 
meghatározott tárgy pedig a óyilla, mely szó alatt ter-
mészetesen az egyházi beszéd mindhárom faja (analyti-
cus, analytico-syntheticus és synthericus) értendő. Bas-
serman egészen az ellenkezőt vallja, amint már könyve 
címéből is »Az egyházi éhesszólás kézikönyve« látható. 
Bassermann tehát a rhetorikát s ennek törvényeit tekinti 
eredetinek, s miután ezeket kifejti, tér át azon kérdés 
megfejtésére, hogy a ker. egyházi szónokok elé a tárgy 
által szabott követelmények mikép határozzák meg, mó-
dosítják s alakítják át az ékesszólás törvényeit? 

Ehhezképest B. három főrészre osztja művét : 
I Az ékesszólás. II. A cultus. III. Az egyházi ékesszó-
lás. Tehát B. szerint az általános szónoki az alap ; ezzel 
szemben a cultus mint meghatározó lép fel s ez össze-
köttetésből áll elő a prédikáció elmélete. E felosztásra 
Krausz, az elvi kifogáson kivül azon megjegyzést teszi, 
hogy az I. és II. rész, mint alap- vagy előtételeket ösz-
szefoglalva lehetett volna tárgyalni s igy a mostani 
III. rész, mely különben is mintegy a /3-át foglalja el az 
egésznek, lett volna a II. rész, az egész munka valódi 
törzse. Szerintem azonban, már alapelvénél fogva nem 
oszthatta fel másképen B. munkáját, mint ahogy épen 
felosztotta. 

Az első főrész 3 első fejezete (3—12. §) az ékesszó-
lás történetét adja elő s tartalma iránt Krausz is a leg-
nagyobb elismeréssel nyilatkozik. Nem igy a 4-ik feje-
zetre, (13—17. §) mely »Theoretische Auffassung« címet 
visel. Az ékesszólás B. szerint »oly művészet, mely bi-
zonyos öntudattartalmat a szónokkal és egymásközt egy-
értelmű hallgatóság előtt, az időleges és helyi, külső és 
belső kívánalmakhoz alkalmazottan összefüggőleg s élő-
szóval ugy ad elő, hogy az vagy a puszta előadás egy-
szerű céljának, vagy a tanitás és akaratrahatás, az előbbi 
után elérendő céljának legjobban megfelel. Ehhezképest 
tanitó (Lehrrede) és akaratraható (Bestimmungsrede) szó-
noki beszédet különböztet meg (109. 1.). 

A szónoki beszéd irályára vagy nyelvezetére nézve 
sajátságos ellentmondásba jut Bassermann. (115—117-ik 
lap) kimondja ugyanis, hogy az irály ahhozképest poéti-
kus vagy prózai, amint a szónoklatban inkább az érzelmi 
vagy értelmi elem az uralkodó; természetesen nem a 
kötött vagy kötetlen alak, mérték vagy rím vétetvén a 
poétikus és prózai előadás meghatározójául. A szónoklat 
részére — úgymond tovább — nem lehet akár a poé-
tikus, akár a prózai előadást egymást kizárólag kijelelni, 
de viszont a poesis és próza mellett, nincs oly harmadik 
előadásimód, mely és csakis amely egyedül lenne a szó-
noklat számára kijelölhető. B. ezek szerint a szónoki irály-
ról, mely a poeticus és prosaikus irálytól különböző, ezek 
mellé rendelt harmadik, önálló faj lenne, mit sem akar 
tudni. De rögtön érzi állításának rideg, hogy ne mond-
jam, tarthatatlan voltát s kérdésbe tévén : »Miben kü-
lönbözik tehát mégis a szónoki előadás a prosaicus vagy 
poeticus előadástól ?« azt a feleletet adja, hogy a kü-
lönbséget nem egyéb, mint »egy bizonyos hallgatóságra 

(egy gyülekezetre, parlamentre, vagy népgyűlésre) való, 
az egész előadást kormányzó tekintet okozza.* Méltán 
is jegyzi meg e pontokra vonatkozólag Krausz, hogy ő 
egyáltalában nem látja be, miért kellene a szónoki irályt 
a poeticus és prózai alá, mint alosztályt sorozni s miért 
ne lehetne sokkal inkább az őt megillető rangot neki 
megadván, mint harmadik előadási módot, elismerni ? 1 
Nemde különös dolog: a prédikációból kiinduló homileta 
tör lándzsát a szónoki irály önálló jogosultsága mellett, 
mig ellenben a rhetorikus, ki az általános szónoklattan-
ból indul ki, nem akarja a külön szónoklati irályt elis-
merni 1 

A Il-ik rész, mely a Cultus-ról szól, két fejezetre 
oszlik : 1) a cultus általában, 2) a keresztyén protestáns 
cultus. (18—30. §). Különösen a második fejezet ritka ala-
possággal s világosan tárgyalja a ker. cultus alapjelle-
mét, a pogány- és zsidóellenes jelleget, az evang. prot. 
cultust és az unió cultusát. Krausznak sincs egyetlen 
szava sem e szakasz ellen. De már a 30. §-t, mely az 
evang. prot. cultusnak a szónoki beszédhez való viszo-
nyáról szól, s így természetes átmenetet képez a har-
madik részre, ismét erősen bonckés alá veszi. Krausz 
álláspontjából igen könnyű a cultus és a szónoki beszéd 
közti egybeköttetést kimagyarázni. A keresztyénség a 

vallása, istenitiszteletének központját tehát igen 
természetesen az ige hirdetése alkothatja. B. ellenben azt 
mutatja ki, hogy a szónoki beszéd — mint a művészet-
nek egy neme — nemcsak megtűri, de követeli a ke-
resztyén cultusba való felvétetését. Krausz szerint a pré-
dikáció ép ugy fejlődött művészi beszéddé, amint az 
ügyét védelmező egyszerű ember beszéde lassanként a 
Cicerók és Demosthenesek műszónoklatává fejlődött ; B. 
szerint egy művészeti ág, az ékesszólás, melynek gyö-
kere a cultuson kívül van, összeköttetésbe jöt t a cultus-
szal, és a keresztyén, különösen pedig az evangelikus 
cultus épen az által magaslik ki más vallások cultusa fe-
lett, hogy az ékesszólást szolgálatába vette. B. szerint 
(180. 1.) az egyházi beszéd »rendkívül fontos, nélkülöz-
hetlen és elidegeníthetlen alkatrésze a protest. istenitisz-
teletnek, a nélkül, hogy legtávolabbról is egyedül csak 
az egyházi beszéd lenne ily lényeges alkatrésze.* »Egy 
alkatrész a többi alkatrészek mellett, melyek azonban 
részben ép oly alkotó és elmellőzhetlen részei a prot. ke-
resztyén cultusnak.« Krausz ezekre azt jegyzi meg, hogy 
»végre is megmarad két egymással nem szükségkép ösz-
szekötött dolog, a cultus és a szónoki beszéd. Együt t 
vannak, de nem mirit a szív és test, hanem mint egy 
tag s az egész t e s t ; egy tagot lehet amputálni, s a test, 
bár megcsonkítva, élhet tovább ; szakítsd ki a szívet 
vagy szűnjék meg az dobogni, az egész test halálra vált.« 
Szerintem azonban Krausz túllőtt a célon, s olyan ma-
gyarázatot adott a B. fejtegetéseinek, amilyenre nem 
volt jogosítva. B. ugyanis többször hangsúlyozza, hogy 
az egyházi beszéd nélkülözhetetlen eleme a cultusnak, 
akár csak a szív a testnek, azaz a cultusról soha nem 
amputálható, csak annyiban tér el Krausztól, hogy míg 
ez mint legfőbb alkatrészt a cultus középpontjába helyezi 
a prédikációt, addig B. őrizkedik azt a többi cultus-
alkatrészek felett ennyire kiemelni, sőt inkább egyenlő 
rangot és fontosságot ad ezeknek a prédikációval. S tagad-
hatatlan, hogy Krausz álláspontján az u. n. tisztán liturgi-
kus istenitiszteletektől (Gebet- u. Gesanggottesdienst) meg-
kellene tagadni a prot. cultusi jelleget. Viszont azonban 
az is bizonyos, hogy a protestáns egyház sohasem 
hangsúlyozhatja eléggé, kivált a katholikus egyházzal 
szemben, a prédikáció rendkívüli fontosságát. 

Ezen megjegyzésünk után áttérhetünk a munka 



801. PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 802 

harmadik részének (»Az egyházi ékesszólás«) ismerteté-
sére. A felosztás, bár kissé nehézkesnek látszik, mégis 
helyesnek és kimerítőnek mondható. I. fejezet: Az egy-
házi ékesszólás lényege (31 — 39. §). I I . : Áttekintése az 
egyházi ékesszólás történetének (40—47. §). III.: Az 
egyházi ékesszólás elmélete (48—86. §). Első szakasz. 
Tárgyi módszertan. A. : Az anyag megállapítása (49— 54. 
§). B : Az anyag forrásai (50—64. §). Második szakasz. 
Alaki módszertan. Első rész : Az elrendezés. I . A t h e m a . 
(66—70. §). 2- A dispositio (71—73. §). 3. Bevezetés és 
záradék (74—75. §). Éüggelék : cultusi beszédek (76. §). 
Második rész: A kivitel (77—81. §). Harmadik rész: A 
betanulás (82—83. §). Negyedik rész : Az előadás 84—86. 
§). Lássuk most már röviden az egyes szakaszokat. 

Az első fejezetben a kiindulási elvek sok nehézsé-
get okoznak a tárgyalásban. A második fejezet az egy-
házi ékesszólás története felett nyújt igen érdekes s ta-
núságos áttekintést. Csakhogy az a baj, hogy a munka 
rendszeréből s felosztásából kifolyólag, sok olyat találunk 
itt, mi az első főrészben előadottak ismétlése ; sok tárgy 
pedig önkényesen van idesorozva. A tárgyi módszer-
tanra semmi különösebb megjegyzést nem tehetek. Csak 
kiemelem azt, hogy B. is a legerősebben hangsúlyozza, 
hogy épitó' hatású beszédeket csak az olyan egyházi szó-
nok tarthat, ki mint lelkipásztor folytonos és élő összeköt-
tetésben van gyülekezete tagjaival. E közvetlen érülközés, 
a lelki gondozás adja meg a prédikátor beszédének az 
erőt és zamatot; s az az egyházi szónok, ki lelkipásztori 
teendőit nem gyakorolja, lehet kitűnő rhetor, igen ragyogó 
szónoklatokat tarthat, de sohasem lesz az ige hatásos hir-
detője. 

A perikopákat illetőleg (433. 1.) beismeri B. a régi 
perikopacyclusnak ugy homiletikai, mint liturgikai hasz-
nálhatatlanságát, de nem óhajt a perikopákkal végkép 
szakítani, csak azok uj elvek és követelmények szerinti 
revisióját kívánja, mint az már Németország több pont-
ján meg is tör tént ; Krausz ellenben határozottan elitéi 
minden perikopakényszert, szerinte ez az evang. prot. 
alapelvnek határozottan ellene van. Ha ezt református 
egyoldalúságnak nevezik — úgymond Kr. — akkor e 
református egyoldalúság képviseli az egyedül igaz ev. 
prot. elvet, s Luther e tekintetben, ha nem is a gyakor-
lat, de az elmélet terén igazi református elvet vallott. 
(Lásd Luther Tischredenei erlang. kiadásában VIII. 14. 
155. 239.) Az egyházi beszédsorozatokat (Serienpredigten) 
Krausz melegen ajánlja, mig B. azért fél tőlök, hogy ál-
talok az egyháziév követelményei mellőztetnének el. 

Ami az alaki módszertant illeti, e téren ismét ta-
lálkozunk a két homiléta felfogásában elvi ellentétekkel. 
B. szerint (504. 1.) a dispositio lehet a théma következ-
ménye, de viszont a théma is lehet a dispositio eredmé-
nye. Egyoldalúságnak nevezi azok (köztük Krausz) állás-
pontját, kik szerint a dispositio csak a thema felosztása 
által jöhet létre s ezéit csak partitióról, nem pedig dis-
positióról beszélnek. Oly kérdés ez különben, mely felett 
még soká fognak vitatkozni a különböző irányú homile-
tikairók. A trópusok és figurák (582. 1.) használatát ille-
tőleg azt a tanácsot adja B. hogy csínján kell velők 
bánni, nem kell gyakran és sokszor alkalmazni; úgyhogy 
Krausz meg is jegyzi, hogy kevesebb becsüléssel szól B. 
e tárgyról, mint ahogy egy rhetorico-homilétától várni 
lehetne. Krausz is elismeri különben, hogy a tropusok 
és figurák amennyi szépségnek, épannyi Ízléstelenségnek 
szülői, s Homiletikájában egy helyen igy kiált fel: »Wann 
wird man aufhören, Poesie mit Nebel und Logik mit 
Trockenheit ^u verwechseln ? 1« 

Krausz is kiemeli, miért ne idézném én is Basser-

mannak egy kiválóan szép mondatát, melyet bár min-
den egyházi szónok figyelembe venne. »Klar und doch 
biblisch wird derjenige zu reden wissen, welcher sich 
bei jedem biblischen Ausdruck selbst etwas Bestimmtes 
denkt, und zugleich bemüht ist, diesen Gedankeninhalt 
auch auf seine Zuhörer zu iibertragen.«*) 

Ami az egyházi beszéd előadásának módját illeti, 
B. is határozottan elitéli az olvasást, korlátok közé szo-
rítja s erős feltételekhez köti a rögtönzést, s teljesen a 
betanult munka szabad előadása mellett foglal állást. A 
beszéd betanulását azonban igen jellemzőleg elsajátításnak 
(Aneignung) nevezi; szerinte »a szónoki elsajátítás ide-
álja: az előadás pillanatáig megszakítás nélkül fdlytatott 
s mindig megujuló, a legkisebb részletekbe is kiterjedő 
belső produktiója a beszédnek, úgyhogy az előadás csak 
ezen produkáló munkának utolsó stádiuma. Ha azonban 
ez ideál el nem érhető, az emlézéshez kell folyamodni, 
mely azonban soha se zárja ki a produktio folytonossá-
gát.« Ugy a beszéd megtanulására, mint a külső elő-
adásra nézve igen számos s kitűnő gyakorlati szabályt 
ád Bassermann. Növeli végre munkájának becsét egy 
kimerítő betűrendes név és tárgymutató, melyet dok-
tor Meincke volt szives elkészíteni. 

Azzal végzem rövid ismertetésemet, amivel Krausz 
végezte bírálatát, hogy nagy lelki örömmel foglalkoztam 
e jeles könyvvel, melyet az illető szakférfiak figyelmébe 
a legmelegebben merek ajánlani. 

Révész Kálmán. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

Győry Vilmos költeményei, f ) 
A mily általános gyászszal és mily fajdalommal 

adtuk át testét a mult évi husvét-ünnepeket követő héten 
a nyugalomnak: oly őszinte örömmel fogadtuk most 
pünkostkor visszatérő lelkét, melyet költeményeiben kül-
dött el hozzánk. Maga azt mondja egyik versében, hogy 
»pótolhatatlan nincsen senki sem,« pedig ép ő nála érez-
zük leginkább mennyire pótolhatatatlan volt. Igaz, hiva-
talát és a társadalomban elfoglalt többi helyeit betöltöt-
ték; de vájjon melyik utódja leend annyira kiváló, hogy 
teljesen födözni tudná a halálával támasztott ürt, és fe-
ledtetni az ő emlékezetét? S bár úgy lenne, hogy nála 
e »modern apostol«-nál is buzgóbb lelkész hirdetné az 
Úr igéjét, önfeláldozóbb mester oktatná tanítványait és 
lánglelkűbb költő áldozna a szép kultuszának: hol és 
mikor támad majd az a hozzá hasonló minta-ember, ki 
mint ő, képes lesz megfelelni amaz eszményképnek, 
melyet a legtökéletesebb lény, az Isten hasonlatosságára 
alkotott teremtésről lelkünkben hordozunk ?! Mert nagy 
volt ő és pótolhatlan minden téren, csodáltuk kiválósá-
gát mint lelkész és költő egyaránt, halhatatlanságot 
mégis oly értelemben szerzett, melyben nála nagyobb 
szellemek is halandók voltak. Mint ember volt ő legna-
gyobb, s hogy koporsójával ép ezt a halhatatlanságot 
kellett a feltámasztás reménye nélkül eltemetnünk, volt 
sírjánál a leglesujtóbb gondolat. 

Annál nagyobb örömmel fogadjuk most özvegye 
kezéből ama műveit, melyek nekünk a költőben vissza-

*) Bocsánat e két rövid német idézetért. Meg vagyok róla győ-
ződve, hogy a legjobb fordítás is elvenne valamit az eredeti szépségéből 
és tömörségéből. Ám próbálja meg bárki. 

f ) Győry Vilmos költeményei. Budapest, 1886. ICókai Lajos bizo-
mánya. Ára fűzve 2 frt 50 kr. Díszkötésben 3 frt 50 kr. 
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adják az embert. »Nem a lelkésznek kérek elismerést — 
mondja az előfizetési felhívásban — nem is a költőnek 
babért, csak az embernek emlékezetét akarom megóvni 
a feledéstől. Mint lelkészt csak felekezete ösmerhette, 
mint irót csak a költészet iránt érdeklődő méltányolhatta, 
s itt is, ott is eltérhettek a vélemények, de mint embert 
mindenki szerette. Szeretett egyénisége pedig minden 
sokoldalúságával eredeti költeményeiből domborodik ki 
leginkább, ezek mutatják egész teljességében az embert. 
Mily szerény indokolása egy nemes lelkű özvegy kegye-
letes tettének, és mégis mennyire nyomatékos 1 Nem 
mondhatott volna ő, és nem mondhatunk mi sem nagyobb 
dicséretet e kötetről, mint azt, hogy visszaadja nekünk 
az embert, szinte megelevenedik előttünk szeretetreméltó 
alakja, hallani véljük ezüst csengésű hangját, érezzük 
szivének melegét, lánglelkének világosságát és gyönyör-
ködünk a teremtő p'nantasia alkotásaiban. A mennyi 
költészet volt életében és belvilágában, mind megtaláljuk 
e kötetben, még pedig oly művészi formába öntve, hogy 
az irodalmunk legjelesebb termékeihez sorakozik. 

Oly szerény volt, hogy csak nem is gondolt a 
harminc évre terjedő írói pályáján ültetett ezen virágai-
nak összegyűjtésére, s valóban nem valami biztatóknak 
mutatja be irodalmi viszonyainkat azon körülmény, hogy 
halála után is csak özvegyének e'szántsága és áldozat-
készsége fonhatott belőlük fejfájára koszorút, nem hogy 
az erre hivatott irodalmi körök siettek volna ezekkel a 
magyar Pantheont díszíteni 1 Pedig valóban díszére válnak 
a magyar költészetnek, díszére különösen azért, mert a 
naturalista korszellem szolgálatába állott más irodalmi al-
kotásokkal szemben a legtisztább idealismusra törekesz-
nek s egy fenkölt szellem gondolatait és érzelmeit öntve 
művészi formába oly fajokat, tárgyat és hangot honosíta-
nak meg irodalmunkban, melyektől a magyar költészet 
eddig úgyszólván idegen volt. 

Győry a költészet minden ágát művelte és mind-
egyikben kiváló darabokat alkotott, legeredetibb mégis 
azon a téren, hol a vallásból meríthetett inspiratiót. Nem 
lehet itt célom ebbeli munkásságának sem irodalomtör-
téneti, sem aesthetikai fontosságát fejtegetni, erre nézve 
az életrajz illető részére utalom az olvasót, de ily ma-
gasabb szempont és elvontabb vizsgálat nélkül az első 
benyomás után is páratlanoknak kell tartanunk ama ma-
gasröptű hymnusait, melyeket könyvében az »Imák« 
csoportjában találunk, s ama konfirmációi »Áldások«-at, 
melyekkel egyházunk e szép ünnepélyét oly lélekemelővé 
tudja tenni. 

Még mindnyájan emlékezünk fenséges hymnusára, 
melylyel néhány nappal halála előtt a feltámadást dí-
csőité, s most e kötetben egész csoportját vesszük az 
eddig ismeretlen oly költeményeknek, melyek Dávid 
zsoltárainak hatását teszik a szívre. Mutatványul csak 
egyes költemények kiszakított részeinek idézésére szo-
rítkozom. 

Eletemnek zajgó tengerárján 
Kis hajócska hányatott szivem* 
Habra hab kel, vész üvölt felette, 
S űzi hányja egyre szüntelen. 

Hol talál a vészben nyugodalmat? 
Honnan int a biztos révű part? 
Nincs-e zátony, nincs-e szirt az útban, 
S vészes ösvény ott a merre tart? 
Aggodalmak ezre ostromolja 
Keblemet, mig a pályát futom; 
Kis hajómat biztosan megóvni 
Egymagamra hagyva nem tudom! stb. 

Vagy egy más költeményből: 

Tudom, hogy e föld szenvedés hazája, 
Bánat vegyül itt az öröm közé; 
Kinek tegnap teljes volt boldogsága, 
Ma már arcát talán köny öntözé. 
Tudom, hogy e föld szenvedés hazája, 
Öröm mosolyját búnak jajja váltja, 
A fényes nappalt setét éjszaka, 
A szív örömét a szív bánata. 

Ekes virág a földnek boldogsága, 
Nyílik talán, de élte oly rövid; 
Eljő az ősz és megszün virulása, 
Örök boldogság hogy lehetne itt ? 
Ma hervad ennél, holnap majd amannál, 
Es érte bár ha mindent odaadnál, 
Zavartalan örömet nem találsz, 
Mulandóságnak földe a hol állsz stb. 

Gyönyörű áldásainak tömegéből is csak néhányat 
idézhetek azon hő óhajtással, vajha az illetékes körök, 
főleg a lelkész urak érdeklődése lehetővé tenné e vallá-
sos költemények összes kiadását. 

A gyermekévek első kezdetétől 
Kíséri lelkem minden léptedet; 
S tanúm az Isten, bút sohsem szereztél, 
Kedves tanitvány, mindig örömet. 
Oly jó valál, figyelmes, engedelmes, 
Neheztelésre sem nyujtál okot, 
Örömmel vallom most e pillanatban, 
Midőn megáldom tiszta homlokod! stb. 

Áldásait nem puszta erkölcsi alaptételhez fűzte, 
hanem mindig az illető gyermek jelleméhez és életkörül-
ményeihez alkalmazta, s bárha egész éjjeleket kellett rá 
áldoznia, nem ismert fáradságot és lankadást, minden 
növendékének megirta a maga külön emléksorait. Ilyen 
ez is: 

Atyádnak ajka illeté ma csókkal, 
Kedves leánya tiszta homlokát, 
S a fény honábul, bárha láthatatlan, 
Aldón mosolyg rád üdvözült anyád! 
Óh ne feledd, hogy mind a kettőjökhez 
Jóságukért tiszted mi szent, mi nagy! 
Az üdvözült emléket híven őrizd, 
És hű atyádnak vigasza maradj! 

Már általánosabb, de nem kevésbé szép a követ-
kező : 

A szenvedés nehéz bár — de elviselhető, 
Csak a reményt ne veszsze s hitét a szenvedő; 
Seb olyan égető nincs, a melyre balzsamot 
Ne adna hű kezével, ki mindent alkotott. 
Csak az, ki zúgolódik s panaszt szór untalan, 
Kinek türelme elfogy, csak az boldogtalan; 
Rögtön éjet se vált fel fényes nap-támadat, 
Te várj az Úrra békén, — ne félj, el nem marad! 

Még egy költői műfaj ápolásában tűnik ki eredeti-
sége, a mely téren ő egyszersmind úttörő is volt. Nem 
foglalkozhatunk velük e helyen bővebben, de merjük ál-
lítani, ha egyebeket sem ir vala a »gyermekversek«-nél 
egyedül ezekkel is tisztes helyet biztosított volna magá-
nak az irodalomban. 

És méltó elismerést érdemelnek elbeszélő költemé-
nyei is, melyekből az élet — vagy történelemből köl-
csönzött tárgyakat oly kifogástalan technikával dolgozza 
fel, hogy egyes darabok valósággal mintáknak tekinthe-
tők. Ilyenek: A charkovi népdalnok éneke. A második 
asszony. Szegény Juli vasárnapja, s a tőrül metszett né-
píességgel irt Világtalan király és Királyi ajándék. 

A második csoportot képező vegyes tárgyú és 
hangú költemények között legkitűnőbbek: A magyar 
Parnasousról irt mintaszerű satyra a »Calderon emléke-
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zete« című óda, »Egy kis egérhez« intézett költemény, 
Két kép és néhány hazafias dal. 

A harmadik csoportot alkotó Imákról, valamint a 
negyedik és ötödikben található Áldások és Gyermek-
versekről már szólottam, végül pedig egy »Szerelem és 
család* című csoport fejezi be a kötetet, mely a költő 
egész szivéletének történetét rajzolja oly megragadóan, 
hogy az ide tartozó költemények a legjobbak közül valók, 
miket valaha e nemben írtak. 

Mindezeket a költőnek Radnai Rezső által irt élet-
rajza előzi meg, mely 119 oldalon festi a kort, mikor a 
költő fellépett, életét, jellemét és munkáinak méltánylá-
sával kijelöli neki a helyet, melyet irodalmunkban el-
foglal. 

E rendkívül becses, a költő arcképével díszesen 
megjelent kötetet, melyet barátai : Almási Balogh Tiha-
mér, Bercsik Árpád, Dalmady Győző és Radnai Rezső 
rendeztek sajtó alá, a legmelegebben ajánljuk olvasóink 
figyelmébe, mert a mellett, hogy ritka műélvezetet nyújt 
lelkészek által istentiszteletnél is használható és fényes ki-
állításánál fogva mások számára a leggyönyörűbb ajándék. 

—r—ff. 

B E L F Ö L D . 

Kramarcsik tanári jubeleuma. 
Rozsnyóról írják lapunknak: Kramarcsik Károly 

tanár 50 éves jubeleuma a város, vidék és a tiszai ev. 
egyházkerület tömeges részvétele mellett ment végbe. 
Az ünnep reggel fél tiz órakor az ág. ev. templomban 
kezdődött. Az egyházi tekintélyek közül jelen voltak: 
Czékus püspök, Mikola és Terray esperesek, Farbaki 
egyh. kerületi jegyző stb. A világiak közül : Andrássy 
Manó és Géza grófok, Lükő Géza, Hevessy, Benke Ber-
talan, Szentiványi Árpád, Hámos László orsz. képviselők, 
továbbá Bornemisza László alispán, (gömöri) Szontágh 
Pál, Hevessy László, Plevessy József, Hámos Árpád, 
Máriássy Móric és Géza, Márton János, Sebők Pál, Mar-
tini János, Szontágh Zoltán, Lakatos István, Szontágh 
Andor stb. A rendezett tanácsú városok polgármesterei, 
a tiszakerületi evang. gymnáziumok, a helybeli kath. fő-
gymnázium s a többi iskolák képviselői. Féltízkor az 
ünnepeltet küldöttség által meghívták. A dalegyesület 
karéneke után Schlosser Albert gymn. felügyelő meg-
nyitotta az ünnepélyt, beszédet intézvén Kramarcsikhoz 
s az értékes emléktárgyakat, arcképet, diszalbumot, ősz 
töndíjalapitványt átadta. Utána Hajcsi Sándor főgymná-
ziumi igazgató szép beszédben üdvözölte az ünnepeltet, 
nrelőtt még Oravecz bizottsági jegyző felolvasta ugyan-
csak az igazgató által irt albumi dedikációt. Dr. Markó 
Sándor egyházi felügyelő beszélt ezután, ecsetelte az ünne-
peltnek egyházi téren szerzett érdemeit, mire a legrégibb 
tanítványok üdvözlete következett. Ezek nevében Lükő 
Géza országos képviselő tartott üdvözletet. Beszéde kö-
vetkező : Ritka eset az életben, hogy ősz ember szem-
tül-szembe üdvözölje egykori tanárát még ritkább az, 
hogy külszinre a tanár legyen fiatalabb, mint az egykori 
tanítvány. De az, hogy valaki ötven éves tanárkodás 
után vidor kedélylyel, erős lélekkel, kitartó erélylel foly-
tassa tanári pályáját, mint a most ünnepelt férfiú, kinek 
tiszteletére én, mint egyik legrégibb tanítványa most 
szót emeltem, az valódi tünemény 1 Ötven év nagy idő 
egy ember életében, hiszen Magyarország összes lakosai 
közül százból alig valamivel több tiznél éri el az ötvenedik 
évet 1 De hogy valaki ötven évet kitartóan, szakadatlanul 

töltsön be a köznevelés terén, az a természetnek és gondvi-
selésnek ritka és kivételeles kedvezménye, az az intézetnek 
valódi áldása szerencséje. Ez ötven év leforgása alatt tanár 
és tanítvány megértük a negyvenes években a valódi szabad-
elvű eszmék vitatását, érlelését; lát!uk a szabadság előkelő 
napjának első sugarait, élveztük bár rövid időre, annak 
ragyogó tündöklését; láttuk annak dicsőséges ugyan, de 
véres és gyászos lealkonyodását. Tanár és tanítvány vi-
seltük keservvel eltelve, de megtörve nem, a szolgaság 
igáját. Tanár és tanítvány átéltük a legújabb színleges, 
nagyon drága és bár én lennék, a ki csalódik, végzetes 
kimenetelű alkotmányosságot. És te, tisztelt barátom, 
egykori kedves tanárom, mind eme viszonyok közt, mint 
polgár, mint tanférfiu, mint irodalmár, mint az egyház-
kerület egyik kiváló tisztviselője önmagadhoz s nemes 
feladatodhoz híven mindenkor a felszínen, a helyzet 
magaslatán állottál. Más hazai és külföldi gazdag tanin-
tézetek hasonló esetekben anyagi jutalomban részesítik 
az érdemeseket, mi protestánsok nem nyujthatunk egyéb 
jutalmat tiszteletünknél, szeretetünknél és közbecsülésünk-
nél. De mit beszélek én jutalomról. Meg vagyok róla 
győződve, hogy te, tisztelt barátom, feltaláltad a jutal-
mat, nem fényben, gazdagságban, csillogásban, de meg-
találtad a híven, lelkiismeretesen teljesített kötelesség 
érzetében ; s én óhajtom, igaz szívemből kívánván, hogy 
e nemes öntudatot még sokáig megelégedéssel, boldog-
sággal élvezhesd.c — Leírhatatlan lelkesedést és meg-
hatottságot idézett elő, midőn a beszéd után Lükő e 
szavakkal: »Isten tartson meg, barátom!« megölelte s 
megcsókolta az ünnepeltet. Riadó éljen követte e jelene-
tet. Jelenlegi tanítványai következtek ezután, kiknek ne-
vében Kolbenheyer József VIII. osztálybeli tanuló be-
szélt. Erre a hatóságok és testületek üdvözletei követ-
keztek. A tiszai evang. egyházkerület részéről Farbaky 
József nyíregyházai lelkész; a gömöri esperesség részé-
ről Szentiványi Árpád orsz. képviselő és esp. felügyelő; 
Rozsnyó városa részéről Rosty főjegyző, az eperjesi kol-
légium részéről Hörk igazgató; az iglói főgymnázium 
részéről Ziman; a rimaszombati főgymnázium részéről 
Baksay igazgatók; a nyíregyházai gymnázium, a miskolci 
algymnázium részéről Szlaboczky illetve Horváth tanárok 
üdvözölték stb. Az ünnepelt, ki jó egészséggel s jeles 
beszélő tehetséggel bir, minden be-zédre külön válaszolt. 
Schlosser felügyelő beszéde és a befejező karének után 
az ünnepély pont 12 órakor ért véget. Az ország külön-
böző részeiből ötvennél több üdvözlet érkezett, köztük 
Zsilinszky Mihály, Fáy főispán, Szieber tankerületi fő-
igazgató, Medveczky Frigyes egyetemi tanár, Batizfalvi 
István, Sefifer László csaknem valamennyi ev. gymnázium 
stb. részéről. Déli egy órakor a kaszinó nyári helyiségében 
háromszáz teritékű bankett volt, melyen az ünnepélyen 
résztvett notabilitásokon kivül városunk s vidékünk intel-
ligens hölgyközönsége is jelen volt. Első köszöntőt Czé-
kus püspök mondta a királyra, Szontágh Pál (gömöri) a 
jubilánsra, Andrássy Manó gróf Czékus püspökre és a 
hölgyekre, Farbarky Trefort miniszterre, dr. Markó Sándor 
Andrássy Manó grófra, Nátafalusy Kornél premontrei 
igazgató sikerült beszédben Kramarcsikra, Mikola György 
Czékus püspökre és Péchy Tamásra mint a tiszai ev. 
egyházkerület elnökeire, dr. Markó Sándor újból Szent-
iványi Árpád képviselőre és Terray Gyula főesperesre. 
Hajcsi igazgató Bornemissza alispánt és a megyét éltette, 
Rosty József Lükő Gézát és a függetlenségi elvek kép-
viselőit, Baksay igazgató a hölgyeket, majd a jubilánst, 
Kubinyi Géza szolgabíró Gömöri Szontágh Pált, Hajcsi 
Nátafalusyt, Fábián püspöki uradalmi igazgató a felolvasó 
társaság nevében a jubilánst, Just a képviselt gymnáziu-
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mokat, Márton János Schlosser felügyelőt, majd Rozsnyó 
városát, Horváth Sándor Hajcsi igazgatót éltette. Azon-
kívül számos köszöntő volt még különösen Kramarcsikra 
stb. Este a városháza nagy termében fényes táncmulat-
ság volt. Aznap este impozáns fáklyásmenetet rendez-
tek a jubiláns tiszteletére. 

T. Kun Béla urnák. 
»A nagyváradi lelkészválasztást cím alatt e lap f. 

évi 14—15. számaiban közölt, tehát ápril hó 11-én már 
megjelent cikkemre, végre Ön is jónak látta tehát, »ne-
héz elhatározást után ugyan s teljes egy hónap multával, 
de mégis csak toliához nyúlni. Minthogy azonban má-
jus 10-ről keltezett cikke csak a május 30-án kiadott 
22-ik számban láthatott világot, s igy a postai közleke-
dés gyorsasága dacára is csak másod- vagy hármadna-
pon juthatott el a vidékre, többek között az én kezeimbe : 
beláthatja, hogy eddig még a legjobb akarattal sem 
felelhettem arra. Pedig, megnyugtatásképen Írhatom, hogy 
nekem nem került volna épen oly nehéz elhatározásomba 
az Ön közleményére való válaszolás, mint Önnek, saját 
szavai szerint, ez a rövidke, úgynevezett *felelett. No 
de hát most már itt az ideje, hogy ha lehet, értsük meg 
egymást, és számoljunk le nyíltan véglegesen. 

Nekem, megvallom, alapos aggodalmaim vannak 
affelől, hogy Ön, tiszteletes Kun Béla úr 1 megértsen en-
gem. Eegalább a komoly akaratot nem látom e célra az 
Ön y>felelett-ében sehol. Ön egyszerűen kétségbe von, 
makacsul tagad mindent ; azt mondja, hogy én, úgy a 
vésztői mint a váradi választási viszonyokról, a valóság-
gal ttljesen ellenkezőleg nyilatkoztam, s hogy On, az olyan 
közleménynyel szemben, mely magán hordozza a birálat 
alá vett ügy lelkiismeretes és pontos megvizsgálásának hi-
ányát, sohasem szokott vitatkozólag fellépni, mert az előtte 
birálat tárgyát nem képezheti! De egy árva szóval sem 
próbálja megmutatni, hogy az én nyilatkozatom miért és 
mennyiben mondható a valósággal teljesen ellenkezőnek, s 
hogy az én közleményemre, mely alapon lehet rásütni 
az ügy lelkiismeretes és pontos megvizsgálásának hiányát 
feltüntető Kain bélyeget. Sehol semmi érv, sehol semmi 
okadatolás 1 Puszta, üres negatio mindenütt. 

Igy aztán, uram, bajosan fogjuk egymást megért-
hetni ; mert két malomba őrölni sohasem volt célhoz 
vezető munka, legalább az őriősökre nézve nem. Ha elég 
volna egyszerűen visszautasítani az ellenünk, vagy tény-
kedéseink ellen emelt vádak és panaszokat a nélkül, 
hogy a vádak vagy panaszok alaptalanságát elfogadható 
okokkal s tényekkel kimutatni csak meg is kisérlenénk ; 
ha olyan duellumra való kihívásként hangzó »személyes 
találkozás, felvilágosítás és utánjárást ajánlgatásával ki 
lehetne fizetni a sajtó terén bármi fontos ügyben fels/ó-
lamló egyéneket, s elég naiv lenne valaki a dolgot ezzel 
rendbehozhatónak gondolni: akkor csakugyan kárba ve-
szett foglalkozás lenne minden olyan ügynek szellőztetése, 
a melyben, Tiszteletségedhez hasonlóan, azt mondaná 
az érdekelt fél : *én hírlapi vitatkozásba és védekezésbe 
nem bocsátkozom« ! 

Ámde az a szerencse, hogy a küzdő vagy vitázó 
feleken kivül mások is vannak ám jelen. A sajtó utján 
vivott küzdelem nem tiltott kard-, pisztoly- amerikai-
párbaj. Ez egészen szabad, nyilt, sőt tegyük hozzá: sok 
esetben egyedül célirányos foglalkozás. Itt a feleken kivül 
nemcsak a segédek, de ami fő : a verseny őrei, az ügy-
birák mellett maga az érdeklődő nagy közönség is jelen van 
folytonosan; megfigyeli s méltatja vagy elitéli a mozza-

natokat a szerint, a mint azoknak jellege, természete 
érdemli. E birálat alól már, ha egyszer tisztességes fegy-
verekkel, kellő korlátok között a fövényre lépett s a 
küzdelemre felhivatott nem lehet magát kivonnia senkinek 
a nélkül, hogy megbízhatóságát a legkomolyabban koc-
kára ne tegye. S ha Tiszteletességednek mindezek dacára 
nincs kedve »hirlapi vitatkozásba és védekezésbe* bocsát-
kozni azt megtudom ugyan magamnak magyarázni, mert 
hiszen az izlés sokféle; de, bocsásson meg, ezzel sem az 
ügynek, sem önmagának nem teend jó szolgálatot. 

Én részemről ugy érzem, hogy nekünk, ha azt 
akarjuk, hogy béke legyen velünk, le kell számolnunk 
egymással a felmerült ügyben lovagiasan, tisztességesen 
és a mit előre hangsúlyoznom kell : higgadtan, minden 
túlságos érzékenykedés vagy heveskedés nélkül. A szen-
vedély rosz tanácsadó; fedetlen helyeket tár fel ügyün-
kön, megnehezíti a védelmet ; s legyen meggyőződve 
Tiszteletességed, hogy engem az éles kifakadások és csí-
pős berzenkedések sohasem szoktak komolyan zavarba 
hozni. 

A mi engem illet, kész vagyok a leszámolásra bár-
mikor ; sőt szoros kötelességemnek tartom azt, épen a 
nagy közönség iránt való tiszteletből már csak azért is, 
mert Ön, a mint látom nem sok hajlandóságot mutat a 
maga részéről hasonlót tenni. Minthogy pedig e munkát 
tüzetes pontossággal, az ügyet kellő világosságba he-
lyezve kell megejtenem s e szempontoknak tőlem telhe-
tőleg meg is óhajtanék felelni, ezúttal még legjobb aka-
ratom mellett sem felelhetek tüzetesen és véglegesen az 
Ön soraira. E lmondom: miért ? Köztudomás szerint ne-
künk, a tanügy munkásainak e napok a legszorgosabbak. 
Az évzáró vizsgálatok előkészítésével járó sokféle teen-
dők, teljes mértékben igénybe veszik minden szabad 
időnket. E körülmény, kapcsolatban a békés-bánáti ev. 
ref. egyházmegye legközelebbi gyűléséhez, épen a kér-
déses ügyben még ápril hó 13-án beterjesztett s egy 
kartársam által is aláirt kérvényre hozott, de általam 
csak f. hó 2-án kapott egyházmegyei végzéssel, amelyre 
szintén az Önnek adandó válaszszal együttesen akarok 
reflectá'ni, mondom e körülmény arra kényszerit, hogy 
válaszomat a jövő hó elejére halaszszam, a mikor elég 
idővel rendelkezhetve, azt a legcélszerűbben adhatom 
meg. Méltóztassék azért egy kis türelemmel lenni. Én 

! hetekig vártam az Ön feleletére; megérdemlek tehát, 
már csupa viszonosságból is, pár heti moratoriumot. 

Addig pedig legyen szabad az ellenemben használt 
visszautasítást, kenetes tanácsokat és intéseket el nem 
fogadnom, hanem az útból előzetesen és szép csendesen 
félre tennem. 

Tehát a viszontlátásra 1 . . 
B. Gyulán, 1886. junius 9. 

Ilomolya István. 

K Ü L F Ö L D . 

Az olaszországi evangelizátió köréből. 
Tudvalévő dolog, hogy Olaszországban legsikere-

sebben terjesztik az evangéliumot a valdensziak, azért 
ismét ezeknek működéséről adunk ujabb híreket. 

Legelsőbben is jelentjük a valdensziak egy jeles 
tagjának, dr. Chiesi Titus f. é. január 2-án, Pisában tör-
tént halalát. Született Pisában 1805-ben, ott is tanult s 
lett jogtudor s ügyvéd, 25 egylet bírta őt tagul. Egyike 
volt az első toskánaiaknak, kik az evangyéliomot, melyet 
a genfi keresztyénektől tanult ismerni, elfogadták. Nyil-
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tan vallotta pedig az evangyéliomot oly időben, mikor 
a bibliaolvasás még gályarabság büntetése alatt tilos volt. 

Nem érte be önnön és családja részére az evan-
gyéliom bírásával, hanem mindvégig érezte szükségét az 
evangyéliom terjesztésének, az evangelizátiónak is. Bib-
liákkal megrakott ládáknak saját házában adott helyet 
s ha Livorno vagy Flórencbe vagy máshova utazott, 
zsebeiben mindenkor vitt magával néhány bibliát, me-
lyeket útközben elterjesztett. A nagyhercegi kormány 
akkoriban e miatt házmotozást rendelt el ellene, de a vá-
rosi hatóságnak sikerült ezt e köztiszteletben álló férfiutói 
elfordítani. 

Chiesi valódi bibliakedvelő volt. Nagy költséggel 
rendezett egy 2000 kiadást képviselő, minden nyelvű 
biblia gyűjteményt, melyet néhány évvel ezelőtt a val-
densziak flórenci theologiai intézetének adott ajándékba. 
De alig vált meg e gyűjteménytől, ujat alapított s te-
metése napján még egy zulu-nyelvű biblia érkezett hozzá. 

Fáradhatlan tevékenységű férfiú volt. Télen-nyáron 
korán kelt, soha bort nem ivott s mértékletesen élt. 
Halála előtt Chiesi betegsége miatt Pisában, csupán az 
ő kedveért tartotta meg az evangelizáló bizottság a maga 
gyűlését. — Irodalmilag is munkás volt s még halála 
előtt bizta meg egyik barátját, hogy : »Ki hamisította 
meg a bibliát ?« című könyvecskéjének harmadik kiadá-
sát készítse el. O ismertette meg az olaszokat a pápa 
országában annyira gyalázott Luther, Cálvin, Zwingli és 
Diodati reformátorok életével. — Még sokan emlékeznek 
arra, hogy mihelyt (1848-ban) lehetséges lett az evan-
gyéliom hirdetése Toskánában, miként sietett, hogy a 
valdenszi völgyekből oda képzett evangyelistákat vigyen. 
A valdenszit tekintette valódi olasz ker. egyháznak és 
szolgálta is azt becses adományaival hűségesen. 

A valdenszi és a szabad egyház egyesítése. Hugae lel-
kész Uruguayban. Az olaszországi protestáns denomina-
tiók egységének hiánya szemben az egységet hangsúlyozó 
római egyházzal, érlelte az egyesítés gondolatát, legkö-
zelebb a szabad egyházzal. Emelkedik azonban oly hang 
is, mely ezt mellőzendőnek tartja. Igy pl. Worsfold, a 
valdensziak londoni bizottságának titkáráé, mely igy 
hangzik : Bármi jót eszközölt légyen is a szabad egyház 
Olaszországban, mégsem ért el teljes sikert. Ha ezt 
eléri, nem kivánja az egyesülést. Most azért kivánja, 
mivelhogy jelenben a valdenszi egyház bizonyodik Olasz-
ország evangelizátiója leghatalmasabb eszközének. A 
m. évi szeptember 7—12-ig Latourban tartott zsinat be-
hatóan foglalkozott e kérdéssel és az egyes egyházakhoz 
szállította le e tárgyat véleményadás végett, hogy a fe-
lett az 1886 ki zsinat végezhessen. 

Van a valdensziaknak Uruguay dél amerikai köz-
társaságában egy gyarmata, mely Hugoe lelkészt elküldte 
Olaszországba, a mult évi zsinatra. E lelkész jelenti, 
hogy ott a valdenszi egyház testületi jogokat nem nyert, 
sőt hogy két valdenszi tanitó kormányiskolák elöljáróivá 
neveztettek ki. Hugoe most óhajtana egy felsőbb, vagy 
theologiai iskola alapítását kieszközölni s jelenti, hogy 
11 —17 fiatal ember jelentkezett theologusnak. De sem 
az uruguayi, sem az olasz szegény valdensziak nem 
képesek e célra költekezni, de remélik, hogy Isten utat 
és módot fog ta'álni ezen ügy kivitelére. Olaszországból 
hazatértében Hugoe az »Abissinia« hajón Marokko part-
ján hajótörést szenvedett s neki és 1200 más utasnak 
ama puszta vidéken soká kellett más hajókra várnia, míg 
tovább utazhattak. A podgyász nagyobbrészt, de ember-
élet nem veszett el. Az Uruguaynak szánt 12 biblia is 
veszendőbe ment, de a genfi ev. társaság ezeket helyre-
pótolta. 

Weitzecker hittérítő. 
E régi valdenszi lelkész, most valdenszi misszioná-

rius a dél-afrikai basszuto nemzetségnél. Neje mult évi 
október 9-ről i r j a : Most itt mindenki a mezőn dolgozik. 
Itt nem vetnek gabonát, majdnem csupa kukoricát. A 
bosszútok ültetnek még ugorkát , burgonyát és kis, 
fekete babot. Más zöldséget nem ismernek, de a hagy-
mát nagyon szeretik. Nemsokára alapitok egy vasár-
napi iskolát a kis jó indulatu gyermekek számára. Az 
utóbbi két vasárnapon énekeltem öreg nőkkel és ser-
dült s kisebb gyermekeikkel. Ének után mutatom a gyer-
mekeknek azon bibliatörténeti képeket, melyeket hazulról 
kaptam, s a kicsinyek találgatják, hogy ez Kain és Ábel, 
ez Ábrahám stb. Weitzecker ur egészsége még nem állt 
helyre egészen. A »Joel« törzs körében, mely még egé-
szen pogány, a főnökkel egyetértve iskola fog megnyit-
tatni, s a törzs maga ad iskolatelket és épitési anyago-
kat. Csak a tanitói fizetésre nincsen alap, csupán a folyó 
iskolai évre. Weitzecker egy közel 40,000 lelket számláló 
népnek hirdeti az evangyéliomot. 

Biasca. 
Tessin kantonban fekszik e hely, hol Paolo Calvino 

(ki a Gusztáv-Adolf-egyleti gyűléseken is szokott föllépni) 
működik. Ott imaházat, iskolát és paplakot egy tető alatt 
akarnak építeni s Calvino e végből Gentbe ment, adomá-
nyokat gyűjteni. 

Szicília, Trabia. 
Trapani ur írja Trabiából : Alig ment híre, hogy 

a cholera Palermóban kiütött, mikor a lakosság falura 
költözött s csak egy ötödrész hon maradt. A városi ta-
nácsot két irnok képviseli. Az egyetlen orvos hol lát-
ható, hol nem. Az élelmi szerek három s ötször oly drá-
gák s alig kaphatók. Némely üzér megszedi magát e 
zavarban Fertőtlenitési szereim, melyeket drága pénzen 
vásároltam, elfogytak, anélkül, hogy a cholera Trabiába 
jött volna. Mi lenne, ha a kór betörne ?! Hívtak engem 
falura, de kötelességemnek tartottam, hogy helyben ma-
radjak. 

Prochet következő missziói átnézetet nyújt a val-
denszi misszióról: Jelenleg 123 férfi és nő képezi ezen 
misszió kis hadseregét, mely a vakbuzgóság, hitetlenség 
és a sokféle bűn ellen küzd és folytonos előhaladást tesz 
az ellenség erőditvényei ellen. Az olasz evangelizátió 
legjobb bizonyítványa az, melyet az ellenség maga állít 
ki számára. Ázon vészkiáltások, melyeket itt-ott a pápa 
és követői az evangélikusok ellen hangoztatnak, ama 
növekedő tevékenység, melyet e miatt kifejtenek, azt 
bizonyítják, hogy azon kevés ezer egyén, kik Bábelből 
kiléptek, kovászként kezdenek a tömegre hatni és a fe-
kete sereget rémületbe hozni. A fővárosi lapok egyiké-
ben a következő hirdetés volt olvasható : Az anyaszent-
egyház egyik theologusa felhívja mindazokat, kik sze-
rencsétlenségökre ev. könyvekkel birnak, hogy azokat 
vigyék el hozzá, hogy nekik ezek helyett jó könyveket 
adjon. Az én fiam — írja Prochet — ki orvosnöven-
dék, egyik barátjával a kitűzött órában elment a kijelölt 
helyre. A kanonok illedelmesen fogadta őket és épen-
séggel neki lelkesedett, mikor a neki hozott könyveket 
látta. De csakhamar lehűlt e lelkesedése, mikor a fiatal 
emberek kijelenték: Mielőtt e könyvektől megválnánk, 
önnek szájából akarjuk hallani annak bizonyítását, hogy 
ezek rosz könyvek, hogy jövőben hasonló könyvektől 
óvakodhassunk. Az egész beszélgetésnek azonban az lett 
az eredménye, hogy a theologus nem birta a könyvek 
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rosszasságát bebizonyítani. A Diodati fordította uj tes ta-
mentőmről mondotta, hogy az eleitől végig hamis. Fiam 
erre kérte őt, mutasson egy hamis verset. Nagy azok-
nak száma, mondá a pap. Annál könnyebb lesz ilyet 
kimutatni. Mi tanulók vagyunk és önnel együtt utánnéz-
hetünk, vájjon Diodati fordításától különbözik-e a görög 
szöveg, vagy a latin vulgata s akkor az ön Ítélete iga-
zolva lesz. Hihetetlennek látszik, de mégis való, hogy a 
theologusnak összehasonlítás végett nem vo't vulgátája 
és hogy nem volt képes kimutatni egyetlen verset, mely 
hamisan volna fordítva. 

Turin, Genua, Róma, Nápoly, Brindisi. 
Turinban van a valdenszi egyháznak 251 urvacso-

ráló t a g j a . Tron lelkész vasárnaponként 200, néha 
500 hallgató előtt prédikál, 1885. húsvétján 23 felnőtt 
és 2 gyermek vétetett fel az egyházba. Ezek közt volt 
egy fiatal ember, ki hét évet töltött zárdában, hogy 
pappá képeztesse magát, de lelkileg ki nem elégíttetve, 
kilépett abból. Mint ilyen egyik nagybátyjához került, ki 
az evangyéliomot ismerve, őt lassanként abba bevezette. 
Egy másik iszákos és kártyás volt, de az evangyéliom 
által teljesen átváltozott. E g y harmadik haldokló atyjá-
tól bibliát kapott azon megyhagyással, hogy azt olvassa. 
Több éven át heverőben maradt a könyv, de egy na-
pon olvasott benne és azt találta, hogy ebben van az 
igazság. Most feleségestől tagja az egyháznak. Az esti 
istenitiszteletek helyisége szűknek bizonyulván, áttétet-
tek a templomba. A vasárnapi iskola is gyarapodik. 

Génuában Turino működik jó sikerrel. Egy anya, 
kinek fia valdenszi leányt vett nőül, mondá : három me-
nyem közül kettő róm. katholikus, az egyik evangelikus ; 
a két első ugy bán velem, mintha nem volna jogom az 
élethez ; de a másik szépen és szeretetteljesen viseltetik 
irányomban. A gyülekezet már annyira gyarapodott , 
hogy papját külsegély nélkül tarthatja el. 

Rómában sokkal nehezebb a munka, mint más vá-
rosokban. A pápaság ott felette káros befolyással van a 
népre, mely folytonosan láthat ott olyanokat, melyek 
másutt nem láthatók. Csupán néhány keresztyén formula 
maradt fenn, hitetlenség és közömbösség túlnyomók. A 
valdenszi via nazionale melletti templom reggeli isten-
tiszteleteit ico, legtöbbnyire egyháztag, az esti isteni-
tiszteleteket 100—130 hallgató látogatja. A rendes egy-
házi járulékok az utóbbi két évben megháromszorodtak. 

Pons jelenti Nápolyból, hogy papok is vágynak 
az evangyéliommal megismerkedni; egyikök, ki 3 5 éves, 
jelenleg tanul a florenci kollégiumban, hogy a megta-
lált evangyéliomot nem sokára másoknak is prédikálhassa. 

Brindisiben templom és iskola derekasan halad elő. 
Rodio és neje házankénti látogatásokat tesznek és sokan 
szívesen látják őket. 

* 

A kinek szíve tartja, hogy az olasz evangelizátió 
előmozdításához, bár legcsekélyebb adománynyal járuljon, 
alulírott kész azt helyre juttatni és e lapokban nyug-
tázni. Adományok nevemre Tápió-Sz.-Márton, Pestmegye 
küldhetők. 

Láng Adolf, 
pestmegyei ev. főesperes. 

I R O D A L O M . 

B e t h l e n Gábor i r o d a l m a . 
(Vége.) 

Mellőzve a tárgy politikai oldalát, ránk vonatko-
zólag így folytatja : Közbeszéd tárgya volt a magy. kir. 
primás azon mondása, miszerint többre becsüli, ha egész 
Magyarország vadállatok tanyája, mintsem az eretnekek-
nek abban maradása legyen. Megkérdeztetve az eszter-
gomi érsek, hogy vájjon ezen mende-monda tőle eredt-e, 
szentül erősiti, hogy neki sem szájára nem jött, sem 
eszébe nem ötlött olyasmi, miről tanúságot tehetnek, kik 
a gyűléseken jelen voltak. E g y más dolgot azonban, de 
ami ettől nagyon különbözik, nem tagad, hogy gyakran 
mondogatott . Mert midőn akörül folyt a tanácskozás, hogy 
vájjon a parasztok földesuraik akarata ellenére az elfog-
lalt templomokat más vallású istentiszteletekre alkalmaz-
hatják-e : igenis az érsek ismételve elmondta, miszerint 
inkább akarja, hogy az ő jobbágyai az elpusztult falut 
elhagyják, mintsem az ő patronusi joga megsértésével a 
parasztok a templomokat a magukéinak tulajdonítsák; 
bár, miután állami törvények a hitvallások különbözősé-
gét megtűrik, senkinek a jobbágyok vallási ügyeiben ne-
hézséget gördíteni nem volt szabad, de hogy a parasztok 
a templomokat elfoglalják semmiképen nem akarta meg-
engedni. De az Írnokok, eme hazugság foldozok, azon 
fáradoznak, hogy gyűlöletesen rágalmazzanak, nem pe-
dig, hogy a tiszta igazság által tündököljenek. 

A következőkben elmondja, a vallásszabadság fo-
kozatos haladását 1606. és 1608-ban; polemizál pro et 
con t ra ; s midőn a protestánsok azon panaszpontjához 
ért, hogy templomok nélkül nincs vallásszabadság, igy 
szól: Ha a vallás szabad gyakorlatára templomok is 
szükségesek, Lőcsén, Eperjesen, Bártfán, Kremnicen és 
több más helyeken, ahol nem megvetendő a katholiku-
sok száma, mért nem engedtetik számukra csak egy 
templom is. 

Megtörténik, hogy az ellenfél a templomokat elra-
gadva a földes uraktól a parasztoknak akarja átengedni 
és mégis azt mondja, hogy a vallásszabadság gyakorla-
tát a földes uraktól elvenni nem akarja. Tehát a parasz-
tok vallásszabadsága sem állhat meg templomok nélkül ? 
— Ugyancsak ide vonatkozólag mondja : Bár a vallás-
szabadság az 1608-ikí törvények által a parasztokra 
is kiterjesztetett : de a templomoknak a parasztok ész-
járása szerint való átengedéséről sem most, sem semmi 
időben törvény nem hozatott. Majd tiltakozik az ellen, 
hogy a parasztok a földes urak talaján templomot épít-
hessenek. 

A királyi eskü megtartása mellett azon érvet hozza 
fel, hogy e tekintetben a királyt vádolni sem lehet, mert 
hiszen ami történt nem a király, hanem az országgyű-
lés határozatából történt. — Előtte fekvő jegyzőköny vre 
hivatkozva mutogatja, hogy melyik megyéből hány falu 
van a török birtokában s e tekintetben az ellenfél vád-
ját igyekszik visszahárítani. A vallásügyre vonatkozólag 
i g y : Az igen vallásos Íródeákok panaszkodnak, hogy 
egyházi és világi urak részéről háborgattatnak vallásuk-
ban. Tehát nem a királytól stb. Elmondja, hogy a pro-
testánsok a hit (credo) szabadságában nem háborgattat-
tak ; hogy a szabadsággal nincsenek megelégedve, ha-
nem a katholikusok nagy jogsérelmével, két, a törvény 
által soha meg nem engedett új dolgot kierőszakolni: 
egyik, hogy a katholikus földes urak birtokán templomot 
építhessenek, másik, hogy a jezsuitákat az országból ki-
kergethessék. U j követelések ezek stb. Majd így foly-
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t a t j a : Miféle háborgatásról és kényelmetlenségről be-
széltek ti farkasok, kik a vizet felzavarjátok s a bárányt 
vádoljátok. ítélni és büntetni fog az Úr. Az a dolog 
sem úgy igaz, amit a jezsuiták ellen felhoznak, mert a 
törvény maradásukat megengedi, csak javadalmazásu-
kat t i l t ja; rólok a katholikusok gondoskodnak. Az volna 
jogtalanság, ha a katholikusok jogait engedné sértetni ő 
felsége. 

De legyen elég ebből ennyi. Ha minden : »Can-
cellaria Hispanica, Zuniga; Hercinianus : Litura castiga-
tis-féle szóval távolabbról vagy közelebbről ide vágó 
művet, jobban mondva röpiratot fel akarnánk sorolni, 
több helyet venne igénybe, mint azok mai fontossága 
megérdemli; azonban az igazság és arányosság kedvéért 
lássunk egy apológiát is. Itt azonban meg kell jegyez-
nem, hogy a : »Falsae originis motuum etc.-ra, nem lát-
tam a feleletet, nem akadhattam nyomára, pedig meg 
kell lennie, mert különben a most idézendő apológia 
legalább érintőleg is szólana az ott emlegetett vádak-
hoz valamit, de ezt nem teszi, hanem különösen egy, 
nevezetesen a törökbarátság vádja ellenében védekezik. 
Cime : Oratio apologetica pro serenissimo Gabriele Beth-
leno in qua partim aliae calumniae in eum conjectave 
solide confutantur, partim etiam ostenditur culpari non 
posse, quod auxilio Furcico in his bellis utatur. Habita 
in magna Europeorum frequentia ab Dorotheo Plosario. 
Posonii Excudebat Petrus Pázmán, sumptibus Nicolai 
Eszterhazii. Anno 1624. 8° 40 lap. Először szól általá-
ban a rágalomról s Bethlen méltatlan gyaláztatásáról, 
azután áttér ennek fejedelemmé lételét megelőzőleg viselt 
dolgaira. Elmondja, hogy Báthory Zsigmondot II. Fer-
dinánd leveri, az egész ország gyilkolás és rablás szín-
helye lesz, mi arra indítja Bethlent, hogy az egy felkelő 
csapat élére áll, de egy éjjeli támadás alkalmával serege 
szétveretik, ő maga a Dunán átúsztatva menekül Török-
országba, hol szives vendégszeretettel fogadják, anélkül 
hogy vallását avagy csak ruháját is változtatná. Eköz-
ben ki üt a háború otthon Rudolf és Erdély közt, Bocs-
kay sugallatára, mely alkalommal Bethlen is a küzdők 
sorába lép s tovább is részt vesz Erdély sorsának inté-
zésében Majd később, mivel hűsége, eszélyessége, hadi 
ügyekben jártassága miatt Báthory Gábor fejedelem előtt 
a legnagyobb kegyben áll és mint legfőbb tanácsosa 
szerepel, irigység és érdekösszeütközésből rosszakarói, a 
trónra különben is méltó férfiú ellen a fejedelemségre 
vágyás alaposnak soha nem bizonyult gyanúját költik, 
minek következtében ismét Konstantinápolyba vonúl, hol 
most egyhuzamban két évig marad, melynek elteltével 
a méltán elbukott Báthory helyébe emelkedik. 

íme Bethlen két ízben köszönheté élte megmen-
tését a töröknek, s még szövetkezni sem szabad neki 
azzal ? Keresztyént ellenséggel vádolják azok is a tö-
rök barátságért, akik arra maguk is vágynak. Mutogatva 
Bethlen kilétét hadi viselt dolgait úgy emlegeti, mint a 
melyek a csodával határosak (1. Le triumphe admirable 
1855). H ° g y jó keresztyén, azt a következőkkel bi-
zonyítja. Midőn Erdélyben a főhatalmat kezébe vette, 
első gondja volt, hogy azt a tartományt, mely minden 
eretnekség csatornájának méltán tartatott, kitisztítsa; 
amit ugyan erőszakkal meg sem kisértett, mert ebben 
adott esküje gátolta, hanem Magyarországból jól dijjazott 
nagy tudományú férfiakat híva át, azokat az egyházak 
élére állította, és azoknak szorgalma által a reform mun-
kát véghez vitte. Elősorolja a magyar ifjaknak s öcscsé-
nek Heidelbergbe küldését, majd az ellen apologizál, 
hogy Bethlen titkos musulmán lett volna, a többek közt 
igy szól: Azért hiszik ezt némelyek, mert a török se-

gélyével keresztyének ellen harcolt? Quales vero Chris-
tianos, nempe quos amplius Christianos sere appellare 
propemodum p u d e t ; majd a sötétség fiainak nevezi őket 
s a 17-ik századbeli polemikus irányú műveket jellemző 
illustraciókkal tünteti fel kicsinyes voltukat. Azon vádat, 
hogy ha jó keresztyén lett volna, nem harcolt volna 
annyit, a Dávid példájával háritja el ; de egyszersmind 
hozzá teszi: Háborúban annyira nem találta gyönyörű-
ségét, hogy bárhányszor győzelmet vívott ki, az ellen-
ségnek inkább békét ajánlott fel, mintsem a háborúi gya-
korlat jogán győzelmeit tovább folytatta volna. Bethlent 
ugy tünteti fel, mint a bálványozok ellenfelét, de a ki-
nek uralma alatt a békés katholikus papok is szabadsá-
got és nyugalmat élvezhetnek. Felemeli szavát a Ferdi-
nánd és Forgács érsek protestáns üldözése ellen ; vissza-
veri azon vádat, mintha a protestánsok hozták volna be 
a törököt ; majd a lángoló címet utasítja vissza, melyet 
a királyi párt ellenökben alkalmaz; korbácsolja a bálvá-
nyozást s a katholikus párt kegyetlenkedéseit. Igen ügye-
sen védi Bethlennek a törökkel szövetkezését. A törököt 
a római pápával hasonlítva össze mindkettőt antikrisztus-
nak nevezi, de a kik közül rosszabb az utóbbi, mert 
amaz szelídebb és elnézőbb, az egyházakat nem hábor-
gatja ; s amennyire feljebb való a lélek a testnél, any-
nyira teendő felibe a török a főpapi befolyásnak; az 
egyházakat békében lenni nem engedő bálványimádók 
ellen jogosan használt Bethlen török segélyt. A török 
mellett felhozza, hogy az vallja az egy Istent, a minden-
ség teremtőjét, tiszteletben tart ja Mózes törvényeit; in-
kább tévednek ugyan a törökök, mint az Arianusok, 
mivel Mohamedet Kr. urunk felibe helyezik, de kevésbé 
a káromló zsidóknál mivel elismerik, hogy a legfőbb 
próféta volt stb. Majd a püspökök és bibornokokhoz for-
dul s azoktól kérdi nem a kozákokat (legnagyobb rész-
ben lengyelek) használják-e céljaik kivitelében s kik azok 
a kozákok ? Felelet mezei, magukat rablásra adott val-
lástalan emberek, akik ha nem rosszabbak, de nem is 
jobbak a töröknél s ha nyereséget látnak az ördögtől 
sem félnek. Felveti, hogy az ellenfél bajos helyzetében, 
kihez fordulna tehát, hacsak nem a lutheránusokhoz, 
akik pedig ő előttök még ba'gábbak, mivel azt állítják, 
hogy Kr. teste mindenütt jelen van. Kárhoztatja a kor 
hadakozni szerető természetét, különösen pedig a ker. 
katonák durvaságát, kiknél a törökök sokkal mérsékelteb-
bek és emberségesebbek. A török szövetségesei házába 
be nem lép, hogy annak terhére legyen hanem megelég-
szik az ablak vagy ajtóból nyújtott étellel és itallal is; 
a kikkel találkoznak nemcsak nem bántják, de a lelké-
szeket és tanulókat különösen tiszteletben tartják. Több 
effélék elősorolása után kérdi, hogy lehet-e ezt mondani 
a keresztyén katonákról, mely profán emberek legnagyobb 
részben még a vallást is kinevetik. Tehát a többi keresz-
tyéneknek szabad szentségtelen katonákat használni egyedül 
Bethlennek nem. Néhány buzdító szót intézve Bethlen-
hez s kérve a Szent-háromság segélyét, hogy még a 
háborút is fordítsa az egyház javára: író befejezi ápoló-
giáját. 

Ezen röpiratok tárgya, azon kor szellemének hű 
tüköré, mely maga magát hivalkodva mutatja. Vajha e 
tükörben szebb képét látnók a múltnak s ne volna okunk 
panaszkodni a jelen reális képe ellen ! 

Révész Mihály. 
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* Lapunk főmunkatársa Farkas József helyett a 
lap vezetését jelen számmal az egész nyári időszakra 
Szöts Farkas belmunkatársunk vet te át. 

* Kitüntetés. Király ő felsége Geduly La jos du-
náninneni ágost. evangelikus püspöknek sok évi buzgó 
egyházi működése elismeréseül a Ferencz-József rend kö-
zépkeresztjét díjmentesen adományozta . 

* Személyi hirek. A debreceni reform, főiskolában 
jővő évre hivatali sorrend szerint dr. Kovács Sándor jog-
tanár lett az igazgató. — A -pozsonyi evang. theologiai 
akadémiában Csecsetka Sámuel lemondása folytán Schnel-
ler István theol. tanár választatott rectorrá. 

* Lelkészválasztás. A jászberényi egyház pünköst 
másod napján egyhangúlag K . Molnár Alber t pilisi lel-
készt választotta lelkészévé. 

* Lelkészjelölések a f . - szabolcs i tractusban: 
Döghe 3-ad osztályú egyházba pályáztak 10-en, kijele'-
tet lek : Takács Gyula rohodi, Rácz Gyula thuzséri, Czö-
vek János keméri rendes lelkészek ; Tolnai Miklós helyben 
működő, Csatári Zsigmond petneházai segédlelkészek; 
Oyüre 4-ed osztályú egyházba ugyanannyian pályáztak, 
kijeleltettek : Árokházi Béla, helyben működő segédlel-
kész, Csatári Zsigmond petneházai, Barcsa End re ajaki, 
Görömbei István cs.-kenézsi segédlelkészek, Földvári Ger : 
zson ó-fehértói rendes lelkész \ Apagy 3-ad osztá 'yu egy-
házba pályáztak 14-en, kijeleltettek : Márczi Andrá s théti 
rendes lelkész; Hatvani Pál kótaji, Molnár Ferenc ka-
réni, Bakó István dombrádi, Szabó Aladár, n.-kállói se-
gédlelkészek. — A bihar-tordai reform, egyház lelkészi 
állomására a Debrecenben f. hó 6-kán megej te t t jelölés 
alkalmával Zöld József n.-bajomi, Vértesi Mór debreceni, 
Moravecz Károly derecskei segédlelkészek, továbbá Bagdi 
János anti rendes és Szügyi Dániel dévaványai helyettes 
lelkészek tűzettek ki választásra. A választás f. hó 27-én 
leend. 

* Főt. Szász Károly dunamelléki püspök úr az 
egyetemes konvent által a theol. szakvizsgálatok és a 
papi vizsgák egyöntetű rendezésére javaslat készitő s a 
hazai reform, theol. akadémiák küldötteiből álló bizott-
ságot julius 5-re Budapestre hivta össze. 

* A budapesti reform, főgymnáziumban az év-
záró nyilvános vizsgák f. hó 15—18. napjain tar ta t tak 
meg főt. Szász Károly püspök ur vezetése alatt nagy 
számú közönség, szülők és ügybarátok jelenlétében. A 
szép sikerű vizsgákon az egyháztanács tanügyi bizottsága 
dr. Ballagi Mór, dr. Barbás József, Csanádi György, 
Gelléri Szabó János, Gönczy Pál, Kármán Lajos, dr. K o -
vácsy Sándor, dr. Kocsis Alajos, Tokaj i N a g y Lajos, 
V é g h Ignác, és dr. Vécsey Tamás urak által képvisel-
te t te magát . A vizsgák végeztével 18-án rövid zárünne-
pély tartatott , melyen a következő ösztöndíjak osztattak 
ki. I . A Szíjj Sámuel-féle alapítványból IOO—IOO frtot 
nyertek : Vámossy Zoltán, Zelovics Kornél, Gaál Lajos, 
Széles Áron, Újvári Dezső, Farkas Elemér, Geguss 
Dániel, L a k y Béla, Vámossy György és 90 frtot Domo-
nyi Dezső. 2. Szalay István-féle alapítványból 50—50 frtot 
kaptak : Gergely Antal , Fuxhoffer Gyula, Simon Miklós, 
Kacsóh Pongrác és Madarász László. 3. A Ilubay ösz-
töndíjat 25 forintot Farkas Kálmánnak adták. Végre 4. 
a Balassa Lajos-félt 25 frt ösztöndíj a magyar nyelv 
elsajátításában kiváló előmenetelt tanúsított Mayer László 
Il-dik oszt. tanulónak adatot t ki. 

* A pestmegye i ág. ev. esperesség f. hó 17-kén 
tar to t ta meg gyűlését, Láng Adolf esperes egyházi és 

Földváry Mihály alispán világi elnökök vezetése mellett. 
Az ülés elején az elnöklő esperes fölolvasta évi jelenté-
sét s ezután az albertii egyház és tanitó között fölme-
rült ügyben, (a mely a tanítót illetőleg kánoni vétséggé 
minősíttetett), a kiküldött bizottság véleménye alapján 
kimondatott , h o g y a tanitó pörbe fogassék. A z ez ügy-
ben itélő biróság 4 egyházi s 4 világi tagból áll, Kaas 
Ivor b r . elnöklete alatt. Kaas Ivor br., mint megválasz-
tot t elnök, a mai ülés alkalmával föl is esket te te t t . Kö-
vetkezett az esperességi pénztárról s az esperességi özvegy-
és árva-alapok kezeléséről szóló jelentés fölolvasása, a 
mely tudomásul vétetet t . A zsinattartás kérdésében az 
esperesség ajánlja a kerületnek, hogy az — minél több 
égetővé vált kérdés várja a megoldást — mielőbb meg-
tartassák s az előmunkálatok megtételére bizottság kül-
dessék ki. A pestmegyeí esperesség küldöttségileg fog 
ma délután 5 órakor Fabiny Teofil igazságügyminiszter-
nél, mint a bányakerüle t felügyelőjénél tisztelegni, sze-
rencsekivánataikat fejezve ki előtte ama magas állásra, 
a melyet most ő felsége a király bizalmából nyert el. 
A küldöttség vezetői Földváry Mihály alispán és Láng 
Adolf esperes lesznek. 

* A tiszai evang. egyházkerület a mult hónap 
végén bocsátot ta közre különböző pénztárainak és a ' ap-
jainak kimutatását . E szerint I. A közigazgatási pénz-
tárban van 35,308 frt 66 kr., szaporodás 228 frt 80 kr. 
2. A tanitóképezdei pénztár vagyona 105.997 frt 41 kr., 
szaporodás 1271 frt 55 kr. 3. A Máday-alap vagyona 
2987 frt 75 kr., szaporodás 48 fr t 40 kr. 4. A tudomá-
nyi pénztár vagyona 19,726 forint 96 kr., szaporodás 
2024 frt 66 kr. 5. A z eperjesi hittani intézet 27,734 frt 
71 kr., szaporulat 4619 frt 6 kr. 6. A Zsedényi-alapit-
vány vagyona 21,352 frt 90 kr., melynek kamat ja tani-
tók íizetéspótlására forditta tik. 7. A rozsnyói árvaház 
alapja 17,199 frt 19 kr., szaporulat 2169 frt 97 kr. (A 
rozsnyói evang. árvaház 1884-ben nyílt meg a »Luther 
ünnep« alkalmával, létre jöt t Czékus püspök buzgalmá-
ból első évben 10, tavaly 15 árvát gondozot t és ápolt). 
Végre 8. A kerületi nyugdí j és gyámintézet vagyona 
152,885 frt 46 kr. és szaporodot t 4482 frt 44 krral. Ez 
ékesszóló számokhoz nem kell commentár , mi csak azt 
kívánjuk e derek egyházkerület pénzügyének : vivát, cres-
cat, floreat! 

* Az eperjesi col legium köréből . Eperjesi levele-
zőnk irja, hogy dr. Berzeviczy Albert vallás- és közok-
tatásügyi államtitkár legközelebb meglá togat ta az ottani 
jogakadémiát s a díszteremben a collegium összes taná-
rai által ünnepélyesen fogadtatott . A jogakadémia tanárai-
val tar tot t értekezleten tudomást szerzett a hallgatók 
létszáma, a látogatásban tanúsított szorgalom, a vizsgá-
latok eredménye stb. felől. A megelégedéssel távozott 
államtitkár őszinte érdeklődéséről továbbra is biztosította 
a jogakad. tanárikart . — Dr. Horváth Ödön ny. r. jog-
akádémia dékánjává válas/ ta tot t . Az idei collegiumi érte-
sítő dr. Horváth jeles tollából figyelemre méltó értekezést 
hozand, mely fényes bizonyságot teend a hazai ág. evan-
getikusok ez egyetlen jogakadémiájának érdemes múltja 
és szép hivatású jövője felől. 

* Tudomásul. A nagy-kőrösi ev. ref. tanitóképez-
dénél, a főt. dunamelléki ev. ref. egyházkerületi vizsgáló 
bizottság a tanitóképesítő vizsgálatokat, folyó évi junius 
hó 28 kán kezdi meg ily r e n d d e l : Junius 28-kán az Írás-
bel i ; junius 29 kén s 30 kán a rajzolás- és szépírás- és 
tornavizsgálat ; julius i - jén és következő napjain pedig 
a szóbeli s illetőleg a gyakorlat i vizsgálat fog megtar -
tatni. Ez elemi tanitóképesítő vizsgálatra jelenthetik ma-
gukat, a tanítóságra megkívántató testi épség föltétele 



797 798 

alalt, vallás és nemi különbség nélkül : a) Mindazon ta-
nítójelöltek, kik a tan. képezdei tanfolyam bevégzése után 
legalább egy évet gyakorlati-, akár nyi lvános, akár 
magán tanítóskodással töltöttek, b) Kik a közoktatási 
törvény keletkezése előtt már gyakorló tanitók voltak. 
c) Végre azok is, kik magukat a tanítóságra magán uton 
képezték, ha legalább egy évi akár nyilvános, akár ma-
gán tanitók voltak és a képezdei osztály-vizsgálatokat 
előbb leteszik. A vizsgálatra jelentkezők kérvényeiket 
főt. Filó Lajos úrhoz, az egyházkerületi tan. képesítő bi-
zottság elnökéhez, f. évi junius 2 2-kéig küldjék be Nagy-
Kőrösre. Kérvényökhez csatol ják: keresztlevelüket, ta-
nulmányaikról-, eddig folytatott pályájukról s erk. maguk-
viseletéről szóló bizonyítványaikat s a testi épségöket 
igazoló orvosi bizonyítványt. A bizonyítványokra, (kivé-
vén a tan.-képezdeit) s a folyamodványra 50—50 kros 
bélyeg kell. A szolgálati bizonyítvány felekezeti tanítóknál 
az esperes, községi tanítóknál a tanfelügyelő által is 
aláíratandó. — Kelt Nagy-Kőrösön, 1886. junius 8-án — 
A tanitó-képezdei igazgatóság. 

* A soproni ev. főiskola hálaünnepe. Dicséretes 
szokása a főiskolának, hogy évenként az iskolai év be-
zárása alkalmával jóltevőinek emlékére a díszteremben 
hálaünnepet rendez. Azon áldott emlékű jóltevők iránt 
újul meg és rovatik le a kegyeletes érzet, kik alapitvá-
nyaik által sok szegény ifjúnak módot és alkalmat nyúj-
tanak, hogy egyháznak és hazának hasznos polgárai le-
hessenek. Évenként 4000 forintra megy azon ösztön- és 
jutalom-díjak összege, melyet részint ez intézet tanulói, 
részint az abból kikerült egyetemi s más főiskolai ta-
nulók között kiosztanak. Az idei hálaünnepet e hó 14-én 
tar tot ták meg emlékbeszéddel, szavalatokkal, ének- és 
"hangversennyel, melyekben a theologiai és gymnáziumi 
ifjúság a jelenvolt díszes közönség nagy megelégedésére 
szépen kitüntette magát . 

* Református istenit isztelet Nagy-Kikindán. A 
ref. hívek régi óhaja teljesült N.-Kikindán, midőn Szalay 
József n.-becskereki lelkész f. hó 13-án a gymnázium díszter-
mében az első református istenitiszteletet tar tot ta , úrvacsora 
osztással. Délután egyházi közgyűlés volt, a melyen a 
vidék reformátusai közül többen jelen voltak. A gyűlés 
egyhangúlag kimondotta, hogy fiók-egyházzá alakul s 
addig is, mig külön lelkész-tanitó állomást szervezne s 
az egyháztagok között adakozást inditna meg, a nagy-
becskereki lelkész szolgálatával kíván élni. Ugyanekkor 
egyháztanácsot is szerveztek, minek részleteiről a követ-
kező számban. — Melegen üdvözöljük az ily törekvéseket 
országszerte mindenütt , de különösen hazánk e déli ré-
szén, hol elszórtan élő híveink összeszedése és gyüleke-
zetté tömörítése égető szükség. 

* A brassói magyar evang. e speresség . Múltkor 
említettük, hogy felhívta az uj esperesség rendeletileg 
a magyar evang. egyházakat, hogy a szász egyházi 
hatóságoktól rendeleteket többé el ne fogadjanak. A szász 
consistorium dacára, hogy a kiválás hivatalosan bejelen-
te te t t s a szász kerület beleegyezésére nincs szükség, 
mer t már 1877-ben megadatot t , sőt Czékus püspök az 
ideiglenes kormányt már át is vette, erőszakolni akarja 
uralmát. Mult hó 26-án Csernátfaluba rendeletet küldött, 
hogy a papi-állomás május 30-kán betöltetvén a szász 
consistorium által, a kiküldendő két biztost fogadják el. 
A csernátfalusiak a rendeletet visszaküldték megizenve, 
hogy ők a magyar consistorium alatt állván, idegen 
hatóságtól rendeletet s biztosokat nem fogadnak el. Midőn 
harmadnapra , a biztosok mégis kiszálltak azokat eluta-
sították, a választásból semmi sem lett, a szász lapok 
pedig diihöngenek. 

* Dr. Fodor József egyet, tanár * Egészségtan*- a 
középiskolák számára és magán használatra nem sokára 
megjelenik a Lampel cég kiadásában. A mű arra van 
hivatva, hogy a középiskolákban az egészségtannak tan-
könyvül szolgáljon, de ugy van irva, hogy minden mű-
velt ember tanulsággal és haszonnal olvashatja. Beveze-
tésében az egészség jelentőségéről, védelmezésének és 
javításának fontosságáról szól, azután külön fejezetekben 
a táplálkozásról, a lakásról, a munkáról s foglalkozásról, 
a test ápolásáról, a fertőző betegségekről s végre az 
életmentésről tanit. Tar ta lma tehát megfelel a közokta-
tási minisztérium által kibocsátott rendelet intentiójának. 
Ter jede lme 12 ív, ára 1 frt 50 kr. 

* Bod Péter »Híst. Hung. Eccl.« című munkájára 
újonnan előfizetett Kármán Pál esperes az alsó-baranyai 
egyházmegye részére 18 frttal. 

* Szerkesztői mondanivalók: H. D. urnák B . . . án. 
E g y kissé későn kapván a kimutatást, a jövő számra 
kellett halasztanunk. — Sz. J. N. B . . . en. Megkaptuk, 
köszönjük, jövőre hozzuk. — Sz. E. C s . . . en. Ilyen 
alakban nem közölhető. 

N E C R O L O G . 

Egy nemes szívű iskolabarát emléke. 
E g y nem a szereplés magas polcáról, hol fény és 

hatalomtól környezetten, nagyra hivatva, nagyokat tesz-
nek a társadalmi élet kiemelkedő alakjai, hanem a min-
dennapi élet egyszerű köréből, évekkel ezelőtt letűnt, de 
számára a gondviselés által kijelölt helyet lelkesen betöl-
töt t embernek, néhai Kis Istvánnak emlékét kívánják fel-
újítani e sorok, annyival inkább, mert körünkből, egy 
jobb hazába távozta alkalmával, ugy tudom, alig tétetett, 
róla említés szélesebb körben a nyilvánosság utján, pe-
dig néhai Kis István ebben a mai önző, s r ideg korunk-
ban méltán követendő példányképűi mutatandó fel áldo-
zatkészségénél fogva i s ; annyival inkább, mert most 
vált t énnyé nemes lelkének elhatározása, mely porhüve-
lyének sírbaszálltával, mint a láthatárról alásuhanó nyári 
nap, visszahagyta közöttünk jóltevő sugarait. De mielőtt 
erről szólanék, hadd szóljak elsőben és röviden magáról 
amaz emiitett nemes emberről. 

Kis István, B.-Diószegen, kis körben születve, ön-
szorgalma, és önképzése utján »nagygyá« lett. Legalább 
azon körben, melybe elhíva volt, valódi »nagygyá«. Sze-
gény napszámos szülők gyermeke lévén: két kezével kereste 
és szerezte be mindennapi eledelét és ruházatát . Mint ilyen, 
a mikép ő maga is életében sokszor mondá, egyheti 
napszámja díján szerezte be magának azon egy pár 
csizmát is, melyben élettársának holt igtartó hűséget eskü-
dött az Úr előtt. De a gondviselés őt nem azon osztály 
részére szánta, a melyben született. Többre bízta őt, a 
közönségesnél ; ki ügyes, tapintatos, a bonyolultabb 
ügyekbe is éles értelemmel belátó lévén, e tehetségei 
fokról-fokra emelték őt pályáján, ugy is mint községi, 
ugy is mint egyháztagot . Számos évekig aktuális, majd 
tisztetetbeli presbyter , és 20 éven keresztül községi főbiró 
volt, igy a forradalmi időszakban is. Tehetsége, s a körül-
ményekhez mért tekintélye, szigora, tevékenysége, mit 
mint biró hivatalos körében kifejtett és láthatóvá tett, 
nemcsak lent, polgártársai sorában, de fennt a trón lép-
csőinél is, elismerésre talált. Ugyanis : érdemei méltatá-
sául O Felségétől 1876-ban a koronás arany érdemkereszt-
tel tüntet te tet t ki, mely ugyanez évben a megyei, vidéki, 
és helybeli előkelőségek jelenlétében, nagy ünnepélyes-
séggel mellére tűzetett. 



801. PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 802 

De Kis István nemcsak mint biró, hivatalos szo-
bájában volt »nagy«, hanem otthon is. Fáradhata t lan 
munkája gyümölcseit gondosan megtakarí tva, gyarapo-
dott évről-évre, anyagilag is, sőt oly fokára emelkedett 
e tekintetben a jólétnek, hogy B.-Diószeg város első 
rangú gazdájává s gazdagjává lett. 

Azonban Kis István, hivatalos teendői, s magán-
háziügyeinek szorgalmas végzése mellett, még más fog-
lalkozásra is talált időt. Üres óráit a könyveknek szentelte. 
Cassinónk több százra menő köteteit — némelyiket két-
szer is — átolvasta. A mit olvasott, annak nagyobb 
részét meg is tar tot ta , s alkalom adtával idézte. Külö-
nösen kedvelte a történelmi műveket. Még halála előtt, 
kevéssel is Horváth Mihály »Huszonötév Magyarország 
Történetéből« című művet kérte tőlem, mit ez úttal már 
harmad izben olvasott. Hazánk tör ténetében oly szép 
jártasságra tett szert, hogy sok, akadémiákat végzett úri 
embert megszégyeni thetet t volna. 

Ily életű, s irányú ember nem élt, s nem élhetett 
csak magáért , s magának, de egyház és iskola ügye 
iránti buzgó szerelme, Isten iránti hálája ki őt kicsinyből 
nagygyá tevé, felgyújtotta szívében az áldozatkészség 
szent tüzét 1867-ben, a halom-utcai leány-iskola taní-
tója haszonélvezetére, nyolc hold külső illetményföldet, 
rész-nádlással adományozot t , oly föltétellel, hogy ha az 
iskolák felekezeti jellegűek lenni megszűnnének : ado-
mánya örököseire vissza száll, a kik azt valamely jó té-
kony célra kötelesek felajánlani. 1875-ben a diószegi 
szegények menházát 500 frt költséggel, egy szobával 
kibővittette, újból fedette, és javíttatta. Éle te vége felé, 
ezer osztr. ért. forintot tet t be az érmelléki takarékpénz-
tárba a diószegi ev. ref. egyház tanítói számára, alapít-
ványul, oly kikötéssel, h o g y annak éventei teljes kamatai-
ból, a díjtalanul tanított szegény sorsú iskolás gyermekek 
elengedett tandijáért kárpótlást nyerjenek ; ugyanakkor , és 
ugyan oda, 500 frt alapí tványt tett le, a diószegi szegény 
menház ápoltjai részére, melynek évi kamatai azok szük-
ségeire fordítandók. 1879-ben ment az itt kevesen hű, s 
ama jobb hazába bizonyára többre bizolt lélek Istenéhez. 
Most, hagyatéki ügyei befejeztetvén : folyó május hó 
15-én adatot t át öt tanítónknak, a még é 'etében letett, s 
azóta kamatozot t IOOO frt tőke járuléka, fejenként 67 frt 
s 93 krban ; s a gondnoknak az 500 frt kamat jában 
169 f r t ; á tadatot t az egyház egyik lelkésze kezébe, eme 
két összegről a két darab takarékpénztár i könyvecske 
is. A d j o n a gondviselés sok ily nemes szívű barátot 
egyházunknak. A boldogult emléke pedig legyen áldott 
örökre! ! Molnár János, 

ev. ref. lelkész s iskolaszéki elnök. 

A D A K O Z A S O K . 
Az orsz. prot. árvaházra: Kiss Imre urai-ujfalui 

ref. leik. 3 frt 80 kr. (Ehhez járultak a következő con-
firmáltak : Szabó Lidi 10 kr. Sali Lidi 10 kr. Mészáros 
Juli 10 kr. Hérints Lidi 10 kr. Bernát Lidi 50 krajcár. 
Hérints Rozi 10 kr. Varga József 10 kr. Kis A n n a 10 kr. 
Dömötör Lidi 10 kr. Vörös Kálmán 10 kr. Rácz József 
10 kr. Erős Zsuzsi 10 kr. Bárány János 10 kr. Szabó 
József 10 kr. Saródi Rozi 20 kr. Sümegi János 10 kr. 
Vörös István 10 kr. Horvát Et t i 10 krajcár. Mogyorósi 
Zsuzsi 10 kr. Molnár Rozi 10 kr. Kiss Lenke 50 kr. 
Sümegi Zsófi 10 kr. Horvát Lidi 10 kr. Sümegi Eszter 
10 kr. Szekér Zsuzsi 10 kr. Bokor Zsófi 10 kr. Bubán 
Károly 10 kr. Fehé r József 10 kr. Fülöp József 10 kr.) 

Kovács Anta l terehegyi ref. leik. esp. 5 frt 10 k r . — 

PÁPA 

Somogyi Pál viszlói tanitó neje 5 frt . — Makai István 
ugrai ref. egyház gondnoka nagy pénteki közadakozásból 
gyűlt 1 frt. — Bokor Benő bajomi ref. leik. 10 confirmált 
részéről 1 forint. — Bognár End re l.-patonai ev. leik. a 
confirmáltak részéről 2 frt. — Poor József uj-szivaci ref. 
leik. a confirmáltak részéről 6 forint 13 kr. — Sáfrány 
Zsigmond téglási ref. leik. 1 frt 10 kr. (Ehhez járultak 
a következő conf i rmál tak: Kis Etelka 10 kr. Pór Zs. 
5 kr. Forgás Zs. 10 kr. T ó t Zsuzsi 5 kr. Fazekas Zs. 
5 kr. Deák Dániel 5 kr. Szabó István 5 krajcár . Major 
Sándor 5 kr. Legoza Bálint 5 kr. Kis Zsófia 10 kr. 
Kis Rákhel 10 kr. Szabó Juli 5 kr. Elek Juli 5 krajcár. 
Báji Imre 5 kr. Forgás József 5 kr. Sigér István 5 kr.). 
— Veres Benő n.-korpádi ref. leik. 1 frtot a következő 
confirmálók részéről : Czebei István 10 kr. Pap György 
10 kr. Lőrincz József 10 kr. Zóka László 20 kr. Magyar 
Imre 10 kr. T ó t h János 10 kr. Vida János 10 kr. Pap 
Kata 10 kr. Kis Jolán 10 kr. — Mészöly Győző alcsuthi 
ref. leik. I frt 16 kr., a következő confirmáltak részéről: 
Bárányos Gábor 10 kr. Kabai István 10 kr. Bárányos 
Dániel 10 kr. Á d á m András I kr. Part i Ferenc 5 kr. 
Jakab József 10 kr. Mészáros Erzsébet 6 kr. Nagy Teréz 
2 kr. Pap Mária 10 kr. Csapó István 10 kr. Weller 
József 10 kr. T ó t h Dániel 5 kr. Bárányos Ferenc 10 kr. 
Pap Sándor 2 kr. Bárányos Mária 10 kr. Pap Juliánná 
1 kr. K u n Juliánná 2 kr. Komáromi Mária 2 kr. — 
Varga Sándor szanki ref. h. leik. (A confirmándusoktól 
61 kr. a leik. 39 kr.). — Szabó Zsigmond deáki-i ref. 
leik. a confirmáltak részéről I frt 50 kr. — Kiss József 
kakicsi ref. leik. 90 krajcár . (Ehhez járul tak: a kákicsi 
confirmált gyermekek 50 krral, a marócsiak 40 krral). 
— Juhász Pál n.-sallói lelkész a következő confirmáltak 
adományai t 3 frtra egészítette ki, u. m. : Kovács Dávid 
10 kr. Szabó La jos 10 kr. Hőnyi János 10 kr. Vízi Lajos 
10 kr. Cseri István 10 kr. Bozsonyik J. 10 kr. T ó t h 
István 10 kr. Bodony La jos 10 kr. Cseri La jos 10 kr. 
Balog Zsófi 10 kr. Oroszi Juli 10 kr. Tó th Erzsi 10 kr. 
Baj tár Mili 10 kr. Pap Lajos 8 krajcár. Pálinkás A n d r á s 
10 kr. Tót János 10 kr. Gózon Titus 10 krajcár. Borza 
István 10 kr. Császár János 6 kr. Kovács Julis 10 kr. 
Német Lidi 4 kr. Gálos István 10 kr. Dora Erzsi 5 kr. 
Szánya Zsuzsi 10 kr. Balog Lidi 8 kr. Cseri Erzsi 10 kr. 
Bodony Erzsi 5 kr. Szántó Erzsi 10 krajcár. Német Julis 
10 kr. Bera Julis 4 kr. Szabó Zsófi 5 kr. Gobodi Érzsi 
5 krajcár . Bodony István 10 krajcár. — Gózon Gyula 
somogy-kiliti ref. leik. a confirmáltak részéről 2 frt. — 
Muki Dániel csarodai leik. a confirmáltak részéről 30 kr. 
— Turcsányi Gyula kolozsvári evang. lelkész 13 forint 
70 kr. (Ehhez járultak következő confirmáltak : Schneider 
Mari 1 frt . Répászky Lajos I forint. Androschofszky 
Károly 1 frt. Kunst János 30 kr. Tellisch A n n a 30 kr. 
Szathmári Ilona 50 kr. Maraser Berta I frt. Gross Ilona 
1 frt. Seemann Gusztáv 1 forint. Petersberger K . Ottó 
1 forint. Fr iedsam Lujza 30 kr. Grebe Henrik 1 forint. 
Manschütz Ottilia 30 kr. Schleziger János 50 kr. If j . 
Reich János 50 kr. Mangesius Hermina I frt. E g a n Leona 
1 forint. Szerk. 

/ / / / / "/', 

HIRDITESEK. 

A szatmár-németi evang. reform, gymnasiumban az 
1886—87-ik isk. évi szeptember i -én elfoglalandó rendes 
tanári állásra. 

(t 
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A megválasztandó rendes tanár szaktudománya a 
latin és magyar nyelv, esetleg más rokon tantárgy is ; 
heti órák összege legfölebb 24. Fizetése 900 frt készpénz, 
háromhavi részletekben előre; 41 köbméter beszállitatlan 
tűzifa, melyből egy tantermet fűttetni tartozik. 

Föltétel: ev. reform, vallás és középiskolára képe-
sítettség, mi oklevéllel vagy hiteles másolattal igazolandó. 

A megválasztott tanár sikeres próbaév után állandó 
alkalmazást nyer s a tanári nyugalomdij- és gyámintézet-
nek jogos és kötelezett tagjává lesz. 

Pályázók kellően fölszerelt kérvényöket 1886. jul. 
8-ig dr. Farkas Antal igazgatótanácsi elnökhöz küldjék be. 

Szatmártt, 1886. junius 8. 
Vozári Gyula, 

2—3 igazgatótanácsi jegyző. 

IJP.A. L T A !Zi 
A h.-böszörményi hat osztályú, polgári iskolával kap-

csolt ev. ref. gymnasiumban egy rendes tanári állomásra 
pályázat hirdettetik. E tanári szék tantárgyai : történelem 
és görögnyelv. Javadalmazás 800 frt évi fizétés, 100 frt 
lakbér. 

Pályázhatnak a törvény szerint képesített ev. ref. 
tanárok és tanárjelöltek. A képesítési okmányokkal s 
egészségi bizonyítványokkal felszerelt pályázati kérvények 
julius 25-ik napjáig alólirotthoz küldendők. A megválasz-
tandó tanár két évi próbaidő után fog állandósittatni. 

H.-Böszörmény, 1886. junius 15. 
Szeremlei József, 

I—3 lelkéíz. 

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 gymna-
siumi tanárpályára készülő ifjak számára több rendbeli, egyenkint 210 német birod. markból álló ösztöndíj fog 
a jövő 1886/87. tanévre kiosztatni. 

Ezen ösztöndijak egymásutáni két éven át élvezhetők. 

e l n . 3 7 , e r l 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 pályára készül a folyamodó, akkor az 
érettségi bizonyítvány kelte után már két évig honi vagy 
külföldi magasabb intézetben a maga választott szakában 
jó sikerrel tanult legyen. 

3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya 
különbsége nélkül legyen : 

n) magyarországi születésű és ágostai hitvallású; 
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helye 

sen írja és beszélje, mely körülmény hiteles külön bizo-
nyítvány által igazolandó be; 

c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szor-
galmú. 

Ennélfogva felhivatnak ezennel külhoni egyeteme-
ken levő mindazon lelkészí- vagy tanári jelöltek, kik már 
egy év óta a Glosius Sámuel és Dániel féle ösztöndijak 
élvezetében vannak, hogy ha még további egy évre kül-
egyetemeken maradni és az ösztöndíjakat élvezni óhajtá-
suk : azt az előttük tudva lévő feltételek teljesítése mellett 
1886. szeptember 30-ig alólirott bizottsági jegyzőnél kér-
vényileg jelentsék be. 

Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken ta-
nuló vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó 
lelkészi- s tanárjelöltek, kik a fennebb részletezett mi-
nőségi feltételeknek meg birván felelni, ilyen ösztöndijat 
a jövő 1886/87. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fennt 
megirt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár ere-
detiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai 

Kelt Budapesten, 1886. junius 17-én. 

Zsigmoudy Jenő, jegyző. 

— ha van candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb 
bizonyítványokkal ellátott, az alább kikötött tanítási kö-
telezettséget is tartalmazó, sajátkezűen irt és aláirt, lak-
helyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett kérvé-
nyeiket f. é. 1886. szeptember 30-ig való záridő előtt 
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe 
nem vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólirott bi-
zottsági jegyzőhöz, (Budapest, V. nagykorona-utca 3. sz.) 
küldjék be. 

A megszavazott ösztöndijat a díjnyertes hit- és tanár-
jelöltek nem a tanév elején, hanem csak annak máso-
dik 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, 
mivégre szükséges, hogy egyetemi lakásukat a nyugta 
beküldésekor pontosan megírják. 

A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndíjat már egy 
évig húzta, a rákövetkező évre is annak élvezetében 
ccak 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. 

Búsbach Péter, elnök. 
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: TDr. 3 a . l l a , = r i H ^ ó r . DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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A theologiai szak- és tanárivizsgák. 
A konvent által kiküldött bizottság a theol. 

tanfolyam alatt teendő szakvizsgák és a theol. ta-
nári képesítő vizsgálatok ügyében is javaslat tétel-
lel van megbízva. 

Az akadémiai tanfolyam keretébe legcélsze-
rűbben az úgynevezett alapvizsgát lehetne beillesz-
teni. Tétetnék ez be a Il-sodik év végére, hogy 
legyen ott egyfelől ellenőrzője a papnövendék 
addigi készületének, másfelől alapja a tanfolyam 
végzése után teendő papi vizsgáknak Magától 
értetik, hogy az alapvizsga mellett az i )őközi és 
évi zárkollokviumok érintetlenül megma idhatnak, 
sőt szükséges, hogy érvényben maradjanak. Mert 
mig az egyes kollokviumok az évközi munkára 
ösztönzés eszközei a tanár kezében, addig az alap-
vizsga a két évi munkálkodás számonkérése 
lenne az ifjútól az akadémia igazgató-tanácsa vagy 
választmánya részéről. Az alapvizsga tehát részint 
a theol. szakoktatás színvonalának emelésére célzó 
intézmény, hogy a valóban alkalmas ifjakat elő-
léptesse, az alkalmatlanokat vagy épen képtele-
neket leszorítsa; részint arra van hivatva, hogy 

a tananyag megosztása által annak alaposabb 
elsajátítását tegye lehetővé. A képzés színvonalát 
az által is emeli, hogy a gyakorló papi működés 
alapjául szolgáló bölcsészeti, nyelvészeti és törté-
neti ismeretekből a tanfolyam derekán szigorú bí-
rálatot tart az ifjak felett. De javára van a kép-
zésnek azért is, mert a theol. studium anyagát, 
mely eddig a kápláni vizsgára nagy tömeggé 
halmozódott, arányosan megosztván, alaposabbá 
teszi az ifjúnak az előkészületet és részletezőbbé, 
teljessebbé a vizsgáló bizottságnak a kérdezést. 

Az alapvizsga egyetemes meghonosításának 
még a szokatlanság vagy újság sem állhat útjába. 
Ismerős intézmény az már a prot. egyházban is. 
Először az ág. ev. egyház hozta be a pozsonyi 
theol. akadémián, majd a ref. konvent fogadta el 
elvileg a theologiai tanterv készítése alkalmával, 
azután az erdélyi egyházkerület enyedi papnöveldé-
jében léptették életbe, végre a mult és a megelőző 
években Debrecen, Budapest és Sárospatak is 
magukévá tették részint elvben a konventre fel-
terjesztett javaslataikban, részint tényleges életbe-
léptetés által. 

Ily elvi megegyezés mellett felesleges is volna 
5i 
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a kérdés további feszegetése, ha nem volnának 
az ügynek oly fontos részletei, melyekben a még 
hiányzó egyöntetűséget okvetlenül létre kell hozni 
az öt theol. akadémián. Ilyen pl. a tárgyak be-
osztása, melyben mind a ^hány* mind a >melyek* 
kérdése nagyon eltérőleg van contemplálva ille-
tőleg megoldva az öt kerületben. Már pedig az 
alapvizsga csak akkor lesz valódi alapja a lel-
készképesités egyöntetűleg tervezett módozatjá-
nak, ha maga is lehetőleg ugyazon módon szer-
veztetik mindenik akadémián. Ott van továbbá a 
paedagogiai vizsga kérdése, melyet némely aka-
démiában ugy oldottak meg, hogy szintén a Il-ik 
tanév végére' respect. a Ill-ik elejére tettek egé-
szen külön vizsga alakjában, másutt meg az alap-
vizsgával egyszerre és ugyanazon bizottság előtt 
kívánják letétetni. E pontban sem szabad ily nagy 
eltéréseket megtűrni. Magam részéről azt javas-
lom, hogy a paedag. vizsgálat foglaltassák össze 
az alapvizsgával s avval egyszerre követeltessék 
meg az ifjaktól a Il-ik év végeztével. 

Az alapvizsga vezetését lehetne az egyes 
akadémiák igazgató tanácsának (gondnokainak, 
választmányának stb.) kezében hagyni, de lehetne 
minden kerületben az állandó lelkészvizsgáló bi-
zottságra is bizní. Első esetben inkább iskolai 
színezete volna, másodikban talán tekintélyesebb 
külalakja lenne, de mindkét formában eléggé 
célra vezető. Be lehetne ugy osztani a dolgot, 
hogy a lelkészvizsgáló bizottság ugyanazon alka-
lommal venné föl a különböző procedensektől 
az alap-, a kápláni és a papi vizsgákat. 

A lelkészképesitő vizsgálat legmagasabb foka 
az elmélettel foglalkozó papok vagyis a theologi ti 
tanárok vizsgája. A javaslat-készitő bizottságnak a 
konventi utasítás értelmében erre is kell terveze-
tet készíteni s gondolom, hogy az akadémiáknak 
meg is vannak a saját javaslataik. Ezeket én 
nem ismerem, tehát most még csak saját gon-
dolataim szerint szólhatok a kérdéshez. 

A theol. tanári vizsga behozatalát célszerű-
nek tartom. A theol. tudományos szellem élesztő-
jének, a tudományos ambició fokozójának tekin-
tem ez intézményt. Hadd legyen tér nyitva a te-
hetségnek a magasabb tudományos kvalifikációra, 
hadd emelje és tüntesse ki az egyház a tudomá-
nyos érdemet, hadd érvényesüljön szélesebb kör-
ben is a theol. irodalom és műveltség emelésére 
irányult törekvés ! Hadd szűnjék meg tudományos 
életünknek külföldi járszalagon való támolygása, 
mely egyikünket állandóan Berlin vagy Tlibinga, 
másunkat Edinburg vagy Utrecht s tudja Isten 
melyik más külföldi egyetem uszályhordójává tett! 
Sőt a magyar reformátusságnak az idő és viszo-
nyok intelmére hallgatva, még tovább kellene 
mennie: kimódolni azt, hogy ez országban theologiai 

doctoraiust tehessen az arra képes ember, vagg doc-
tor at-us legyen adható az arra érdemes egyházi tu-
dósnak! Mégis csak különös dolog az, hogy a 
közel hárommillió lelket számláló magyar prot. 
egyház negyedfél száz év alatt nem tudott magának 
oly tudományos intézetet állítani, melyben a tu-
mányos érdem legmagasabb külső méltánylása 
elérhető legyen ! ? Hisz a nálunknál sokkal kisebb 
külföldi egyházakban pl. a skót szabad egyház 
^college*-ei Edinburgban, Glasgowban és Aber-
deénben, vagy a ^Faculté de théologie* Párísban 
és Montaubanban, vagy a Prot. theol. Facultát 
Bécsben tudori rangot osztogatnak, a nélkül, 
hogy egyetemek volnának. Pedig sem a tanárok 
és tárgyak száma nem nagyobb mint a mi aka-
démiánkon, sem a tudományt nem adják elő ná-
lunknál terjedelmesebben. No de most nem a theol. 
doctorátusról, hanem a theologiai tanárivizsgáról 

, van szó. 
A vizsgálat a dolog természetéből folyólag 

az egyetemeken szokásos docensi vagy licentiatusi 
vizsgáknak megfelelőleg volna berendezendő. A 
vizsgálat legyen Írásbeli és szóbeli. Az Írásbeli 
dolgozattól az irodalmi szinvonal és érték feltét-
lenül megkövetelendő. A szóbeli vizsga arra irá-
nyuljon, hogy a jelölt általános theol. tudomá-
nyossága, de különösen a választott csoportból 
való szakképzettsége kitűnjék. Öt szakcsoportot 
kellene felvenni, u. m. bibliai, történeti, hit-erkölcs-
tani, bölcsészet-paedagogiai és gyakorlati csopor-
tot, s ezek mindenikében kijelölni a fő- és mellék 
tárgyakat. A részletek felsorolása nem tartozik ide. 

Némi nehézséggel látszik birni a vizsgáló bi-
zottság szervezése, de azt hiszem, a nehézség 
könnyen elhárítható. Két mód akármelyike célra-
vezető volna. Vagy mindenik kerületben ugyan-
azon bizottság illetőleg akadémiai testület (taná-
rok és tanács) kezébe adni a theol. tanárok ké-
pesítését, a melyik a lelkészképesitést eszközli; 
vagy pedig az öt akadémia tanári karából eset-
ről-esetre szervezni egy vizsgáló bizottságot, mely 
a konvent egyházi elnökének vezetése és a többi 
püspökök részvétele mellett mindig a konventi 
ülések idejében működnék. Az első mód egysze-
rüebb, könnyebb és a jelöltre nézve olcsóbb is 
volna; a második nehézkesebb, de tekintélyesebb 
s így nyomósabb, 

A képesített tanár jogot nyerne arra, hogy 
szakcsoportja tudományaiból bármely hazai aka-
démián előadásokat tarthasson (licentiatus, docen-
tura) és hogy a ^theologiai tanár* címet használja. 
Viszont az egyházi főhatóság rendszabályilag 

kö-
telezné az akadémiák fenntartó testületeit, hogy 
ez intézmény életbelépte után a kiváló irodalmi 
érdemszerzés eseteit kivéve, csak okleveles taná-
rokat alkalmazzanak az egyes tanszékekre. 
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Most már visszatekintve a papi, az akadémiai 
és a tanári vizsgákról mondottakra, ha a vizsga-
rendszer a röviden jelzett elvek és módok szerint 
rendeztetnek b e : akkor az alapvizsga: gyökre, a 
papivizsga : törzse és a tanárvizsga : koronája lenne 
a lelkészképzés és képesítés azon fájának, mely-
nek dús virulását bizonyára mindazok óhajtják, 
kik egyházunkat igazán szeretik. A magyar ref. 
egyház elvárja s reméli a javaslatokat készítő 
szakférfiaktól, hogy a személyes és helyi tekinte-
teket félretéve, az egyház egyetemes érdekének 
megfelelő munkálatokkal lépnek a döntésre hiva-
tott főhatóság elé! 

Szöfs Farlcas. 

I S K O L A Ü G Y . 

A hitfelekezetek az egyetemen. A budapesti egye 
lem a magyar tudomány oktatásának legfőbb iskolája 
levén, általános érdeklődés kiséri működését . Helyén 
valónak tart juk t e h á t , ha egye temünk hal lgatóságát 
egyik legérdekesebb viszonya szerint, a hitfelekezetek 
arányára nézve, mutat juk be az egyetemi »Almanach« 
adataiból kiszámított százalékos összeállításban. 

Az elmúlt iskolai félévben volt egyetemünknek 
3016 hallgatója, még pedig a hi t tudományi karon 90, a 
jogin 1586, az orvosin 1095, a bölcseletit! 245. A hitfe-
lekezetek aránya kiszámításában természetesen figyelmen 
kívül kell hagynunk a tisztán katholikus hi t tudományi 
kart s csupán a többi három karra lehetünk tekintettel . 

A római katholikusok a három kar hallgatóságának 
40 4 százalékát tették (mind a négy karnak 43-6 száza-
lékát.) Legkatholikusabb volt a bölcseleti kar 52^6 száza-
lékával a jogi kar katholikusainak arányszáma 48*4 száza-
lék, az orvosi karé csak 26 százalék volt. Egybeve tve az 
egész ország hitfelekezetei arányát , mely a római ka tho-
likusokra nézve 47 2 száza'ék, látni való, hogy a katho 
likusok az orvosi kar kivételével a számuknak megfelelő, 
sőt valamivel nagyobb arányban járulnak az egyetemi 
hallgatóság összeállításához. Az orvosi karon is nem 
annyira a katholikusok kis száma, hanem egy más fele-
kezet aránytalanul nagy odaözönlése nyomja le az ő 
arányszámukat. 

A két protestáns felekezet közül a református az 
ország lakosainak 14-7 százalékát, az ágostai 8 s?ázalé-
kát teszi. Az egyetem három karán volt összesen 1 1 5 
százalék református és 9 '6 százalék ágostai hitvallású. 
Az egyes karok szerint megoszlásuk a következő : a jogi 
karon volt i r 8 százalék református, 1 1 4 százalék ágos-
ta i ; a bölcseleti karon 16 százalék református, 11 száza-
lék ágos 'a i ; az orvosi karon 10 százalék református, 
6 7 százalék ágostai. Részvételük szintén egészen termé-
szetes arányúnak látszik. Az unitárius fe'ekezet csak 7 
képviselőt küldött ugyan az egyetemre, de számuk az 
egész országban is csak o - 4 százalék, meg ők annyira az 
erdélyi részekhez vannak kötve, hogy kis számuk nem 
föltűnő a budapesti egyetemen. 

A két görög hitfeleke/.et a milyen jelentékeny ré-
szét teszi az ország lakosságának, olyan aránytalanul 
csekély számmal iparkodik tudományos képzését a buda-
pesti egyetemen szerezni meg. Mig ugyanis az ország 
lakosságának 25 százaléka vallja e két felekezet hitét 
(t. i. 14'1 százalék görög keleti és 1 0 8 százalék görög 

katholikus), addig a budapesti egyetem három karán ösz-
szes számuk csak 4 százalék, még pedig a bölcseleti ka-
ron 6'5 százalék, a jogin 5*5 százalék, az orvosin csupán 
2 százalék. 

Legnagyobb arányban a zsidóság járul az egye tem 
hallgatóságának alkotásához. A zsidóság összes száma az 
ország lakosainak csak 4-6 százaléka. Az egyetemen pe-
dig a 3 kar hallgatóságának 34^4 százaléka zsidó. Az 
egyes karokat tekintve, még a bölcseleti karon is, melyre 
pedig az egyetemi zsidó hal lgatóságnak csak 3 4 száza-
léka iratkozik be, a hallgatóságnak 13-8 százaléka zsidó, 
a jogi karon ma 22'4 százalék, az orvosi karon pedig 
55 százalék a zsidók száma. 

1882-ben az orvosi karon még csak relatív több-
ségben voltak, t. i. 43 százalék (1881—82. II. felében), 
1883-ban 47 '5 százalékra szaporodott , 1886-ban már 
már 55 százalékra. A jogi karon 1882 ben 24*5 s/ázalélt 
volt, 1883-ban 2 5 7 százalékra szaporodott , 1886-ban 
22'4 százalékra csökkent a zsidók száma. A bölcseleti 
karon 1882-ben 14 százalék volt a zsidók száma, ez 
1883-ban ugyancsak 14 százalék maradt , 1886-ban leapadt 
I3"8 százalékra. A rendkívüli hallgatókul beirt gyógysze-
rész növendékek közt a zsidók aránya 7'3 százalék. 

(Bp-p.) 
Az egye temi szemináriumi oktatás. Az egyetemi 

szemináriumi oktatás tá rgyában — mint értesülünk — a 
vallás- és közoktatási miniszter a budapesti tud. egyetemen 
bölcsészeti karára nézve legújabban intézkedett . Egyelőre 
három szeminárium áliitatik fel, melyek most csak ideig-
lenes helyiséget kapnak, de melyek részére a központi épü-
let újjáalakításakor megfelelő helyiségek fognak kijelöltetni. 
E három szeminárium : a történelmi, a klasszika fi'ologiai és 
a modern filologiai, ez utóbbi két osztálylyal; t. i. magyar 
és német nyelvészet s irodalmi osztálylyal. A történelmi 
szeminárium vezetésével a miniszter Salamon Ferencet 
mint igazgatót s egy később megjelölendő tanár t , a 
klasszikai filologia szemináriuméval P. Thewrewh Emilt 
mint igazgatót és Ábel Jenőt bizta meg. A modern filo-
logiai szeminárium magyar osztályának vezetői lesznek ; 
Gyulai Pál mint igazgató és Budenz József, a német 
osztályé Heinricli Gusztáv. E tanárok megbízattak, hogy 
szemináriumuk szervezeti szabályaira s költségvetésére 
nézve javaslatokat dolgozzanak k i ; az első szükségletek 
fedezéséről már a jövő évi költségvetésben gondoskodva 
lesz. E szemináriumok olykép hozatnak kapcsolatba a 
tanárképzéssel, hogy vezető tanáraik a tanarképző-in-
tézet tanárai közé soroltatnak s az alapvizsgálatokat jó 
sikerrel letett tanárjelöltek választott szakuk szerint az 
illető szemináriumba lépnek be. Ezeken kivül azonban a 
vezető tanár a megállapított számig más hallgatókat is 
felvehet szemináriumába, tekintet nélkül arra, hogy hánya-
dik évfolyamhoz tartoznak, ha az illető nem középisko-
lai tanári pályára készülnek, hanem a szemináriumban 
az illető tudomány műve'ésének módszerét kívánják elsa-
játítani. A természet tudományi szakokban már régóta 
alkalmazásban levén a gyakorló tanmód s ezek most 
már kivétel nélkül megfelelő laboratoriumokkal rendel-
kezvén, azokra nézve a szemináriumok formaszerű beho-
zatala szükséges nem volt. 

A magyarországi tanitók árvaházi egyesületének 
II. közgyűlése junius 14-én, pünkösd második napján, a 
tanitói árvaház nagytermében tar ta to t t meg. Tó th József 
kir. tanácsos, tanfelügyelő elnöklete alatt ; jelen voltak 
Gyer tyánf fy István alelnök, dr. Kiss Áron titkár, R o h n 
József pénztárnok, Suppan Vilmos árvaatya, Somlyay 
József, dr. Kerékgyár tó Elek, Miklós Gergely, Baló Jó-
zsef, Rákóczy István, Vargha István N.-Kőrösről , Kun 
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Alajos, Ugray János, Szabó Gábor, Gutkopf József, Ko-
zocsa Tivadar, Péterffy Sándor, Ember János Ungvárról , 
Szumrák Károly, Kolumbán Samu, Szőllősi Dávid, Szova 
János, Martinék Ágoston, Belle Ferenc, Druga József, 
Velkey Zoltán, Koschler Gyula, Exne r Leo, Veres Fer. , 
Kardhordó László stb. Az első tá rgyak a tisztviselők 
jelentései voltak. A tiszti jelentések után a kamat s áta-
lában a jövedelem-szaporitás ügye került szóba. E te-
kintetben nevezetesebb határozatok voltak a következők : 
i . A vallás- és közoktatásügyi kormány megkeresendő, 
hogy az I. közgyűlés határozata értelmében az 1885. 
szeptember l - ig gyűlt egész összegeket alaptőkéül te-
kintendő adományokat 5°/0-os kamatozásra átvenni mél-
tóztassék. Az azóta bejött összegekre nézve pedig felha-
talmaztatot t a választmány, hogy azoknak tőkésítendő 
fele részét (másik felerész az árvák tar tására fordítandó) 
állami biztosítású szilárd papirokba fektethesse. 2. Az 
alapszabály 5-ik §-a azt mondja, rendes tagok lehetnek, 
kik az alap szaporításához bizonyos összeggel járulnak, 
de azt nem mondja meg, mennyi legyen az a bizonyos 
összeg. E tekintetben a közgyűlés magyarázólag kije-
lenti, hogy rendes tagoknak ezentúl azokat fogja tekin-
teni, a kik legalább 1 frttal évenkint, avagy 10 forinttal 
egyszer mindenkorra járu 'nak az alap gyarapí tásához. 
3. Ajánl ta tot t , hogy amaz újonnan kinevezett vagy vá-
lasztott tanítók, kik jobb állomásokra jutot tak, állomásaik 
elfoglalása alkalmával szólittassanak fel az árvaházra való 
adakozásra 4. A választmány közgyülésileg is felhivatik, 
hogy az önálló kis sorsjáték (20 kros jegyű) tervét vigye 
keresztül. A pénzügygyei kapcsolatban Rohn József pénz-
táros urnák buzgó fáradozása és sikeres működéseért a 
számvizsgáló bizottság elnöke nemcsak köszönetét, de 
esetlege-en pénzbeli jutalmat is indítványozott . R o h n 
József ur azonban a megjutalmazást előre is kijelenté, 
hogy semmi körülmény közt sem fogadja el s ezentúl is 
minden díj nélkül fogja szolgálni az egyesület ügyét . A 
közgyűlés köszönettel s elismeréssel fogadta a pénztárnok 
ur munkálkodását s mostani kijelentését, hogy azonban 
terhes foglalkozásán könnyítsen, a dolgot ugy osztotta 
meg, hogy Rohn József ur lesz ezután is a pénztárnok 
s fogja a könyveket vezetni, a gyűj tés körüli fáradságos 
teendők azonban az árvaatyára bízatnak. Olvastatott 
azután az árvaház 1886—7-re szolgáló költségvetése. E 
költségvetés szerint a bevétel különböző címek alatt 
3063-28 frt s a kiadás 2880 '30 forint lesz s igy fölösleg 
182 98 forint i rányoztatott elő. Természetesen csak ugy, 
ha a közönség adakozásába vetett jó reménység nem 
csal. Jövőre már 8 árva lesz az intézetben. Egyelőre 
csak fiu árvák vételnek fel, a leány árvákról alap hiányá-
ban i r r g mindig nem gondoskodha tnak . E g y árva 
347'10 frtba kerül. Ez összeg az árvaházi szobabutorzat 
és felszerelés, az élelmezés, ruházat s a személyzet ösz-
szes költségeire fordítandó kiadás nyolcadrésze. Végül 
egy elvi kérdés is merült fel. Az, t. i. hogy vájjon oly 
okleveles tanitó fia, ki gyakorlat i lag is tanítóskodott , de 
aztán a tanítóságról lelépett, bár folyton a népoktatásügy 
szolgálatában állott, folyamodhatik-e az árvaházba való 
felvételére ? A közgyűlés az alapszabályok § ra hivat-
kozva, kimondotia, hogy ha az illető mint tanitó műkö-
dött, az árvaházra adakozott, ennélfogva folyamodhatik. 
Másik elvi kérdés volt még, hogy ha tanítói árvák, mint 
fizető növendékek akarnak felvétetni, felvehetők-e ? A 
közgyűlés elvileg a felvételt megengedte, a további ha-
tározatot pedig a választmányra bizta. 

Félszázados tanári jubileu m. Kramarcsik Károly' 
nalc a rozsnyói ág. ev. főgymnázium érdemes agg taná-
rának ötves tanári működése jubeleumát e hó 15-dikén 

Rozsnyón diszesen ünnepelték meg. A kitűnő tanár, a 
derék hazafi, jubeleumi ünnepéről részletes tudótitást köz-
löttiink lapunk mult számában. A jubilált tanár élte folyá-
sát egy biografia következőleg ismerteti : Kramarcsik 
Károly, az 1813-dik évi március hó 6-án született O-Lesz-
nán, Szepesmegyében, hol a ty ja evang. tanitó volt. Isko-
láit elvégezven, 1835. május hó 5-kén Rozsnyóra hiva-
tott , hogy a kü'foldi egyetemre távozott Kengyel János 
tanár helyét ideiglenesen betöltse. De időközben Keb-
lovszky József syntaxisi tanár meghalálozván, Kengyel János 
a syntaxisi tanszéket foglalta el, Kramarcsik Károly pedig 
a grammatikai osztályok rendes tanárává választatott az 
1836. évi jun. hó 4-én tar tot t közgyűlésen. H o g y mily 
sikerrel és eredménynyel vezette a reá bizott ifjúságot, 
mutat ja az a körülmény, hogy néhány évvel ezután, 
1846. Miskolcra gimnáziumi igazgatónak hivatott meg. 
O azonban e meghívást el nem fogadta, továbbra is a 
rozsnyói gymnáziumnál maradván rendes tanári minőség-
ben. 1852. évben a rozsnyói gymnázium az »Organisations 
Entwurf* szerint nyolc osztályú gymnáziámmá alakulván 
át, a tanintézet felsőbb osztályaiba a történelem és német 
nyelv és irodalom rendes tanárává választatott , s e sza-
kokban mostanig is működik. A harmincas évek elején, 
az 1885. évi december 18. napján elhunyt Hlavac«ek 
Mihály tanár vezetése alatt a lőcsei lyceumi ifjúság között 
önképzőkör állott fenn, mely évi működéséről minden 
évben »Gitrenka« — hajnal — című tót évkönyvet 
adott ki. Ez évkönyvekben a leggyalázatosabb mó-
don volt megtámadva a magyar nemzet, mint a tót 
nép megölője, megsemmisítője, a mely elvette, nem — 
»elrabolta« — tőlük az általok lakolt földet. E cikkso-
rozat csak az 1838. évben jutot t Kramarcsik kezeihez, 
mely vérig bosszantotta, a születésére ugyan német, de 
lelkületére minden izében magyar érzelmű férfiút s elha-
tározta, hogy e cikkekre felelni fog. »Szatócs* név 
alatt jelentek meg a ^Jelenkor és Társalkodó* című fo-
lyóiratban : »A pánszlávizmus cseh-szláv hősei Lőcsén* 
cím alatt azon cikkek, melyekben kemény és éles tollal, 
bátor szóval vágja vissza azon méltatlan támadásokat és 
ostorozza a tót társaság egyes tagjai mellett első sorban 
annak akkori elnökét Hlavacsek Mihályt. Figyelemre és 
följegyzésre méltó körülmény, hogy Kramarcsik hasz-
nálta először e hírlapi replikákban a »pánszláv« kifeje-
zést, mely azóta átalában el van fogadva. És a midőn 
a titkos lappangó nemzetiségi fanatizmusnak sike; ült 
Sopronmegyébe iskolát állítani, mely visszaélve az egyház 
jóhiszeműségével, kebelében hazaellenes tanokat hirdetet t : 
ez iskola megszüntetésére egyházhatóságilag megindított 
eljárással összekötött erélyt igénylő nehéz munkában is 
Kramarcsiké volt az oroszlánrész. Az egyházkerületi 
gyűléseken, melyek minden év julius vagy augusztus 
havában szoktak tartatni, Kramarcsik mindig szeretett részt 
venni, mert ott is alkalma nyilt az egyes pánszláv papok 
elvétett nyilatkozataira sújtó replikájával felelni. E gyűlése-
ken azonban nem csak ugy, mint a pánsz'ávok ostora vett 
részt, hanem azért is, hogy a szőnyegen levő tárgyhoz 
alapos képzettségnél és mély tudományánál fogva hoz/á 
szóljon. 1868. évben megválasztatott helyettes kerületi 
jegyzőnek ; 1869-ik évben pedig a rozsnyói kerületi gyűlés 
egyhangúlag rendes főjegyzővé valasztotta az érdemes 
férfiút, mely hivatalt tizenkét éven keresztül 1880-ig 
kifogástalan ügyszereteltei viselte. Pelech János dr. vo't 
gymnáziumi igazgató halálával az 1873—-4. iskolai évben 
Kramarcsik lett az igazgatósági gyűlés által egyhangúlag 
igazgatónak megválasztva s e hivatalát vitte 10 éven 
keresztül, a midőn leköszönvén ez állásáról, utódául a 
gymnáziumi igazgatóság a jelenleg is működő Hajcsi 
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Sándoit valasztotta igazgatónak. Jelenleg tehát mint ren-
des tanár működik Kramarcsik, működik pedig oly pá-
ratlan kitartással és ifjúi erélylyel s kedvvel, melyet 
fiatalabb kartársai méltán irigyelhetnek tőle. Tanári mű-
ködésén kívül szívesen vesz részt a városi ügyekben 
mint megválasztott városi képviselő. Ezenkívül mint a 
rozsnyói takarékpénztár elnöke, a tiszakerületi nyugdíj-
intézetnek jegyzője, stb. stb. minden oldalról igénybe 
veszik szellemi tevékenységét és munkásságát. 

T Á R C A . 

Az idős káplánokról. 
E becses lapoknak ugyan még csak két év óta 

lehettem rendes olvasója, de már ezen két év alatt nem 
egyszer láttam abban cikket, mely az idős káplánok 
ügyével is, vagy épen egyenesen azzal foglalkozott. A 
jóakaratú szavak azonban mindannyiszor elhangzottak, 
még pedig — sajnos — viszhang nélkül. Kerestem en-
nek okát, hogy vájjon miért? s arra jöttem, hogy talán 
azért, mivel az idős káplánok ügye csak épen az ő sze-
mélyes érdeküknek van tekintve, ami magának az egy-
há nak ügyére csak kevéssé és mellesleg tartozik. Azon-
ban a dolgon tovább gondolkozva mindinkább meggyő-
ződtem, hogy az ő ügyük nem csupán magukat az 
idős káplánokat, hanem az egyházat is egyképen érdekli, 
ugy hogy ami ő nekik nagy baj, nem kis baja az ma-
gának az egyháznak sem, és amire az orvosság minél-
tovább késik, annál nehezebben lesz gyógyítható. De 
hogy a dolgot lehetőleg megvilágosíthassam : előbb azt 
mondom el, hogy mit tesz a mi jelen egyházi rendsze-
rünkben idős káplánnak lenni ? Majd aztán rátérek arra 
is, hogy az ő ügyök minő hatással van magára az egy-
házra és annak érdekeire? 

Idős káplán 1 . . . De hat kit lehet ilyennek mon-
dani, vagy mi adja meg az igaz mértéket arra nézve, 
hogy az időben melyik káplán van elkésve, s melyik 
nincs ? Mivelhogy minden intézménynek kell értelmének, 
hivatásának lenni, igy a káplánságnak vagy lelkészi gya-
kornokságnak is kell azzal birn'a. A kápláni időtöltés 
arra való, hogy az alatt az iskolából kikerült lelkésznö-
vendék a lelkészi hivatalra tartozó gyakorlati eljárásokat 
elsajátítsa, hogy majdan, ha hivatalba lépend, ott min-
den előjöhető esetekben magát tájékozni tudja. Már ezen 
lelké>z-gyakornokságra— tekintve a hiva'al természetét 
— szerintem két, legfeljebb négy év teljesen elegendő. 
E mérték szerint a négy éven belől működő káplánok 
még nincsenek elkésve, ellenben az azontúl működők 
már mindinkább elkésnek. A lelkész növendékek átalá-
ban 22 éves korukban kerülnek ki az iskolából s négy 
évig ha 6o frtos fizetésen kell is eldegelniök: egy kis 
szülei segélylyel a biztos jövő tudatában könnyen vár-
hatnak, 25, 26 éves korukban rendes hivatalba lépnek 
s lehetnek a maguk gazdái, élhetnek hivatásuknak, ala-
pithatnak családot, ami minden ép embernek természeti, 
pólgári és erkölcsi kötelessége. Ámde ettől a normális 
állapottól a fennálló egyházi rendszer mily messze eső s 
mily nagyszámú fájdalmas jelenségeket mutat. Csak ma-
gában a dunamelléki egyházkerületben a mintegy 90 se-
géd, helyettes és tanitó káplán közül legalább 20 tul 
van a nagyon sanyarú életmódnak 10-dik évén s az em-
beri életkornak 32-ik évén. E 20 között is vannak 15, 
20, 25 éves káplánok; 35, 40 sőt 50 éves emberek. És 
az ő számuk még mindig növekvőben van, mert akár-

hogyan, de ugy van, hogy a fidtal káplánok közül még 
most is többen választatnak meg rendes hivatalra, mint 
az idősek közül. Nem számítva már most azt a minden-
féle vexát, megaláztatást, s több efféle misei iát, amit egy 
zsémbes természetű főnök mellett egy segédlelkésznek 
tűrnie kell: minő lehet az az érzés, ami egy 12 iskolát 
végzett művelt embert az ilyen bizonytalan, hányatot t 
és igen-igen szegény pályán elborít?! E g y elkésett se-
géd- vagy akár helyettes és tanító-káplán ime igy gon-
dolkozhatik : Szegény jó szüleim ! Ti megtettétek fiatokért 
jó hiszemben a nagy áldozatokat; elköltöttetek utánam 
sok száz forintokat! Oh ha azon sok százból csak egy-
kettővel valami mesterségre képeztettetek volna, a többi 
százat pedig tettétek volna félre a számomra kamatozni : 
így már eddig volna valamim, lehetne családi tűzhe-
lyem, örülhetnék én is az életnek, mint más szegény embe-
rek ; emigy pedig a tekintélyes lelkészi pályán semmim 
sincs. Megbüntetett a sors titeket azért, mert áldoztatok, 
engem meg azért, hogy volt bennem komoly törekvés. 
Örültetek, midőn a hosszú iskolai pályát az ifjú kor kí-
sértetei közt sikerült tisztességesen elvégeznem ; jó re-
ménynyel számítottatok arra, hogy öreg korotokban 
gyámolnok lehetek: és ime most a legjobb férfi korom-
ban törik meg a reményetek, múlik el örömötök, most 
kell magamnak elzüllenem, nem azért, mintha bennem a 
meglett koiu rosszabb volna, mint volt a tapas ' ta 'a t lan 
ifjú, hanem raj tam kivül eső okok miatt. Bizony! a szü-
lőknek épugy, mint a fiun;k nagy fájdalom lehet ez. 
Ellátogat néha az ilyen elkés-.tt káplán az ismerőseihez 
s ime azok őt, mint elmaradt embert lenézik ; ha önér-
zetet mutat azt látszanak kérdezni: quo jure ? ha pedig 
azt magába zárja, mintha ezt gondolnák: csakugyan 
hátra való is! Titkos örömet csak akkor érez, mi or 
hallja valahol a védő szót, hogy bizony a másfelekeze-
tűeknél nincsenek ily mostoha fiak. Emlékeivel vissza-
vissza száll ifjú napjaira, s látja hogy ő is vidor fiu volt, 
arcán volt az élet derűje, csakúgy mint a többinek, 
most meg ha emberek közé megy, azoknak jó kedve 
bántja őt és nem jól érzi magát. A folytonos próbálga-
tás és ugyanannyi csalódás, az örökös izgatottság érez-
hetőleg aszalja idegeit. Közös vonása valamennyinek a 
kedvetlen, zúgolódó természet, de a mely a hason kor-
beli iparos, földmives és más rendű embereknél csak ki-
vételes. Ifjú korukban iparkodtak ők is; hogy nem a 
legutolsó emberek, mutatja már c-ak az is, hogy a hosszú 
tanfolyamot elbírták végezni, tehát van bennük ész, van 
bennük komolyság. Most pedig az a ju ta 'muk, hogy éle-
tük delén tul vagyonuk nincs semmi, családjuk vagy 
nincs, vagy nyomorog, a tisztességük egy merő satyra 
s a jövőjök: az egy titokteljes homály ; igen az övéké, 
akik tiszteletes református lelkés'. urak. — — — — 
Ime ezt teszi idős káplánnak lenni a mi jelen egyházi 
rendszerünkben. 

De nem kellene ennek így lenni már csak azért 
sem, mert a segéd, helyettes vagy tanitó-káplan is em-
ber, még pedig olyan ember, kire az evargyéliomi sze-
retet törvénye szintúgy tartozik, mint azon közhal'ga-
tókra, akiknek ő azt hirdetni köteles. Ha bűnös, hadd 
legyen megbüntetve, még pedig a bűnéhez mért igazsá-
gos büntetéssel. De ha nem bűnös, és mégis szenved, 
vagy ha olyan volna is, de a bűnéhez képest sokszorosan 
szenved, már akkor az ő méltatlanul szenvedése — épen 
az erkölcsi igazságszolgáltatás szoros következetessége 
folytan — nem lehet hogy jó hatással legyen magára 
az ügyre, melynek rendszerében az ártatlannak szenve-
dése lehetséges és oly gyakori eset. Hiszen még a pol-
gári igazságszolgáltatásnak is mintegy axiómája az, hogy 
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»inkább száz bűnös szenvedjen méltán, mint egy igaz 
méltatlanul ;« hát a szeretetet és igazságot ápoló egy-
ház körében miért ne lehetne e szabályelv érvényes ? 

Kívánja ezt maga az iigy is, egyikért azért, mert 
az idős káplánok sorsának és helyzetének ártalmas ki-
hatása van épen az egyházi életre. E g y ilyen elkésett 
igehirdető szintúgy elvégezte az iskolai tanfolyamokat, 
csak ugy megtette a tetemes költekezéseket, mint az, 
aki szerencsés vo't idejében rendes állomásra jutni. Es 
ime ő, aki 35, 40 éves korában sem vehette el munká-
jának jutalmát, azt hirdeti a templomban, hogy » A mun-
kás méltó oz ö jutalmára*, holott az ő sorsa ezen evan-
gyéliomi igazságnak élő cáfolata, rre 'yet mindenki meg-
ért és eltalál. Templomon kivül pedig az életben sokszor 
azon helyzetbe jut, hogy az egyház és val'ás tekintélyét 
s érdeket védnie kellene a megtámadok, a kételgők el-
len, vagy kellene erősítenie a hitükben gyengéket, vi-
gasztalnia a sors üldöző*teket vagy más szenvedőket. 
De vajon minő buzgalommal kardoskodjék ő azért az 
ügyért, amelynek rendszere őt magát ís kétkedővé teszi, 
a sois szeszélyének mintegy kiszolgáltatja és nyomorogni 
hagyja ? Az ilyen elkésett emberek egy része — szo-
rultságból — úgynevezett alakuló egyházakba szokott 
alkalmaztatni a felelősség egész terheivel, még pedig 
bizonytalan és huzamos időre. Jönnek aztán esetek, mi-
dőn egy-egy szájasdi hatalmaskodó ellen fel kellene lépni 
a papi tekintélynek egész erejével, vagy pedig az egy-
ház fizetni nem akaró tagjait kellene megexequáltatni, az 
elmaradt követeléseket karhalalommal behajtatni. Mily hely-
zet aztán ez, kivált falu helyen, egy olyan lelkészre, ki a 
rendes állomást még folyton csak várja s azt választás 
utján nyerheti? Ha erősen lép fel, bosszúálló ellensége-
ket szerez magának a népből s a végrehajtó vagy basa 
hirbe hozott szegény hivatalnok várhatja aztán a meg-
választását — ha csak csuda nem esik vele — akár a 
megvéniilésig Igen, az elkésett lelkész — helyzetéből 
kifolyólag — még ugy is ronthat, ha ő azt nem akarja, 
ha a saját jól felfogott érdekéből szerencséjét váiva csen-
desen viselkedik. Hát ha meg nála az elkeseredettség 
annyira erőt vesz, hogy az belőle hangos kifakadasokban 
tör ki s ő maga az igehirdető vonja kétségbe az igaz-
ság, a szeretet, az erkölcs, a becsvágy, a törekvés és 
több ilyenek értékét?! Az ilyen elkeseredett emberek 
az önmíveléssel, mint haszontalan dologgal, a legtöbb 
esetben felhagynak ; komoly munkából tesznek csak 
annyit, amennyit ki nem kerülhetnek s azt is kedvetle 
nül. Ellenben foglalkoznak olyannal, akár olvasmány 
legyen az, akár egyébb, amivel csak az unalmala t űzhe-
tik s még szerencse, ha a kárpótlásért erkölcstelen dol-
gokhoz nem folyamodnak. Ugy vélem, nem szükség a 
képet tovább festenem, hogy a hivatalhoz jutásban elké-
se'.t lelkészek sorsa és helyzete minő kihatással lehet ma-
gára az egyházra s annak szellemére. 

No de hadd jöjjön a sokat emlegetett papi tekin-
tély ; hát vajon ez nyer-e az idős káplánok által ? É11 
azt vélem, hogy vészit, még pedig nem keveset. Sok-
szor elég a testen csak egy-két jel, hogy abból az egész-
ségi állapotra következtetést vonhassunk s a tengéletre 
kényszerült, elkésett lelkészek épen ilyen jelek, amely 
jelek pedig a testület tekintélyét nem emelhetik ; minél 
több az elkésett lelkész, annál kevésbé. Ha ártatlanul 
szenved az illető, ha méltán, az a végeredményen nem 
sokat változtat. Rendes hivatalban is meglehetne a vét-
kes lelkészt büntetni érzékenyen, mert midőn a jobb 
conventióról csere utján kisebbre kényszeríttetnék, vagy 
pedig akaratá ellen segéd tartásra lenne kötelezve, már 
ez oly büntetés, ami őt az okosabb magaviseletre bizo-

nyosan ösztönözné. És ekkor értené a szemlélő közön-
ség az igazságszolgáltatást s meghajolna annak tekinté-
lye előtt. Igy azonban a dolgot sokszor nem érti s itél 
ugy, amint ítélhet. Nem egyszer hallottam én már a 
közönség köréből ilyen forma nyilatkozatokat: Nem 
jól van ez a reformátusoknál; ime az evangélikusok 
segédlelkészei hat, legfeljebb 8 év alatt rendes állásba 
jutnak; a latholikusoknál pedig a segédlelkésznek is van 
annyi fizetése, amennyiből mint családtalan ember a tár-
saságban lelkészhez méltóan megjelenhet. A káplántanitó-
ságot is csak önöknél látom, még pedig legtöbbnyire 
elkésett, elkedvetlenült emberrel betöltve, holott maga 
a tanítói hivatal is — a mai kívánalmak szerint — elég 
dolgot ad egy embernek, de meg a lelkészi hivatal is, 
ha az igazán be akar töltetni; munkakedv nélkül pedig 
a kettőből egy is nagyon elég. A szakszerűség, a munka-
felosztás korában élünk s ami régen jó lehetett, az ma 
már nem olyan. Aztán aki pap, annak a hivatala után 
szükség annyi jövedelmének lenni, hogy abból az állásá-
hoz képest a mai világ igényeinek megfelelve élhessen. 
Ezekben a lel'késztestületi tekintély szempontjából a do-
loghoz eleget szóltam. 

Vegyük még a do'got társadalmi szempontból, ami 
iránt az egyház — mint vezérszerepre hivatott intéz-
mény — s/inte nem lehet közönyös. Mi a kathedrán 
bűnnek prédikáljuk azt, ha valaki ép egészséges ember 
létére annak idejében családot nem alkot s elmondjuk e 
mulasztását honpolgári bűnnek, önérzethiánynak, az em-
beri hivatás nem ismerésének s még olyan valaminek 
is, ami szabadon hagyja a kicsapongás kisérteteit. De 
hát aztán ki az oka annak, hogy a 35, 40 éves, sőt 
még idősebb segédlelkészek, ép, egészséges ember lé-
tükre ebbeli kötelességüknek meg nem felelhetnek s csak 
egyedül ő bennük van-e a hiba, midőn magukban az 
embert meg nem tagadhatva maguk is nem egyszer 

1 olyat követnek el, ami ellen a 7-ik parancsolat alapján 
még prediká'ni is tartoznak? Az ilyen elkésett lelkészek 
ifjuságukat s legszebb férfi korukat a lelkészi hivatalért 
töltötték el, és ime a nagy áldozatokba került lelkészi 
pályán nem juthatnak el az életnek még azon főfő cél-
jához sem, a családi élethez, ami még a legegyszerűbb 
földmívesnek is sorsa szerint megadatik s ami ha jól 
sikerül, a szegénységet elfelejteti. Nagy embereink gyak-
ran panaszkodnak, hogy nemzetestől kevesen vag/unk 
s szeretjük emlegetni, hogy magyar protes'antismus és 
nemzetiségi eszme egymásnak édes testvérei. Hanem ha 
eszünkbe jut, hogy az agglegénységre kárhoztató hely-
zetet a saját körünkben is megtűrjük, akkor e részben 
az önérzetünk egészen teljes nem lehet. Ha pedig arra 
hivatkozunk, hogy más téren is vannak elkésett, züllődő 
emberek: akkor mintha megfelejtkeznénk arról, hogy a 
társadalom legmagasabb érdekeire nézve az egyházi 
elem van hivatva pé'dát és jó utat mutatni. 

Ezeket akartam az idős káplánokról az ügy érde-
kében elmondani s vajha ezzel mind az embernek, mind 
az ügynek szolgálatot tettem volna. Hogy miként le-
hetne e bajon segiteni: az ugyan már e becses lapokban 
is meg volt pendítve, de nekem is volnának róla véle-
ményeim. Talán el is mondom őket egy más alkalommal. 

Hegyaljai. 
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Ujsóve bácsmegyei németajkú község, református és 
ágost. hitv. evang. lakosai lélekemelő örömünnepet ültek 
folyó junius hó 14. napján, mely felében valláserkölcsi, 
felében hazafias társadalmi jellegű levén : bizonyára érde-
kelni fogja a nem közvetlen közelben lakó olvasót is, a 
ki a gyakorlatba jött jubiláns ünnepek megszokott leirása 
mellett, egy pár általános jelentőségű vonást is fog hall-
hatni. 

Ez évben és pedig tulajdonképen a legközelebb 
mult április havában vala, egyszáz esztendeje annak, 
hogy II. József uralkodása idejében eszközölt délbácskai 
telepitvények között, Ujsóve községe is, mint az akkor 
keletkezett kilenc protestáns községek egyike, a mai 
helyén megállapittatott, mint azt e becses lap mult évi 
számaiban közölt egyházrajz ismertette vala. Akkor 49 volt 
a ref. csáládok száma, ma már kerek számmal három-
száz ; az ág. h. testvérek öt családot számláltak akkor, 
gyülekezetük lélekszám tekintetében, mai napság nem 
áll a református egyház mögött. Kezdetben »mindnyájan 
együtt valának egy akarattal®. 1796-ban önálló ref. gyüle-
kezet alakult ugyan, illetőleg a ref. hívek szervezett anya-
egyházzá tömörültek, de ág. hitv. testvéreikkel hithűségi 
szövetségre léptek, hogy az annak idejében körvonalo-
zott feltételek határain belől, mint egy egyháztest per 
saecula saeculorum egyek maradnak. Nem ugy le t t ! Az 
1823. év decemberi napjai meglátták a testvérek külön-
válását, a mi hosszas huzavona következménye lett. 
Mintha csak a békételenség átka sulyosodott volna mindkét 
kisded gyülekezetre, majdnem fél századig tartó egye-
netlenség és viszály akadályozta meg ugy a valláserkölcsi 
élet felvirágzását, mint a nevelésügy fellendülését és a 
társadalmi józan fejlődés létrejöttét. Pedig ugyancsak 
vetélkedtek ám egymást felülmúlni az emberi erő és igye-
kezet s a velünk közös hiúság alkotásaiban. Mind hiába ! 
Onkárával tanulta meg mindkét egyház, hogy a békés 
séget az atyafiaknak önáldozat árán is ápolni és fenntar-
tani kell, s midőn megbűnhődött a mult hibáiért s ön-
ismeretre jutott mindkét fél — nem hizelgünk egyiknek 
sem s nem iteljük avagy kárhoztatjuk egyiket sem — 
íme a jó békesség olajfajának árnyékában édes örömöt, 
sok kedves napot és nemes gyönyört élvezett idáig is. 
Ujsóve ma azon irigyelt protestáns községek egyike, 
melyben minden jó, szép és nemes t énya lap ja : az atya-
fiak közti jó békesség. 

Lelki örömmel tapasztalta és méltólag ki is emelte 
e ritka jellemvonást a dunamelléki ref. egyházkerület 
nagyérdemű püspöke Szász Károly is, mult évi egyház-
látogatási körutjaban, mely ha valahol, ugy épen Ujsóvén 
azért maradt állandó hatású, mert áldását nemcsak a 
református, de a testvér ág. hitv. ev. egyház is tapasz-
talja s érezi. 

Száz esztendő leforgása óta azonban sohasem volt 
annyira egységes e helység öröme, mint junius 14-én. 

Nagy és emlékezetes nap is volt ám ez 1 Mennyi örömre 
s még mennyivel több keserűségre kellett ekkor vissza-
emlékezni! De a jelen öröme s a templomokban felzen-
gett hálaénak harmóniája feledtette a mult minden ked-
vetlenségét. Es volt is ok örömre elég. Junius 12. nap-
ján községi képviselőtestületi közgyűlés tartatott, fontos 
jelentőségű ügyben. Itt Hartmann János jegyző, vissza-
pillantást vetve Ujsóve százados múltjára, hű vonásokban 
tüntette föl az elődök buzgó tevékenységét s kegyeletes 
hálára méltó igyekezetöket, melyet ők e község vallás-
erkölcsi, anyagi és társadalmi felvirágzása és a nevelés-
ügy fejlődése érdekében kifejtettek ; rámutatott azon szi-
lárd erkölcsi alapra, melyben a jelen nemzedék jövője 
nyugszik, mely is a tények bizonysága szerint nem más, 
mint a keresztyéni és honpolgári kötelességek hű teljesiiése; 
örömmel jelenté, hogy a százados örömünnep eszméje 
átalános lélkesedést szült, jeléül annak, hogy itt min-
den lakos, a rá váró hivatásnak öntudatával bir. 
Á m d e — úgymond — a mult fejlődésnek indult 
alkotásaival és az elhunyt apák művei áldásos hatá-
sukkal, de meg a mult és jelen idők arra intenek 
bennünket, hogy községünk életének ez uj százada kü-
szöbén, a múlthoz méltó és tőlünk telhető oly alapot 
tegyünk le, melyet rozsda és moly meg nem emészt s 
melyéit a je 'en nemzedék érdemét »a jók, nemesek és 
jövendő századok áldják.« Indítványozza tehát, hogy 
községünk összes lakossága nevében a képviselőtestület 
»Ujsóve évszázados alapítványai címén egy, a magas 
tanügyi kormány által felállíttatni szándékolt és már 
majdnem tényleg tervbe vett magyar állami népiskola és 
óvoda javára 2000 azaz kétezer forintnyi alapítványt te-
gyen, oly formán, hogy ezen alapítványi tőke Ujsóve 
községi pénztára által kezeltetnék s annak 6°/0 kamatát 
tehát 120 frtot minden év junius 14. napján a nevezett 
célra lefizetni tartozzék a község mindaddig, a míg csak 
ezen magyar állami népiskola és óvoda fennállani fog. 
Ha azonban ez intézet bármi okokból is létezni végleg 
megszűnnék : az esetben az alapítványi tőke az ujsóvei 
szegényalap javára lenne átruházandó és kamatai e célra 
lennének fordítandók. 

Ez indítványt a jelenlevő helybeli lelkész urak in-
dokolásai és az indítványozó szavai után a képviselőtes-
tület a helység lakossága nevében nagy örömmel és 
folyton fokozódó lelkesültséggel egyhangúlag elfogadta és 
annak törvényhatósági jóváhagyás végett leendő felter-
jesztését határozatilag kimondotta. íme egy örvendetes 
vonás, a nevelésügy emelésére törekvő polgárság köré-
ből, mely követésre érdemes és méltó mindenhol. Nem 
is kételkedünk, hogy e terv meg fog valósulni Sóvén, 
melynek ósóvei határában 17 hold kitűnő minőségű 
szántóföld e célra már évekkel ezelőtt kihasíttatott s jö-
vedelme idáig is szép összegre rug ; továbbá a fennállott 
— és vajha ismét teljes erővel é'etbe lépendő — magyar 
iskola-egylet 200 frt vagyonát, e cé'ra adományozza, sőt 
társadalmi uton is minden lehető megtétetik az áldozni 
tudó lakosság részéről arra nézve, hogy ha már érzelem-
ben egy század alatt magyarokká letrek, nyelvben is 
azokká legyenek 1 

Az ünnepély előestéje mutatta, mily öröm hatja 
át minden keresztyén szívét. Közelből és távolból sere-
geltek össze a résztvevők ; igy p. o. a bács-szeremi ág. 
hitv. evang. esperesség képviselőül : Rohonyi ügyvéd es-
perességi ügyész és Bierbrunner Gusztáv ismert egyházi 
írónk, továbbá az alsó-baranya-bácsi ref. egyházmegye 
képviselői gyanánt : Kármán Pál korban előhaladott, de 
tetterőben ifjú esperes; Kemény f y Pál újvidéki ügyvéd, 
egyházmegyei buzgó tanácsbiró, e helység szülötte és 

UJSOVI 
százados örömünnepe. 

k. r d 
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Kulcsár Sándor újvidéki lelkész, egyházmegyei főjegyző, 
legnagyobbrészt családjaikkal. Ki tudhatná elszámlálni a 
magá; osok és családok vendégeit, kik siettek az ünne-
pély örömében való részvételre s gyönyörködtek a szép 
haladásnak indult, békeségben fejlődő és teljes ünnepi 
zászlódí^zben s lámpionok és esti remek kivilágítás 
fényárjában tündökölt eme protestáns község boldogsá-
gában 1 

Az egyházi ünnepélyek junius 14-én délelőtt tar-
tottak. Előzetesen átalános lelkesedés közepette fogadta-
tott, fényesen feldíszített előlovasok és kocsisorok kisé-
ret ében megérkezett Schmausz Endre vármegyei alispá-
nunk, kihez Petri K. helyheli ev. lelkész intézett hazafias 
istenhozottat; mire rövid, de es7.medús válasz után a 
Steinmetz Frigyes ev. tanitó vezetése alatt kiképzett ének-
kar »Lobét den Herrn« kezdetű egyházi karéneket adott 
elő teljes szabatossággal. Erre Hartmann János községi 
jegyző tartott egy, a száz éves multat alaposan vázoló 
és ez édes magyar haza szeretetére buzditó kedves be-
nyomást gyakorolt hosszabb beszédet, mely után a pol-
gári jellegű ünnepélyességek sorát az »Isten áld meg a 
magyart« édes zengzetű honfiúi ének zárta be, mely 
alatt a községháza homlokzata falába beillesztett márvány 
emléktábláról lehullott a lepel s olvashatóvá lett e fel-
írás : »II. József császár altal eszközölt letelepittetése 
százados évfordulóján emlékűi szenteli Ujsóve községe 
1886. junius 14.« Innen a templomokba seregeit a nagy 
sokaság, hogy »örvendezzen Izráel az ő Teremtőjében ; 
a Sionnak fiai örvendezzenek az ő kiralyoknak.« Az 
ilyen alkalmakról elmaradhatlan közebéd nagy számú 
résztvevők — egyházi és világi férfiak — társaságában 
emelkedett hangulat mellett ért véget s lciki azon hő 
óhajtással vált meg Ujsóvétól, hogy »légyen békesség 
kerítéseiben és csendesség tornyaiban* az uj évszázad 
folyamán és mindenha is; legyen hű — mint eddig va'a 
— az evangyéliomhoz, félje Istent, tisztelje a királyt, 
szeresse a magyar hazát. Legyen minden fia hű protes-
táns keresztyén és hü magyar! 

Erdős József. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület közgyűlése. 
Az erdélyi ref. egyházkerület e hó 17-kén kezdé 

meg közgyűlését — melyen ugy egyházi, mint világi 
elem szép számmal jelent meg •— Kemény Gábor báró 
elnöklete alatt. Szász Domokos püspök imája után a köz-
gyűlést Kemény Gábor b. elnöki beszéddel nyitotta meg, 
melyet egé^z terjedelmében jövő számunkban közlünk : 

A gyűlés megnyitása után Szász Domokos püspök 
felolvasta évi működéséről szóló jelentését, melyet zajos 
éljenzés1 el fogadtak. A püspök évi jelentése, hű képe 
volt a kerület belételének s kimerítő rajza a püspöki hi-
vatal évközi munkásságának. A lefolyt évet a serény 
munka és haladas esztendejének nevezte, de hangsúlyozva 
kiemelte a sok munkát és tennivalót, a mi különösen 
az egyház belső épitésében a kerületre vár. 

Második nap az igazgató-tanács működéséről szóló 
jelentés kapcsán szőnyegre került az igazgató-tanács javas-
lata az egyházkerületi pénztárban kezelt alapok, legtöbb-
nyire földtehermentesítési kötvények convertálásából kelet-
kezett jövedelmi többletnek hovafordítását illetőleg. A 
conversió műveletét Szász Domokos püspök a Budapesti 
Magyar általános Hitelbanknál hajtotta végre oly formán, 
hogy a csereműveletre kínált 1.380,100 frt névértékű 
földtehermentesítési kötvényekért kapott 1.522,400 frt 
névértékű 5°/(l-os magyar papirjáradékot. Ez uton nyert 
a kerület tőkében minden száz forint után 10 frt 28 krt, 

összesen 141,150 frtot; kamattöbbletet évenként 7057 frot ' 
mihez járul a földtehermentesítési kötvények és a papír* 
járadék kamatja közti különbözet 1616 frt, s igy összesen 
8673 frtot. A igazgató-tanács a nagyon előnyös pénz-
ügyi műveletet elfogadásra ajánlotta, egyszersmind pár-
tolólag terjészté a közgyűlés elé a jövedelem felhasználá-
sáról szóló püspöki javaslatot is. A javaslat i-ső pontja 
szerint a kamattöbbletből 1500 frt fordittassék a volt 
fö'dtehermentési papirok tulajdonosainak javára (n. b. a 
papirok birtokosai legnagyobb részben egyes egyházak 
lelkészi hivatalai). 2-ilc pontja szerint évenként IOOO frt 
a kerületi papi nyugdíj-intézetnek adassék s ott 50 évig 
kamatos kamatjaival tőkésittessék, miből a mondott időre 
5°/0-al számítva 216,280 frt tőke lesz. 3. Evenként 500 frt 
a papi özvegy-árva intézetnek adassék. 4. 1000 frt min-
den évben a Nagy-Enyeden felállítandó theolog. convic-
tusra forditassék. 5. 200 frt a szegénysorsú iskolás gyer-
mekek számára kis bibliák, confirmatiói káték és énekes-
könyvek bevásárlása használtassák. 6. 1000 frt rendelke-
zési alapul tőkésittessék rendkívüli kiadások fedezésére. 
7. Végül a még fennmaradó 3473 frtot felerészben sze-
gény lelkészi és tanitói állomások központi állandó se-
gélyezésére, felerészben egyházi építkezésekre használ-
ják fel. 

A javaslatok a közgyűlésen élénk vita tárgyát ké-
pezték. Mindenki előnyös és üdvös dolognak nyilvánította 
a conversiot, de a nyert tőke és kamattöbblet felhasz-
nálására vonatkozó javaslatot többen hevesen ellenezték. 
Némelyek a tulajdonjog nevében emeltek szót, kifejtvén, 
hogy a convertált összegek az egyházak tulajdonát ké-
pezték, ezeknek beleegyezése nélkül nem lehet a vagyont 
más célra fordítani. Mások szerint a convertálás által 
szerzett többlet is azon egyházközségek tulajdona, me-
lyeké az eredeti papiros volt s azt csak ugy lehet más 
célra szánni, ha az érdekelt tulajdonosok önkényt lemon-
danak róla. Egyik szónok Szabó Samu tanár az igaz-
gató-tanács eljárását a következő példához hasonlította : 
Ha egy gazda a juhait egy juhász őrizetére bizza s az 
egyik anyajuh véletlenül két bárányt ellenék, vájjon 
volna-e joga a juhásznak az egyik bárányt magának 
tartani azon alapon, hogy a természet rendje szerint a 
juh csak egyet szokott elleni ? 1 A hosszas vitának név-
szerinti szavazás vetett véget, melyben 115 szavazattal 
14 ellen elfogadták az igazgató-tanács javaslatait. 

Harmadik nap a kodifiicaló bizottság előterjesztése 
következett a canonica visitació tárgyában, melyben kéri 
a közgyűlést, hogy a visitació reformjára nézve állapítsa 
meg az elvi irányt. 

Többek nyilatkozata után Szász Domokos igen 
nagy fontosságúnak tartva a kérdést, hosszasabban szól 
hozzá. Igyekszik azt minden oldalról megvilágítani, s mint 
mondja, beható tanulmány tárgyává tette a kérdést és 
a testvéregyházkerületekben is szerzett tapasztalatokat s 
ezek alapján nem tartja helyesnek a kodifikáló bizott-
ságnak azt a véleményét, hogy a visitáció, csak három 
évenként történjék, mert sok olyan egyházközség van, 
melyek évenként okvetlen egy visitációt igényelnek. 
Testiiletrt nem lát helyesnek a visitációra, mert a fele-
lősség sokkal nagyobb, ha egy emberre bizatik; azért 
az espere-ek kezeibe kívánja a közvetlen intézkedés jo-
gával felruházott hatalmat letenni. Az esperesektől sem 
kívánná ingyen e kötelességet, hanem megfelelő tisztelet-
díj mellett, melynek minimumát évi 200 frtban látja s 
egy bizonyos kulcs szerint kívánna megállapítani, olyan 
formán t. i., hogy minden község 8 — 6 - 4 forintnyi ösz-
szeget fizetne s az egésznek 60 százaléka az esperesté, 
20 százalék a számvevőé a másik 20 százalék pedig 
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:gyes segélyezésekre lenne fordítható. Rövid vita után 
i közgyűlés egyhangúlag elfogadja a püspöki javaslatot. 

Az igazgató-tanács második előterjesztését képezte 
a br. Baldácsy alapítványból folyóvá tett 2000 forint 
jövedelem-jutaléknak minő célra fordítása. Az igazgató-
tanács előterjesztése elfogadtatván, az alapító levél szerint 
előirt célok közül a szegény egyházak, papok és tanitók 
segélyezése és az özvegyek és árvák alapja közt osztja 
meg a jutalékot, s fenntartja magának a jogot az egy-
házkerület, hogy esetről-esetre évenkint a hováforditásra 
nézve határozzon. 

Tárgyaltatott erre az előterjesztések során Szász 
Domokos püspöknek javaslata, egy N.-Enyeden a theolo-
giai tanulók számára felállítandó konvictus ügyében. A 
püspöki javaslat elmondja, hogy saját tapasztalatai sze-
rint a lelkész képzésnek nagy hátrányára van a tanulók 
közt uralkodó szegénység, a minek káros befolyása lehet 
az erkölcsi fejlődésre is. A kollégium igazgatósága hozzá-
járul a mennyiben ingyen épületet enged át. Csupán 
csak a belső felszereléshez szükségeltetnék 460 frt, me-
lyet közadakozásból is össze lehetne gyűjteni. A püspök 
felajánlott erre e célra 100 frtot s dr. Kovács Ödön a 
közgyűlésen aláirasi ívet indított el, melyen rövid idő 
alatt tekintélyes összeg íratott alá és folyt is be. 

A közgyűlés elfogadta a konvictus felállításának 
eszméjét, s igy már a jövő tanévben a konvictus felál-
líttatik. 

Hasonlóképen elfogadta a közgyűlés szintén Nagy-
Enyedre a tanitó képezdei növendékek számára fel-
állítandó konvictusra vonatkozó igazgató-tanácsi előter-
jesztést. 

Az állami segélyből 4000 frtnak segélyezésekre, 
2000 frtnak központi közigazgatási költségekre fordítását 
és IOOO frt házi segély folyóvá tételét tárgyazó javaslatot, 
melyet szintén az igazgató-tanács terjesztett elé, a köz-
gyűlés jóvá hagyta 1 

Az igazgató-tanács előterjesztéseinek rendjén negye-
dik nap a tanügyi előadó jelentését vették tudomásul. A 
nagy gonddal szerkesztett évi jelentés felöleli a fő-, kö-
zép- és elemiiskolai ügyet, részletesen közli ezek statis-
tikáját, felsorolja az iskolaügy terén fölmerült eseménye-
ket, és ismerteti a tanügy emelésére tett főbb intézke-
seket és adományokat. Az általános benyomás az, hogy 
a közelebbi iskolaév a haladás esztendeje volt az erdélyi 
tanügyre nézve. 

A konventi javaslatokról az igazgató-tanács javasla-
tai szerint mondtak véleményt. A tüzkárbiztositási javas-
latot feltétlenül elfogadhatatlannak nyilvánították. A nyug-
is gyámintézeti alapszabályokat elvben helyeslik s általá-
ban egy egyetemes gyám- és nyugdíjintézet létesíté-
sét forrón óhajtják, de más alapokon kivánják szervezni. 

A papi fizetéseknek 1887-ben újból való meg-
becsülését és összeállítását a ker. gyűlés elhatározta. 

A Nagy Péter emlékének megörökítése tárgyában 
elrendeltetett, hogy a begyült 3400 frtból 2000 frtért 
síremlék ákíttassék a nagynevű püspöknek; IOOO frtból 
alapítvány tétessék a nagy-enyedi theol. akadémián egy 
oly theologus évenkénti megjutalmazására, ki különösen 
az egyházi szónoklásban tűnik k i ; 500 frt a kolozsvári 
gymnáziumhoz adassék alapítványul egy szegény és jó 
tanuló jutalmazására; végre 500 forintot a papi özvegy-
árva-intézet kapjon alapítványul. A hiányzó összeg elő-
állítását atyjuk iránti kegyeletből az örökösök vállalták 
magukra. 

Több rendbeli apró ügy és számos gondnoki, ta-
nári és bizottsági választások elintézése után a kögyülés 
jun. 19-én véget ért, másnapra csak a papszentelési ün-

nepély hagyatván. A papszentelésen Borbáth Pál kézdii lel-
kész tartotta az egyházi beszédet, s azután Szász Domokos 
püspök az alkalmi szónoklatot, mindkettő megragadó 
ékesszó'ással, fennkölt szellemben szólván az Úr szőlőjé-
nek uj munkásaihoz. Ez alkalommal 17 fiatal lelkészt 
szenteltek föl. A dalkör szép éneke után eloszlott a dí-
szes közönség s eltávoztak a gyűlés vidéki tagjai is. 

s ... s. 

A nagy-kikindai reformált fiók egyház 
szervezkedése. 

Azt hiszem, alig volt Magyarországnak egy-egy tájéka, 
melyben évek hosszú során át, annyira minden lelki-
gondozás nélkül lettek volna e református hivők, mint 
Torontálmegye felső része. Pedig itt szép számmal van-
nak reformátusok. Az i88o-ik népszámlálás adatai szerint 
N.-Szent-Miklóson van 97, N.-Kikindán 86, Valkányban 
54, Mokrinban 38, Perjámoson 42, 9 helyen több van 
mint 20, 5 helyen több mint 15, 14 helyen több mint 
10, 28 helyen több mint 5, s 70 helyen van I—5-ig. 

Ezen nagy s lelkigondozás nélkül levő elszórtságon 
könyörülendő határozta el egyházmegyénk e tavaszi békési 
közgyűlésén, hogy ezen szétszórtságban élő ref. híveknek 
hitökben s nemzetiségökben való megtarthatása végett 
N.-Kikindán óhajtana egy utazó lelkész-tanító állomást 
szervezni, s ennek valósithatására a főtiszt, konventet is 
felkéri s egyszersmind engem megbízni kegyeskedett , 
hogy ezen utazó lelkész-tanító állomás szervezéséhez szük-
séges előkészületeket tegyem meg. 

Ezen egyházmegyei kegyes megbízatás folytán jelen-
tem meg már Valkányban, hol összeírva a reformátuso-
kat az 54 helyett már 60 lelket találtam s Török-Becsén 
hol áldozócsütörtökön úri szent vacsora osztással egybe-
kötött istenitiszteletet tartottam s gondnokot választattam 
addig is, mig az év őszén ott is rendes fiók egyházat 
szervezhetünk az ott levő 36 ref. lélekből. 

De nem ezen dolgokat akartam megirní, hanem a 
pünköst első napján N.-Kikindán történteket. 

A n.-kikindai rendkívül buzgó s igen értelmes refor-
mátusok már e tavasszal elkezdettek munkálni arra, hogy 
ugy saját, mint a felső-torontáli hívek helyzetét és álla-
potát az egyházi felsőség előtt feltárva, segélyt kérnek 
egy lelkész-tanitó állomásnak köztök leendő szervezésére. 

S ezen buzgalmokat egyházmegyénk már örvendetes 
tudomásúl is vette. 

Egyházmegyénk ezen ha fározata még inkább lel-
kesítvén őket, s a megkezdett jó úton, tovább is haladni 
óhajtva, felkértek, hogy pünköst első napjára menjek ki 
hozzájok s tartsak istenitiszteletet s egyházi gyűlést. Ki-
mentem s Ézekiél 37. r. 1 —10. v. felett prédikáltam a 
gymnazium dísztermében 32 férfi és 2 nő hallgató előtt, 
s 14-nek úri szent vacsorát osztottam. 

E g y komolyabb s az Isten igéjét figyelmesebben 
hallgató közönséghez még alig-alig volt szerencsém. 
Mint a rég szomjazó föld a vizet, úgy itták ezek az 
Isten igéje tiszta tejét. 

Az istenitisztelet 10—12-ig tartva, a közgyűlést 
délután 4 órakor tartottuk meg. A hivek teljes számban 
megjelentek, sőt a vidékről is jöttek p. o. Kossá Ede 
biléti körjegyző. 

A szükséges teendők ritka éles eszűséggel megbe-
széltettve, kimondatott, hogy fiók egyházközséggé ala-
kulnak, s önálló lelkész-tanitói állomás szervezkedhetéséig 
a nagybecskereki lelkész szolgálatával kívánnak élni s az 
egyhaztanácsot is megválaszták és pedig a következőleg: 
Egyházi főgondnok lett Vargha Nagy István törvény-
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széki biró, ki a szabadkai ref. egyház szervezése alkalmá-
val fényes tanúi jelét adta, úgy buzgóságának, mint 
bölcs tapintatának. Gondnok let t : Domokos Jenő gymná-
ziumi igazgató. Jegyző Koos István iigyvéd. Presbyterekké: 
Hajdú kir. főmérnök. Dr. Kosa Zsigmond kir. ügyész. 
Zsíros K. törvényszéki biró. Dús Sándor kir. járásbiró. 
Erdődy Dániel tanár s hirlapiró s Vargha M. iparos. 

A gyűlés további folyamában kimondatott, hogy 
úgy a vidéki mint helybeli reformátusokról egy teljes 
névjegyzék készítendő s aztán minden egyháztag felké-
rendő, hogy mennyivel járul egy N.-Kikindán felállítandó 
lelkész-tanitói állomás létesítéséhez ? S végül kimondatott, 
hogy egy a helyzetet teljesen felderítendő emlékirat 
szerkesztendő, s az úgy az egyházi felsőbb hatóság egyes 
tagjainak, mint egyházaink egyes buzgó tagjainak is 
megküldendő, s becses pártfogásuk, s jóakaró támogatá 
suk kikérendő. 

A napot társas vacsora rekeszté be, melyen buz-
ditóbbnál buzditóbb, lelkesítő felköszöntők mondattak, 
melyek közül különösén kiemelkedett dr. Kosa Zsigmod 
úrnak, a debreceni iskola egykori növendékének s Szatmár-
megye lelkes fiának kétszer is mondott komoly, lelkesítő 
beszéde s Domonkos Jenő úrnak egyházunk meleg szere-
tetétől áthatott s szép nemes lélekre valló beszéde. 

11 órakor végett vetve mindennek elbucsuztunk 
egymástól, és pedig azon hitben és reményben, hogy 
egy oly fának magvát veténk el, mely a szerencsés vi-
szonyok s egyházi felsőbb hatóságaink kegyes támogatása 
folytán kikelve, s egyházunk s hazánk jobbjaitól ápoltatva 
s a nagy-kikindai s felső-torontáli ref. hivek által hűsé-
gesen gondozva, idővel egy oly terebélyes fára fog neve-
kedni, melynek enyhet adó árnyéka alatt sokan találnak 
véreink közül enyhületet és oltalmat. 

Szalay József, 
D.-becskereki lelkész. 

Válasz a Szél Kálmán ur „Válasz"-ára. 
Arra nézve, hogy a sajtó mindig igaz adatokat 

közölhessen megkívántatik, miszerint azok, a kik a sajtó-
szabadságnak feltétlen hívei és akik élnek is e szabad 
sággal, ne írjanak soha olyan cikkeket, melyeknek alap-
gondolatai nem felelnek meg az igazságnak s igy hamis 
és téves azoknak alkalmazása is 

A szerkesztő nem mindentudó, a szivek és vesék 
titkait nem ismeri s igy méltatlanul rovatik meg, ha 
netalán olyan cikkeknek ís helyet ad lapjában, melyek-
ben nem igaz adatok közöltetnek. 

Ha a »Prot. egyh. és isk. lap« tapintatos szerkesz-
tője mindentudó volna: a Sz. K. ur »VáIasz«-a semmi 
esetre sem látott volna e lapban napvilágot, mert 

I. Nem igaz az, hogy az egyházmegyei bíróság >a 
vizsgáló küldöttség véleményes jelentése alapján« szük-
ségét látta annak, hogy az esperes engem tapintatos 
bánásmódra s lelkészhez illő bánásmódra utasítson. En-
nek a »Végzés«-ben semmi nyoma sincs. 

Hanem igaz az, hogy esperes ur a mult év s ep-
tember hó i-én, tehát az egyházkerületi gyűlés után, 
361. számú levelében »felhivott« engem arra, hogy »a 
napokban« menjek be hozzá, mert — úgymond ő — 
»a f. é. julius 30-ikán tartott egyházmegyei bírósági ülés 
megbízásából Ercsey Sándor tanácsbiró úrral együttesen 
fogunk önnel beszélni « E levél vétele után azonnal el-
mentem Szalontára. 

Először nem esperes úrhoz, hanem E. S. úrhoz 
mentem s megmutatván neki az esperes ur levelét, fel-
kéltem őt, hogy menjünk el tehát esperes úrhoz Ercsey 

ur azonban nem jött el velem, mert nem látta szüksé-
gét annak, hogy velem esperes úrral együttesen beszéljen 
s mert ő nem tudott semmit az egyházmegyei birósági 
ülés ama megbízásáról. Egyedül mentem tehát el espe-
res úrhoz. 

Köszönés után, első szavam is ez volt: nem jön 
Ercsey ur s megmondtam az okot is, miért nem jön. 
Esperes ur ajkába harapott, de nem szólott semmit. Le-
ü'tetett s megkínált szivarral. E g y óránál több időt töl-
töttem esperes urnái, beszélgettünk sok mindenről, de a 
tapintatos bánásmód és lelkészhez illő viselkedésre való 
esperesi utasítás elmaradt, arra nem jutott idő. 

Nem ám, mert tudta azt esperes ur, csakúgy mint 
tudtam én, hogy a vizsgáló küldöttség véleményes jelen-
tése alapján, nem is láthatta az egyházmegyei birósági 
ülés szükségesnek azt, hogy az esperes tapintatos bánás-
módra stb. utasítson engem, mert ez a jelentés igy szól 
világosan és félremagyarázhatatlanul: 

»Ágya községében a vagyonosabb, tisztességesebb 
lakossag hálával ismeri el lelkészük buzgó működését az 
egyházi és iskolai ügyekben s azon sikereket, melyeket 
épen panaszolt lelkész fáradhatatlan munkásságának kö-
szönhet és kétségtelennek látszik, hogy az elégedetlen-
séget és háborúságot, az egyházi és világi elöljáróság 
tapasztalata szerint, néhány nyughatatlan egyén izgatási 
szülte és tartja ébren,« meg vannak e jelentésben ne-
vezve a panaszlevél értelmi szerzői is, akik — természe-
tesen — az izgatók is voltak. És ezek ugyanazok, akik-
ről (az aláírók megbízó levele nélkül) elfogadta esperes 
ur a vádlevelet, s kiket oda utasított és pedig az átadás 
percében, hogy vizsgálati költségekre (tehát nem vizsgá-
lati költség előlegéül) 20 frtot hozzanak be, és a kiket 
a községi elöljáróság utján 246. számú julius 10-kén kelt 
levelében magához rendelt, hogy velők értekezzen. E 
berendelés folytán és nem azért, hogy a vizsgálatot sür-
gessék, cselekedték azt K. I. és B. I., hogy épen 24 
órával a már kitűzött s általok is ismert vizsgálati ha-
tárnap előtt (20 felbujtogatott egyháztagot vivén magok-
kal) megjelentek esperes urnái. 

Vájjon honnan tudta az a 20 kis érő, hogy esp res 
ur berendelte magához K. I.-et és B. I.-et ? Bizonyára 
a behivottaktól s ha semmi nem bizonyított volna is 
amellett, hogy magok a vádlevél átadói a bujtogatok, ez 
a körülmény, hogy nem ők ketten, akik be voltak ren-
delve, hanem 22-en jelentek meg, meggyőzhette volna 
esperes urat affelől, hogy csakugyan K. I. és B. I. itt 
az izgatók. 

Hanem az esperesi »jószivűség« még e borzasztó 
jelenetet is arra használja fel, hogy azt bizonyítsa vele, 
miszerint ügyemben törvényesen járt el. 

Én pedig azt mondom, hogy épen az a körülmény 
hogy esperes ur törvényesellenes cselekedetének pa'ás-
tolása végett erre hivatkozik, kétségtelenül igazolja azt, 
hogy a tényállás csakugyan az, amit én előadtam, és 
nem az, amit esperes ur »Válasz« ában feltüntet. Hiszen 
kérem! esperes ur május i-jén rendelte el a fegyelmi 
vizsgálatot s az a 22 ember másfél hónap múlva tisztel-
gett esperes urnái s akkor sem azért, hogy az esperesi 
békéltetés útját elzárja, vagy amint Tompa magát igen 
szépen kifejezi: »szerető szivünk közt elállja az utat«, 
legkevésbé pedig azért, hogy a vizsgalatot megsürgesse, 
mert hiszen tudták ők, hogy az másnap meg fog tar-
tatni sürgetés nélkül is. 

Mily tiszteletre méltólag nagy lehet érzékenysége 
azon szívnek, mely megérzi a másfél hónap múlva tör-
ténendőket? S mily csodálatos előrelátó képessége azon 
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fejnek, mely a másfél hónap múlva történendők alapján 
itél és határoz. 

Ez az esperes ur »Válasz«-ában felhozott két eset 
tehát semmiképen sem bir bizonyító erővel Sz. K. ur 
»jószi\ űsége« mellett. De nem bir ilyennel a többi sem, 
mert 

2. Ha csak jószivének sugallatát követve s nem 
bizonyítványaim és az esperesi bizonyítvány alapján aján-
lott engem Sz. K. ur az első helyeni kijelölésre: ugy ő 
ez esetben is a törvényellenes cselekedetet követte el, 
amit már egyszer egy másik kijelölésnél elkövetett. (Lásd 
a »Sz. E.« mult évi illető számait). 

Hanem, minthogy az én bizonyítványaim olyanok, 
hogy azoknak alapján esperesi szerető szív nélkül is le-
het, sőt kell is engemet első helyen ajánlani a kijelölésre : 
ez a »felhozott eset« sem bir itt bizonyító erővel Sz. 
K. ur jószívűsége mellett. 

Egyébbiránt kötelességem itt, az igazság érdekében 
kijelenteni, hogy az én pályázatom elfogadásáért hálás 
köszönettel tartozom Sz. K. urnák, mert én nem azért 
palyáztam Gyantára, mintha (amint esperes ur állítja) 
május és junius hónapokban tetőpontján állott volna itt 
a forrongás s igy tanácsos volt nekem Ágyáról Gyantára 
menekülni, hanem én csak azért pályáztam, mert meg 
akartam győződni affelől, hogy vájjon nem azért kisér-
lelte-e meg esperes ur a K. I.-féle ügyben a békéltetést, 
mert O ugy volt meggyőződve, hogy a K. I. által be-
nyújtott panasz egyházi közérdeket sért. Esperes urnák 
szabad volt ilyen meggyőződésben lennie s ez esetben 
csakugyan nem tartozott ő a békéltetést megkisérleni. 

Igy okoskodtam: ha a fegyelmi vizsgálatnak espe-
resileg töitént elrendelése után nem záratik el előttem 
a pályázás utja : maga esperes ur tesz tanúbizonyságot 
amellett, hogy az ellenem beadott vádpanasz nem sért 
egyházi közérdeket, tehát O kegyelme megsértette a 
törvényt, mely rendeli, hogy az esperes (ha a beadott 
vádpanasz egyházi közérdeket nem sért) tartozik a bé-
kéltetést megkisérleni. Ezért vettem én vissza a pályá-
zatot, mihelyt értesültem, hogy ki vagyok jelölve. 

Ez esetben azonban nekem (célomhoz képest) tö-
kéletesen elég lett volna az is, ha csak elfogadtatott az 
én pályázatom. Az első helyeni kijelölés tehát nem volt 
reám nézve olyan különös esperesi szívesség, amit meg 
köszönni tartoztam volna. 

(Vége köv.) Nagy Sándor, 
ev. ref. lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 

Az ü d v h a d s e r e g é r ő l . 

A »salvation army«, e különös angol szekta, mely-
ről napjainkban egyházi és politikai lapokban gyakran 
tétetik említés, mult hó végén nagy nemzetökzi congres-
sust tartott Londonban. 

Az üdv hadserege alig lépett életének második év-
tizedébe. Angol földön, angol agyban született és nőtt 
meg. Booth, az üdvgenerális szervezte a szektát, több-
nyire methodista és baptista nevelésű s az alsó néposz-
tályhoz tartozó egyénekből. Dogmáiban alig különbözik 
a többi methodista-baptista felekezetektől, de rítusa an-
nál sajátosabb. Erős missziói meggyőződése van s egye-
dül igaznak vélt vallása terjesztésére katonai szervezet-
tel bir. Nem erőszakkal, de a feltűnés és keresettség 
minden eszközeit alkalmazva terjeszti hitét. Hiveit kato-
náknak nevezi és katonailag szervezi. Vannak tábornokai, 

ezredesei, kapitányai és hadnagyai, kik fölött Booth a 
hadvezér katonai szigorral és hatalommal uralkodik. Van 
külön zenekaruk, a »salvation band«, melynek gyűlései-
ken, templomaikban és utcai meneteikben kiváló szerep 
jut. A felekezetnek saját lapja is van, mely »War cry« 
(Harci riadó) cím alatt hetenként kétszer jelenik meg, s 
a »meeting«-ek alkalmával buzgón árusittatik és nagy 
keletnek örvend. »Vér és tűz« című rovatjában harci 
tudósítás alakjában kimerítően közli a kapitányok vagy 
ezredesek fényes győzelmeit a hitetlenek fölött és büsz-
kén jegyzi föl azok neveit, kiket sikerült a szentügynek 
megnyerni. Nagy súlyt fektet a nők és gyermekek meg-
nyerésére, mi célból azoknak a férfiakkal teljesen egyenlő 
jogot ad, buzgóságuk szerint kapitányi, ezredesi és még 
főbb rangra emeli őket. A gyermekek megnyerése vé-
gett nagy gyermekünnepeket rendez, hol pompásan meg-
uzsonáltatja a kis »üdvjelölteket« és szent énekekre ok-
tatja őket. Templomai szinházszerűen épiilt egyszerű fa-
alkotmányok, melyeknek padjaik és karzatjaik, kivált 
gyii'és alkalmával zsúfolásig megtelnek . Fiatal leá-
nyok, asszonyok, gyermekek, férfiak, ifjak és aggas-
tyánok látogatják istenitiszteietjeiket, különböző, de leg-
inkább az alsóbb társadalmi osztályokból. Van köztük 
számos beavatott, üdvözült tag, de igen sok, gyakran 
több az olyan, kit kíváncsiság és bamulási vágy visz 
oda. A felekezet költségeinek fedezésére minden be-
lépő egy pennyt (5 krajcár) fizet a bejáróknál elhe-
lyezett pénztárnál és a »templom«-ban egyenruhás leány-
katonák által kijelölt padban foglal helyet. — Benn har-
sogó zene hangzik föl, mialatt a középen felállított emel-
vényen megjelenik egy hadnagy és jelt ad az éneklésre. 
A tulajdonképi istenitisztelet imából és beszédből áll. 
Beszédjeik szabadon választott tárgyról, szabad és heves 
előadású rögtönzések. Tartalmuk vallás-erkölcsi kérdések 
fejtegetése, társadalmi bajok feszegetése és erős polémia 
az iszákosság és a szocialismus ellen. Hévvel beszélnek, 
élénk gesztus kiséretében, angolos anekdotákkal fűszerezve 
az előadást. Beszélni nőknek is szabad s mint mondják, 
a nők között nem ritka a valóban jó szónok. Szabályaik 
értelmében egy részeges ember megtérítése, vagy egy 
szocialista megnyerése mindjárt hadnagyi rangra emeli a 
közkatonát, legyen az férfi, vagy nő. A kit a hadsereg 
tagjává avatnak, azt újra megkeresztelik és újjászületett-
nek nyilvánítják. A hadseregnek minden ember tagja 
lehet, akár férfi, akár nő, ha bűnvallást tesz, erkölcsös 
életmódra kötelezi magát, a felekezet rendszabályait elfo-
gadja és megkeresztelkedik. 

Az üdvhadsereg néhány év óta külföldön is nagy 
propagandát csinál. Svájcban, Franciaországban, Ameri-
kában már számos követői vannak s Booth generálisnak 
saját leánya Booth őrnagy közelebbi tavaszon »Párisban 
nagy diadallal harcolt a hitetlenek ellen.« Az angol 
coloniákon : Ázsiában, Afrikában, Ausztráliában már 
szintén vannak salutisták. A tél folyamában Svájc né-
mely cantonának hatóságai egyenesen eltiltották a salu-
tisták összejöveteleit, mert több helyen nagy kihágáso-
kat és rendzavarokat csináltak. 

Ez a különös angol szekta Londonban az idén nagy 
nemzetközi congressust tartott . Az »Exeter-hall« óriás 
terme ritkán látott oly tarka barka ember-tömeget. Az 
európai continens és az angolföld egyenruhás salutistái 
mellett látni lehetett chinai, hindú, szingáliai, vörös in-
dianus, néger és sok más nemzetiségű üdvkatonákat, 
férfiakat és nőket a föld minden részéből. A bevonulás, 
utcai menet és a megnyitó zene rendkívül impozáns volt: 
5000 salutista ki lovon, ki kocsin, ki gyalog, 30 zenekar 
több száz zászló stb. vett bennök részt. Booth generális 
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tar tot ta az ünnepi beszédet, melynek főtárgyát a feleke-
zet terjeszkedésének és diadalainak felsorolása képezte. 
Többek között ezeket mondta . Zászlóink 19 országban 
hirdetik diadalainkat. 1552 hadtestben 3602 tiszt ter-
jeszti és védi szent ügyünket . Az utolsó négy év alatt 
526,000 személyre való templomokat és gyüléstermeket 
vettünk meg vagy béreltünk ki. Mult évi kiadásaink kö-
zel 300 ezer fontra (3 millió forint) emelkedtek stb. stb. 
Azután felolvasták a különböző országbeli hadseregek 
állapotáról szóló jelentéseket, kinevezték az új, előléptet-
ték az érdemeket szerzett tiszteket stb. Másnap Booih 
generális nagyszerű banket te t adott az idegen salutisták 
tiszteletére, minek végeztével a hadtest-parancsnokok tet-
ték meg jelentéseiket. Booth tábornok leánya, a párisi 
főparancsnok, a franciaországi és svájci misszió érdekében 
lelkes beszédet ta-tott és gyűjtést indítványozott. A hely-
színén eszközölt adakozásból rögtön 800 font gyűlt össze. 

Az üdv hadserege az angol egyházi élet nazare-
nismusa. Semmi szükség rá, semmi mélyebb val'áserkölcsi 
ereje nincsen és mégis szüntelenül terjed. Ez is az idők 
je 'e : a valláserkölcsi bomlás, melynek zűrzavarában hi-
tetlenség és ra jongás rendesen együt t szoktak felburjá-
nozni. Egyet len sikeres orvosszere ennek is az evangé-
liumi józan vallásosság. S . . . s. 

I R O D A L O M . 
Az eszme evangye l iuma és »Az általános vallástör-

ténet jogosultsága a theol. intézeten« címek alatt két kisebb 
füzet jelent meg Pozsonyban, mint külön lenyomat a 
pozsonyi theologiai akadémia évkönyvéből ; az előbbi 
dr. Masznyik Endrétől, az utóbbi fiizetke pedig Schneller 
Istvántól. Mindkét értekezés a nevezett szerzők tanári 
székfoglaló beszéde volt tartva mult évi szept. 6 dikán. 
Közelebbről majd tartalmukról. 

A »Magyar paedagogiai szemle« juniusi füzetének 
tartalma : Az iskolai nőnevelés századunkban Szaák Luj-
zától F rey József életrajzával és arcképével. A helyzethez 
Rill Józseftől. Helytelen s okás némely vegyes tannyelvű 
iskolákban Gönczy Ferenctől. Tarlózás Glatz Györgytől . 
Tanácskozási terem. Az általános népnevelés érdekében. 
Tanügytör ténelmi adatok. Időszaki saj tó viszhangja. Iro-
dalmi ka'auz. Tanügyi krónika. Tanügyi lapok és folyó-
iratok repertóriuma. Tanítók emlékeztetője. A szemle 
előfizetési ára egész évre 2 frt 50 kr. kiadó-hivatala Stáció 
utca 9. szám. 

A ^Nemzeti nőnevelés* c. gondosan szerkesztett 
paedagogiai folyóirat uto'só füzetében Karacs Teréz vete-
rán írónő tollából éidekes jegyzetek jelentek meg az ő 
nevelőnői pályájáról, melyet 1846-ban kezdett meg a 
miskolci reform, leánynevelő intézetnél. Jámbor A n n a 
»A francia leányiskolákról* szóló ismertetését fejezi be. 
Kimeritő tudósítást tartalmaz a »Mária Dorothea Egye-
sület« közgyűléséről. Ez egyesület mult évben alakult s 
az elaggot tanítónőknek akar menedéket, o t thont létesí-
teni. Védnöknője Mária Dorothea főhercegnő, ki fenséges 
anyja közreműködésével egy becses kézi munka kisor-
solása által 6000 frtot jutatot t az egyesületnek. A inos-
tani közgyűlés György A . indítványára elhatározta, hogy 
az »olthont« ideiglenes helyiségben már f. év november 
havaban megnyit ja . A füzetet érdekes irodalmi és nőne-
velési szemle zárja be. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

* Lelkészvalasztás. A gömöri egyházmegyéhez tar-
tozó náprágyi ref. egyházban Kolos István recskei pap 
választatott lelkészszé. 

* Lelkészjelölés. Az alsó zempléni egyházmegye 
candidáló bizott-ága a csalánosi egyházba f. hó 17-ikén 
Szánthai István berzéki, Igaz József szerencsi, Iléthy Pál 
golopi, Bogárdi Dániel bereckei rendes- és Máthé Gyula 
tárkanyi segédlelkészeket jelölte ki. 

* Theol. tanári vizsga. A pozsonyi evang. theoli 
akadémián Pukánszky Béla az ó-testamentumi biblia 
tudománykörből egyhangúlag »jeles« tanári vizsgát tet t 
a vizsgálaton báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő is 
jelen volt. 

* A budapesti reform, főgymnáziumban f. hó 
21—23-dik napjain tar ta tot t meg az érettségi vizsgálat 
nt. Gsikay Imre egyházkerületi képviselő ur elnöklete 
alatt és mélt. Gönczy Pál miniszteri biztos ur jelenlété-
ben. A 39 jelentkező közül 3 (kik vidékről jöttek) az 
Írásbeli dolgozatok elégtelensége miatt nem bocsáttatott 
szóbeli vizsgára. A szóbelit tett 36 közül jelesen vizsgá-
zott 3, jól 11, egyszerűen éret tnek nyilváníttatott 14, mig 
8 ifjú egy-egy tárgyból a szeptemberben tar tandó javító-
vizsgára utasít tatott . 

* A dunántuli ref. egyházkerület pápai főgym-
nasiumában az érettségi szóbeli vizsgák, e folyó hó 16, 
17, 18 és 19-ik napján tartat tak, nm. Kerkapoly Kár . kor-
mányképviselőjelenlétében, Kis Gábor felekezeti főhatósági 
képviselő elnöklete alatt, és pedig a következő eredmény-
nyel. Az érettségi vizsgára a jelentkezettek közül, írásbeli 
dolgozatok elégtelensége miatt e'bukváti egy, szóbeli 
vizsgára bocsát ta tot t 39 növendék, kik közül jeles osz-
tályzattal érettségi vizsgázott egy tanuló, jó osztályzattal 
lett érett 8, 23 elégséges osztályzata mellett egyszerűen 
éret tnek nyi lvání t ta tot t ; négyen a vizsgázottak közül 
egy-egy tantárgyból nyert elégtelen osztályzat miatt, 
két hó múlva ta r tandó javító érettségi vizsgára vissza-
utasit tattak. 

* Az orsz. prot. árvaházban az évzáró vizsgák f. hó 
21-én d. e. 8—11 és d. u. 3 — 5 óráig tar tat tak meg a 
tanügyi bizottság néhány tagjának jelenlétében. Ez alka-
lomból is örömmel győződhete t t meg a szép számmal 
egybegyűlt közönség árvaházunknak kitűnő vezetéséről, 
a növendékek jó magaviseletéről és készültségéről. Az 
elért szép eredmény legelső sorban természetesen Brocskó 
Lajos árva-atyának s özv. Jónásné tanítónőnek köszön-
he tő ; de kétségtelenül másodsorban jelentékeny hatással 
van az egész intézet szellemének emelésére a jótékony 
szívek mind inkább-inkább való érdeklődése árváink iránt. 
Csak e szent érdeklődést és jótékonyság lelkét növelje 
a kegyelem Istene, mert nagy szüksége van erre az 
árvaháznak, melynek gyámolitásat mind többen és töb-
ben kérik, a kik közül bizony sajgó szívvel kénytelen 
a választmány sokakat visszautasítni, holott a segítséget 
nagyon megérdemelnék. 

* A budapesti evangel . főgymnáziumban f. hó 
elején tar tatot t meg az éret 'ségi vizsgálat főt. Szeberényi 
G. püspök elnöklete alatt Medveczky egyetemi tanár kor-
mányképviselő jelenlétében. A növendékek szám szerint 
2 i -en derekasan megállták helyüket, csupán kettő vet-
tetet t vissza egy év múlva teendő uj vizsgálatra. 

* A budapesti theologiai akadémiában az évzáró 
nyilvános vizsgálatok f. hó 18—19. napjain tar tat tak meg 
Szász Károly püspök úr vezetése alatt. A theol. választ-
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mányt a tanári tagokon kivül, Kármán Pál esperes és 
dr. Ballagi Mór tanácsbiró urak képviselték s az első na-
pon ott volt Szántó János pes tmegyei h. esperes úr is. A 
szokásos zárünnepélyen püspök úr emelkedett szellemű be-
szédet tartott , melyben részletes birálatot mondot t a vizs-
gák eredménye fölött s azután kiosztotta a kü 'önböző 
ösztön- és pályadíjakat. A megfigyelő szerető a tya örö-
mével fejezte ki általános megelégedését az if júság tanu-
lásbeli előmenetele és egészséges közszelleme felett. A 
bevégzett iskolai évet az intézet életének haladási évei 
közé sorolta, az ifjúságot hivatása teljes tudatával bíró-
nak nyilvánította, kik között kivetőt alig talált. A tudo-
mányos előmenetelt hangsúlyozottan kiemelte, kiváló örö-
mét nyilvánítván a felett, hogy még a népszerűtlenebb 
nyelvészeti tá rgyakban és a bibliai tudományokban ís 
dicséretes haladást tapasztalt . Elismerőleg szólott a theo-
logusok Írásbeli dolgozatjairól, melyeket év közben a 
szaktanárok által kijelölt kérdésekről, elméletiekről és 
gyakorlatiakról, készítettek. Csupán az éneklessel nem 
volt egészen megelégedve. Végül ékes szavakban elisme-
rését és köszönetét nyilvánítva a tanárikar buzgó és sike-
res működése iránt, kiosztotta a következő ösztöndíjakat. 
A Csontos alapból IOO—IOO frtot Papp István, Hamar 
Andor, Kecskeméthi István és Pátkai Imre theologusoknak, 
mint osztályaikban legkitűnőbb ifjaknak. A Gerenday 
Antal-féle 50 frtos ösztöndíjat Csűrös József Il-od, a 
Ballagi nevét viselő 30 frtosat Apostol Pál i-ső évesek 
nyerték. 25 — 25 írttal juta lmaztat tak a Gerenday Hubay-
és Polgár-alapokból Papp János, Papp Zsigmond és Haucli 
István. Az intézetnek egy volt növendéke hálából az 
»alma mater« iránt névtelenül 20 frtot küldött egy szor-
galmas és szegény végző theologusnak s ezt Gyalólcai 
Bélának Ítélte a bizottság. Berki József zalátai lelkész 
úr egy aranya Gáspár Istvánnak Ítéltetett. Érdekes része 
volt a zárünnepélynek a •» szónoklati verseny«, melyben 
tizennégyen vettek részt. A bizottság igazi örömmel 
hallgatta végig a sok szép szónoklatot s nem kis zavarban 
volt, midőn ítélni kellett. A N a g y István bissei lelkész 
úr által e célra tett alapítvány 16 fr tos k a m í t j á t szava-
zati öbséggel ez évben is Papp Zsigmond nyerte el ver-
senyző társai között, kiket püspök úr keresetlen, termé-
szetes és ér te 'mes előadásaikért maga és a bizottság 
nevében szintén megérdemelt dicséretben részesített. Az 
önképzŐköri pályázatok is kielégítően sikerültek. Különös 
dicsérettel emelte ki a szaktanár az egyháztörténelmi kér-
désre beérkezett két pályaművet, melyek közül a jutalmat, 
2 aranyat Gáspár István dolgozata nyerte meg. A bibliai 
kérdésre egy mű pályázott s szerzője Balogh Elemér meg 
is kapta a két a rany pályadíjat. A prédikációra és imára 
beérkezett dolgozatokat a birálók nem ítélték jutalomra 
érdemeseknek, s igy e pályadíjak nem adat tak ki. Az 
ünnepély végén az igazgató részéről kifejezett köszönet 
után, mely a bizottság tagjaihoz és elnökéhöz volt intézve, 
dr. Bal'agi tanácsbiró úr, szólott kitörő éljenzésekkel 
kisért szavakban az ifjakhoz, »unokái«-nak nevezve őket a 
tanárok által, kik neki »űai«, mert egynek kivételével 
tanitványai, azt kívánva az ifjaknak, hogy »nőjenek taná-
raik nyakára«, mint ezek ő neki. 

* A debreceni reform, főiskolában e hó 17-én, 
az oratóriumban tar ta tot t meg az évzáró istenitisztelet, 
mely alkalommal Bethendi Endre theol. tanár igen szép 
alkalmi imat mondott . A tanárokon és tanulókon kivül 
jelen voltak Révész B. püspök, Szűcs István collég-, gond-
nok, Némethy S. Beke Mihály tanácsbirák és több taná-
csos a debreceni egyház részéről. 

* A debreceni egyház örömünnepe . Megható 
ünnepet ült a debreceni kálvinistaság f. hó 20-án. a ceg-

lédutcai uj templom alapköve letétele alkalmából. Az uj 
templom pénzbeli alapját Szomhathy István debreceni 
főbiró és neje Yeresmarty Zsuzsánna vetették meg 1810-ben, 
midőn 54 ezer váltó frtos alapítványukból 20 ezer frtot 
templomépitésre rendeltek. A templom-alap az egyház 
hű és gondos sáfárkodása alatt 64 ezer frtra növekedett , 
noha az 1811 -ki devalváció és az 1849-ki pénzjegy el-
kobzás alkalmával je lentékeny veszteséget szenvedett . A 
nagyszabású ünnepély 11 órakor kezdődött s a megye, 
a város, az idegen testületek és felekezetek hivatalos je-
lenléte által egyetemes ünneppé növekedett . Jelen voltak 
gróf Dégenfeld J. főispán, Simonffy Imre polgármester, a 
város és felekezetek képviselői, a debreceni tanitó- és 
tanári testületek s maga a ref. egyház teljes papságával, 
presbyteriumával és tanárikaraival Révész püspök és Szűcs 
Etván főgondnok vezetése alatt. Az ezrekre menő kö-
zönség maga nyi tot ta meg a szertartást, elénekelve a 
90-ik zsoltárt, miután Somogyi Pál egyházi főjegyző lé-
pett a szószékre. Érces, csengő hangon, szónoki lendii-
letelescéggel mondta el a templom-alap keletkezését s az 
épités történetét , minek végeztével a főiskolai énekkar 
művészi éneke közben Bévész püspök lépett a rögtönzött 
szószékre. Imáját áhítattal hallgatta, néhol ililettséggel 
viszhangozta a nép. Az ima végeztével az énekkar éneke 
alatt püspök és főgondnok az alapkő letételét végezték. 
Elhelyezve a szelencét, a közönség rázendítet te a 179. 
zsoltár 10-ik v e r s é t : Dicséret, dicsőség, tisztesség és 
hálaadás, s azután a »Szózat* éneklése közben szétosz-
lott. A rákövetkező banketten a »Biká«-ban mintegy 
80-an vettek részt. A patkó alakú asztal fején Révész 
foglalt helyet, mig jobbján a főispán, balján a polgár-
mester ültek. A debreceni magyaros ételekből összeálli-
tott menü derekán az ősz püspök ékes szavú s nagy 
lelkesedéssel fogadott toasztot mondot t király ő felségére, 
melyet a közönség állva hallgatott s a végén harsányan 
megél jenzet t . Azután Szűcs főgondnok a lovagias főispánt 
és az ügybuzgó polgármester t élteté, megemlékezve az 
egyháznak fővárosi vendégeiről, Tha ly Kálmánról és 
György Endréről is. Majd Búzás tanár tréfás mondókája 
és Csíky L. rector szellemes felköszöntője K . Tóth Kál-
máné a püspökre, Kis Alber té az építészre (Gregensen) 
stb. következtek. A társaság a legvidámabb hangulatban 
maradt együt t egész négy óráig, a mikor azon kíván-
sággal oszlott szét, hogy nem sokára teljes számban 
gyűljön össze ősz főpapja vezetése alatt a — temp1om-
s 'entelésre . A d j 1 Isten! 

* Az erdélyi ref. egyházkerületben a mult heti 
közgyűlésen a következő választások tétet tek. Egyház -
kerületi egyik fogondnokságra megválasztatot t Lészai Fe-
renc, igazgató-tanácsosoknak: Domokos Antal és Nagy 
László esperes. Egyházmegye i gondnokságra a vajda-
hunyadi egyházmegyében ifj. Pogány Károly és László 
Ignác a lgondnokká ; a gyulafehérvári t ractusban főgond-
nokká br. Kemény Kálmán, a lgondnokká Zeyk Kálmány 
a görgényi t ractusban főgondnokká br. Kemény Kálmán ; 
a szilágy szolnoki t ractusban főgondnokká báró Bánfy 
György választattak. — Konventi képviselő lett dr. Szász 
Béla. A kolozsvári főgymna'-iumhoz a mennyiségtani tan-
székre ifj. Sárkány Lajos, a magyar irodalmi tanszékre 
dr. Csernátony Gyula választattak meg rendes tanárokul. 
Ezeken kivül a házassági törvényszékhez választatott 12 
biró. — Továbbá a gyűlés későbbi folyamában még a 
következő választások ej tet tek meg : nagyenyedi főgond-
nokokká Zeyk József és gróf Bethlen Géza ; dézsi t ract . 
főgondnokká Simó Lajos, a lgondnokká br. Bánffy Ernő; 
marosi tract. a lgondnokká Dózsa Elek; szeheni tractusi 
algondnokká Szalánczy Lőrinc', sepsii tract. algondnokká 
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KöJcösi Endre és görgényi a lgondnokká Éltető Albert 
választattak. Az egyetemes tanügyi bizottságba rendes 
tagokul Gáspár János, Kerekes József, Parádi Kálmán és 
Bihari Sándor küldettek ki, póttagokul pedig S athmári 
Ákos és Váró Ferenc. 

* Választások a nagy-károlyi egyházmegyében. 
Pénztárnoká lett Papp Arthur m.-szálkái lelkész ; ta-
nácsbiróságra a legtöbb szavazatot nyer t Kulin Sándor 
jármi-i földbirtokos és Földvári Sándor m.-szálkái ügy-
véd között rendeltetett el új választás ; világi jegyzőségre 
szintén nem jutván senki absolut többségre, Ilosvay Ala-
dár és Fcldváry Sándor urak köz.ö'.t lesz új szavazás. 

* A budapesti theologiai akadémia beléletéből . 
A velünk közölt je lentésekalapján örömmel hozzuk nyil-
vánosságra a budapesti theol. ifjúság jó szellemére valló 
következő tényeket . Önképző körükben Kenessey tanár 
ügybuzgó vezetése alatt az önművelésben elég serényen 
forgolódtak. Tar to t tak 12 felolvasó, számos szónoklali 
ülést és egy díszülést a reformáció em'ékére. Az imád-
kozás, szavalás és szónoklás terén különösen Incze L. 
Kiss Lajos, Hamar , Sebők, Pap Zs., Varga Zs. és Sár-
közi S. tűntek ki. A felolvasó üléseken legmunkásabb 
tag volt Kecskeméthy István, kinek zsoltárfordításai ál 
talános feltűnést ke l te t tek ; szép dolgozatokat készítettek 
még Gáspár J. és Pátkay J. A Luther-ünnepélyen Papp 
J Incze, Kecskeméthy, Hamar és György L . működtek 
közre. Ezen kivül az önművelésre széles körük nyilt egy-
felől a »homiletikai szeminárium c-ban, melyben a Il l-ad 
és IV-ed évesek minden héten egy maguk által irott 
prédikációt vagy liturgiái beszédet adtak elő s társaik és 
a szaktanár bírálata alá bocsátot ták ; másfelől a tanári-
kar azon intézkedése által, hogy minden I l l -ad és IV-ed 
éves hallgató legalább két tárgyról a szaktanár által ki-
tűzött kérdésről tudományos értekezéseket volt köteles 
készíteni. A vizsgák alkalmával felmutatott e dolgozatok-
ban néme'yek az ismeretnek és szorgalomnak valóban 
szép jeleit adták. Segélyegyletük a lefolyt évben is foly-
tatta szerény működését. Az egylet vagyona év elején 
1435 frt 78 kr volt, mi év végéig 1536 frt 30 krra 
emelkedett. Kiilső támogatásban ez idén sem igen része-
sült e kis társulat, kivéve tek. Szőllősi Sámuel marosvá-
sárhelyi földbirtokos 30 frtos adományát . Az év folya-
mán egyenes segélyként 45 frtot osztott ki, kölcsönképen 
pedig néhány száz forintot forgatot t a tagok között. 

* A pápai reform, főiskolában f. hó 20 dikán 
szépen sikerült az önképző-társulat által rendezett nyil-
vános öröm-ünnepély. A tiz pontból álló programm ének-, 
zene- és szavalati darabokon kívül pályadíjat nyert ódák, 
balladak és népdalok előadásából állott, mit a megjelent 
válogatott közönség többször kifejezett tetszéssel és el-
ismeréssel fogadott . A szereplők nagy része a theolog. 
akadémiából került ki, de a főgymnázium ifjúsága is szé-
pen volt képviselve. 

* Fölszólitás I Azon t. c. szerkesztő és kiadó ura-
kat, kik népiskolai könyvek irá 'ával, illetve kiadásával 
foglalkoznak tisztelettel fölhívom, szíveskedjenek megje-
lent munkáikból egy-egy mutatványpéldángt megküldeni. 
L.-Patona (póstah. Veszprémin ). — Bognár Endre, ker. 
népisk. biz. e. elnök. 

* Theologiai önképző s önsegelyző egyesület 
zárünnepélye Eperjesen. Az eperjesi theol ifjúság ön-
képző s önsegélyző köre a jelen iskolai évet is lélek-
emelő ünnepélylyel zárta b e . A »Hymnus«-nak az 
»Eperjesi dalegylet« általi összevágó előadása s Ma-
ter ny F. III. é. th. szép megnyitója után Schulze 0. IV. 
é. th. Tompa »Széchi Mária« c. költeményét szavalta el 
hatásosan. Ezután Wenck K. III. é. th. »Három státió a 

történelemben« c. humoros, s szépen kidolgozott felol-
vasását tartotta, Zúz Pál II. é. th. pedig »2 év múlva« 
c. jeles rajzával mulat tat ta a szép számú közönséget, 
melynél mindkét felolvasás zajos éljenzésre talált Geyer 
M. 111. év. th. Kisfaludy K. »Az álmatlan király* és 
Okályi A. III. é. th. Szuhay B. »A káplán* c. költe-
ményét szavalta el nagy tetszéssel. Végül az »Induló*-
nak az »Eperjesi dalegylet* általi összhangzó előadásá-
val végződött be az eperjesi theol. körnek megható ün-
nepélye. Vívat, floreat, crescat!* — Dr. Szlávik Mátyás, 
theol. tanár. 

* Régi könyvek. E g y özvegy papné által letétbe 
van nálam 100 darab régi s ujabb időtől való egyházi 
wnű Méltóztassék becses lapjában közé tenni, hogy e 
100 darab könyv tőlem olcsón megszerezhető, bővebb 
felvilágosítás végett az illetők hozzám forduljanak. Vadász, 
(Aradm.) 1886. jun. 22. — Hajdú Elek, ev. ref. lelkész. 

* Gyászhír. Tóth Lajos ügyvéd és a pápai reform, 
egyház főgondnoka, a közügyeknek egyik veterán baj-
noka Pápán 81 éves korában meghalt . Fia volt Tó th 
Ferencnek, a dunántuli egyházkerület hírneves püspöké-
nek s már fiatal ügyvéd korában megnyer te számos 
nagy uradalmi! családnak, az E s t e r h á z y , Erdődy, So-
mogyi és A m á d é grófoknak bizalmát, kiknek élete vé-
ge ; g uradalmi ügyészük volt. Fényes jogi képzettséggel 
ernyedetlen szorgalmat és nemesen érző szívet tanúsított 
s az »úri székeken« végzett tiszti ügyészkedésében évti-
zedekkel megelőzte korát a modern vádrendhez gyakor-
lati alkalmazásaban ; mert mig a törvény szigorával súj-
totta a bűnöst, ép oly buzgalommal munkált az ártatla-
nul vádlottak igazának kiderítésében s nem egyszer maga 
járt közbe a földesuraknál a büntetés szigora enyhítése 
végett . Mint pályatársa mondá a koporsója fölött tar tot t 
búcsú beszédben, Tó th La jos >oly kimagasló alakja volt 
a társadalomnak, kit mindenki ismert s kinek haragosa 
soha nem volt, a ki mással igazságtalanságot nem cse-
lekedett, a ki segítette a szegényt, meghallgatta a pa-
naszost és tudott lángolni és áldozni a közügyekért.« 
— Temetése a megye s Pápa városa nagy részvétével 
ment végbe. Kis Gábor pápai lelkész és Baranyai Zsig-
mond ügyvéd tar tot tak fölötte gyász- és síribeszédeket. 

* Helyreigazítás. Lapunk 23. számában, a 717. hasáb 
utolsó előtti bekezdésében, Erdős J. lelkészválasztási beszé-
dének alapigéi gyanánt , tévedésből a »rész« közöltetett 
a »vers« helyett és a »vers« a »rész« helyett. Ugyanis 
jelzett beszéd textusa a zsidókhoz irt levél XIII. részének 
7. verse: >Megemlékezzetek a ti előljáróltokról, a kik szó-
lották vala nektek az Isten beszédét; s jól meggondolván 
életfolytatásuknak v é g é t : kövessétek Aítöket.« 

A D A K O Z Á S O K . 
Az orsz. protest. árvaház részére: Bergmann 

Lajos izményi lelkész a tolnai ev. esperességi délvidéki 
lelkészi kör adományaként küldölt 4 frt 75 k r t ; Máthé 
József mohácsi ref. leik. a confirmándusok adományaként 
3 f r to t ; Kulcsár Sándor újvidéki ref. lelkész a confir-
mándusoktól 8 forint 2 krt, melyhez járul tak: Endredy 
Zsiga 2 frt. Fehér Ferenc 10 kr. Kulcsár Aladár 40 kr. 
Nagy József 60 kr. Szabó János 10 kr. Szabó József 
50 kr. Szekeres Péter 25 kr. Csipő Sára 3 kr. Finta 
Mária 20 kr. Gőz Judith 25 kr. Gőz Zsuzsánna 20 kr. 
Göncző Mária 50 kr. Mészáros Juliánná 30 kr. Pál Ilona 
4 kr. Pap Lidia 30 kr. Szabó G'zella 1 frt. Szabó Maria 
50 kr. Tandor i Zsuzsánna 10 kr. Tóth Judith 25 kr. Varga 
Lidia 40 kr. 
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A budapesti ev. ref. theologiai akadémia egyik 
korábbi taní tványa 20 frtot küldött azon megjegyzéssel , 
hogy ez a jelen iskolaiévben végző osztály valamelyik 
szorgalmas s solid magaviseletű tagjának adassék ki a 
zárvizsgálati ünnepély alkalmával N a g y István bissei 
lelkész ur, mint a korábbi években, ugy ezúttal is 16 fo-
rintot küldött be jutalmazására egy oly theologus ifjúnak, 
ki az egyházi szónoklatban legügyesebbnek találtatik ; 
Berki József >alátai lelkész úr pedig ez évben is egy 
a ranya t küldött a legjobb imaíró theologusnak. — Farhas 
József, igazga'ó. 

A budai ev. református templom építésére kö-
vetkező adakozások tör téntek : Budapesten : Tisza Kál-
mánné szül. gróf Degenfeld-Schomberg Ilona ő kegyel-
messége gyűj tő ivein helyben és vidéken Tisza Kálmánné 
500 frt. Herceg Odeskalchi Gyuláné 300 frt. Gróf Károlyi 
Tiborné 300 frt. Gróf Bánfy Miklós 25 frt. Özv. Radván-
szkyné 50 forint. Báró Radvánszky Gézáné 25 frt . Báró 
Radvánszky Béláné 25 frt, Giczey Samu 10 forint. Báró 
Horváth Ödönné 10 frt. Gróf Bánffy György 25 frt. Báró 
W a s m e r Adolf I frt, Ivánka Imre 1 frt, Latinovics Gábor 
5 frt, Szilágyi Bernát 5 frt, Bende Imre 5 frt, Teleszky 
István 5 frt, Zámory Kálmán 5 frt, Bedekovich Kálmán 
20 frt, Neisiedler K . 2 frt. Báró K e m é n y Gábor 25 frt. 
Báró Baich Miklós 20 frt, Dániel Márton 1 frt, Vámos 
Bélá 1 frt, Bezerédy Viktor 5 frt, Rhorer Viktor 1 frt, 
Gajári Ödön 5 frt, Rónay János 1 frt, Rákovszky 5 frt, 
Zsilinszky Mihály 1 frt, ifj . Latinovics János 5 frt, Cziple 
Zsigmond 1 frt, N. N. 1 frt, Elekes Móric 5 frt, Zeyk D. 
2 frt, b. Majtényi László 10 frt, Zsigmondy Vilm. 5 frt, 
Andrássy 5 forint. Báró Bánffy Dániel 5 frt, Eabinyi 
Teofil 20 frt, Móricz Pál 10 forint, Dániel E rnő 15 frt, 
Vizsolyi Gusztáv 15 frt, Szilágyi István 5 frt, Vodjaner 
Béla 5 frt, Cselhó Ignác 2 forint, Végső Gellért 5 frt, 
Lehoczky 2 frt, Rácz 1 frt, Szomjas József 1 frt, Z o m . . . 
1 frt, Mandl Pál 2 frt, L á n g Lajos 5 frt, gr. Pejacsevics 
Tódor 5 frt, Rónay János 5 frt, Eöldváry Miklós I frt, 
báró Fejérvári Géza 20 forint, gr. Széchényi Pál 20 frt, 
Ullman Sándor 5 frt, Kégl György 10 frt, Bárczay . . . 
10 frt, Rostaházy K . 1 frt, Dániel Pál 5 frt, báró N y á r y 
Béla 10 frt, Godl I frt, Horváth Bold. 2 frt, Grünwald 
Béla 5 frt, Jakabffy István 3 forint, Hodossy Imre 5 frt, 
Mikó Bálint 5 frt, Visi Imre 5 frt, Csernátoni La jos I frt, 
Horváth Gyula 5 frt, Dá rday Sándor 1 forint, Tischler 
Vince 1 frt, Török József 5 frt, id. gr. Teleky Domokos 
5 frt, Szapáry Gyula 5 frt, gróf Appony i Alber t 5 frt, 
gróf Károlyi Sándor 7 forint, Á m o n E d e I frt, herceg 
Odescalchy Gyula 10 frt, Korányi Fr igyes 5 frt, Csányi 
Ágos t 5 forint, Matuska Péter 5 frt, Báron Gábor 5 frt, 
N. N. 2 frt, Bittó E rnő 1 frt, Péchi Tamás 5 frt, Bohus 
Zsigmond 5 frt, György Endre 5 frt, M o l n á r . . . 5 frt, 
Sárközy Aurél 5 frt, Sváb Károly 10 frt, Eles Henrik 
20 frt, báró Orczy Béla 5 frt, Latkóczy 5 forint, N. N. 
1 frt, Kralitz Béla 5 frt, Chorin Fer . 5 forint, Szontágh 
Pál 5 forint, Pulszky Károly 5 forint, Emil Lévy 5 fo-
rint, Kálmán Lajos 5 forint, Széchenyi Jenő 2 frt, Ho-
ránszky Nándor 1 frt, Szögyényi Géza 2 frt, Z- igmond 
Dezső 5 frt, Frölich Gusztáv 10 frt, Mocsáry La jos 1 frt, 
b. Wodianer 5 frt, Kricsfalusi Vilmos 1 frt, Imre Aurél 
5 frt, Degen Gyula 5 frt, F a y László I frt, Veszter Imre 

1 frt, Mikszáth Kálmán 2 frt, Krail Soma 10 frt, Szto-
jacskovics Sándor 3 frt, Bacon 1 frt, Bálintit 3 forint, 
Lipthay Pál I frt, Huszár István 1 frt, Békássy Károly 
5 frt, Kohner Adolf fiai 2 5 frt, Brill Henrik és fiai 2 5 frt, 
Schlesinger 5 frt, Deutsch Bernát 25 frt, Heller Gábor 
2 frt, Biedermann 15 frt, Bischitz Dávid 10 frt, Degen-
feld Lajos 10 frt, Szathmáry Miklós 2 frt, Hevessy Ber- , 

talan I frt, Szerbe György 1 forint, Jókai Mór 10 forint, 
A n d a h á z y Pál 2 forint, gróf Széchenyi Tivadar 10 frt, 
Haviár Dániel 1 frt, György Elek 2 forint, Papp Elek 
1 frt, Boros Bálint 2 frt, Olay La jo s 1 frt, K o m j á t h y P . 
1 frt, B. Zs. 10 frt, B. Perényi 5 forint, E g y e s y Géza 
2 frt, Széli Ká lmán 15 frt, Szunyogh 2 forint, Göndöcs 
Benedek 25 forint. Fóthról: S. P. 2 forint 59 kr. Tass : 
Dömötör Jo'án 4 0 kr. Yárkony : ref. egyház 2 forint, 
Junius 6. Perselypénz 3 forint 70 kr. Junius 14. Persely-
pénz 10 frt, K h e r n Ferenc szelvény könyv szerinti gyűj-
tése Budapesten 200 frt 80 kr. — Összesen: 2289 frt 
40 kr. A harmincadik közlésben kimutatot t összeggel 
együt t 12,037 forint 891/2 kr. (Folytatjuk). Budapest, 
1886. junius 14-én. — Dr. Hamary Dániel, pénztáros. 

\ \ \ \ H I R D E T É S E K . / / / / 

Pályázat tanári állomásokra. 
A mezö-túri ev. reform, hatosztályu gymnasiumnál 

üresedésben levő két tanári állomásra az egyház mint 
fentartó testület pályázatot hirdet. Ezen állomások tantár-
gyai a következőleg vannak csoportosí tva: 

1. Mennyiségtan és te rmészet tudományok (ez idő 
szerint főleg természeírajziak) hetenként 24 órán. 

2. a) Rajzoló geometria, szabadkézi rajz és szép-
írás ; b) Mennyiségtan az alsóbb osztályokban jelenleg 
heti 26 órán. 

Mindkét állomás javadalma külön-külön 900 osztr. 
frt évnegyedenként egyenlő részletekben előre fizetve. 

A pályázók képesitésök és egyéni hajlamaik szerint 
a kitett t an tá rgyaknak a fentebbitől eltérő csoportosítá-
sát kérhetik s az a körülmények kedvező találkozása ese-
tén figyelembe fog vétetni. A rajzoló geometr ia és sza-
badkézi rajz tanítására megválasztandó tanár az iparos 
növendékeknek vasárnapi rajztanitásáért mellékes díjazásra 
is s /ámithat , a mi ez idő szerint évi 80 forint. Ezen 
állomásokra okleveles illetőleg az országos törvény által 
középiskolai tanításra képesítet t evang. reform, vallású 
egyének pályázhatnak. Állandósit tatásuk egy évi sikeres 
működés után következik be. Képesítéssel még nem biró 
egyének csak is esetleg és ideiglenesen választatnak meg. 
A kellően felszerelt pályázati kérvények a folyó 1886-ik 
évi julius 24-ilc napjáig alulírotthoz küldendők. 

Mező-Túron, 1886. junius hóban. 
Tnrgonyi Lajos, 

I—2 iskolaszéki elnük. 

P á l y á z a t . 
A besztercebányai ág. hitv. evang. algymnasiumhoz 

a latin és magya r nyelv tanítására helyettes tanár ke-
restetik. 

Javadalmazása : évi 750 forint fizetés, 100 forint la-
káspénz. 

Kellőleg felszerelt s a besztercebányai ág. hitv. 
evang. egyházhoz intézett folyamodványok folyó 1886. 
évi julius hó végéig az alulírotthoz küldendők. 

• Az állomás folyó évi szeptember hó elején fogla-
landó el. 

Besztercebányán, 1886. évi junius hó 22-én. 
Mockovcsák János T., 

I—3 főesperes-lelkész. 

A szatmár-németi evang. reform, gymnasiumban az 
1886—87-ik isk. évi szeptember i -én elfoglalandó rendes 
tanári állásra. 
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A megválasztandó rendes tanár szaktudománya a 
latin és magyar nyelv, esetleg más rokon tantárgy is ; 
heti órák összege legfölebb 24 Fi/etése 900 frt készpénz, 
háromhavi részletekben előre; 41 köbméter beszállitatlan 
tűzifa, melyből egy tantermet fűttetni tartozik. 

Föltétel : ev. reform, vallás és középiskolára képe 
sitettség, mi oklevéllel vagy hiteles másolattal igazolandó. 

A megválasztott tanár sikeres próbaév után állandó 
alkalmazást nyer s a tanári nyugalomdij- és gyámintézet-
nek jogos és kötelezett tagjává lesz. 

Pályázók kellően fölszerelt kérvényüket 1886. jul. 
8-ig dr. Farkas Antal igazgatótanácsi elnökhöz küldjék be. 

Szatmártt, 1886. junius 8. 
Vozári Gyula, 

3—3 igazgatótanácsi jegyző. 

:F>_A_ ZL-j-ST-A. ÍZ; 

A h.-böszörményi hat osztályú, polgári iskolával kap-
csolt ev. ref. gymnasiumban egy rendes tanári állomásra 
pályázat hirdettetik. E tanári szék tantárgyai : történelem 
és görögnyelv. Javadalmazás 800 frt évi fizétés, 100 frt 
lakbér. 

Pályázhatnak a törvény szerint képesitett ev. ref. 
tanárok és tanárjelöltek. A képesítési okmányokkal s 
egészségi bizonyítványokkal felszerelt pályázati kérvények 
julius 25-ik napjaig alólirotthoz küldendők. A megválasz-
tandó tanár két évi próbaidő után fog állandósittatni. 

H.-Böszörmény, 1886. junius 15. 
Szeremlei József, 

2—3 lelkész. 

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 gymna-
siumi tanárpályára készülő ifjak számára több rendbeli, egyenkint 210 német birod. markból álló ösztöndíj fog 
a jövő 1886/87. tanévre kiosztatni. 

Ezen ösztöndijak egymásutáni két éven át élvezhetők. 

J b ^ Z i e l n ^ 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 pálya 
különbsége né kül legyen : 

a) magyarországi születésű 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 szor-
galmú. 

Ennélfogva felhivatnak ezennel külhoni egyeteme-
ken levő mindazon lelkészi- vagy tanári jelöltek, kik már 
egy év óta a Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndijak 
élvezetében vannak, hogy ha még további egy évre kül-
egyetemeken maradni és az ösztöndíjakat élvezni óhajtá-
suk: azt az előttük tudva lévő feltételek teljesítése mellett 
1886. s/.eptember 30-ig alólirott bizottsági jegyzőnél kér-
vényileg jelentsék be. 

Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken ta-
nuló vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó 
lelkészi- s tanárjelöltek, kik a fennebb részletezett mi-
nőségi feltételeknek meg birván felelni, ilyen ösztöndijat 
a jövő 1886/87. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fennt 
megirt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár ere-
detiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai 

Kelt Budapesten, 1886. junius 17-én. 

Z s i g m o n d y J e n ő , jegyző. 

— ha van candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb 
bizonyítványokkal ellátott, az alább kikötött tanítási kö-
telezettséget is tartalmazó, sajátkezűen irt és aláirt, lak-
helyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett kérvé-
nyeiket f. é. 1886. szeptember 30-ig való záridő előtt 
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe 
nem vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólirott bi-
zottsági jegyzőhöz, (Budapest, V. nagykorona-utca 3. sz.) 
küldjék be. 

A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes hit- és tanár-
jelöltek nem a tanév elején, hanem csak annak máso-
dik 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. bír. mark-
ról szóló sajátkezű nyugtájukkal együtt előlegesen be-
küldötték, fogják posta utján bérmentesen megkapni, 
mivégre szükséges, hogy egyetemi lakásukat a nyugta 
beküldésekor pontosan megírják. 

A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndíjat már egy 
évig húzta, a rákövetkező évre is annak élvezetében 
c-ak 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 tanul ja ; 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. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : 3Dr . B 3 J . l a . 3 r i l ^ ó r . DEUTáCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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és 

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 : Hirdetések dija: 
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ELŐFIZETESI FELHÍVÁS 

PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP" 
1886. évi huszonkilencedik második félévi folyamára, 

E l ő f i z e t é s i cL i j : Egész évre 9 forint, félévre 4 forint 5 0 kr., negyedévre 2 forint 25 kr. 
Az előfizetési pénzeket lapunk kiadó-hivatalába (Kinizsy-lltca 29-dik Szám alatt) kérjük küldeni. 

F a r k a s J ó z s e f , 
főmunkatárs. 

Dr. Ballagi Mór, 
laplulajdonos és felelős szerkesztő. 

Nyilt levél a vadházasságok ügyében, 
Nt. Tóth Miklós tisza-roffi lelkész úrhoz.*) 

Nagy tiszteletű lelkész ur! Minthogy egy oly 
közérdekű tárgyban intézett hozzám nt. lelkész ur 
kérdést, melynek megoldása országszerte égető 
szükséggé vált, arra határoztam el magamat, hogy 
a kért felvilágosítást a >Prot. egyh. és isk. lap€ 

hasábjain egy nyilt levélbe fogom megadni, hogy 
igy aztán ott mások is erre vonatkozó nézeteiket 
közölhessék. 

Az egyházunkban mindinkább inkább szapo-
rodó vadházasságok meggátlására irányzott sok-
oldalú intézkedéseknek ez alkalommal való előso-
rolását szükségtelennek tartva, elég legyen most 
csak annyit mondanom, hogy a mit csak megtehet 

*) E nagyérdeku levelet a következő sorok kíséretében kaptuk, 
melyek egyszersmind világot vetnek a levél keletkezésére is: »Nagy-
tisztele'.ű szerkesztő ur í A tisza-roffi egyház leikészent. Tóth Miklós ur 
a napokban hozzám intézett levelében ezt irta: »Örömmel olvastam az 
egyházi lapban a nagy-székelyi ev. ref. németajkú egyház elöljáróinak 
azon erélyes és sikeres eljárásáról, melyet a vadházasságok megszünte-
tése céljából alkalmazásba vett ; s minthogy a mi egyházunkban is 
nagy mérvben szaporodnak az ily házasságok, a folyó hó 8-kán tartott 
egyháztanácsi gyűlés által utasítva lettem, hogy szerezzek magamnak 
e tárgyban biztos és részletes tudomást. Azért tehát tisztelettel ké-
rem nagyt. lelkész urat, kegyeskedjék nekem a nagy-székelyi előljáró-

egy az egyház erkölcsi életére nagy súlyt fektető s 
a felett híven őrködő lelkész, azt mind megtettem 
én évek hosszú során át arra nézve, hogy ezen 
a bajon segitve legyen. . . Felhasználtam a cura 
pastoralisnak minden kigondolható fegyverét : in-
tettem, kértem, fenyegettem, s hol ez nem volt 
elegendő, segítségül hívtam a politikai hatóság 
közegeit, hogy azok által is némi pressiot gyako-

ság mikénti eljárásáról kimerítő felvilágosítást adni, mivel nálunk is 
akar ez ügyben intézkedés tétetni.« Minthogy ezen közérdekű tárgy 
iránt, melyben kérdés intéztetett hozzám, lelkésztársaim részéről már a 
közelebb tartott egyházmegyei s kerületi gyűlésen is a legmelegebb ér-
deklődést tapasztaltam, azt gondoltam, tán nem fogja szerénytelenség-
nek venni nagytiszteletű szerkesztő ur azon óhajtásomat, miszerint kér-
dést tevő lelkész úrhoz írott válaszomat becses lapjában nyilt levél 
alakjában közölhessem stb. Tisztelettel Nagy-Székely, 1886. junius 22. — 
Keck Endre, ev. ref. lelkész. 

Örömmel közöljük e levelet s midőn felhívjuk rá olvasóink 
figyelmét, egyszersmind kötelességünknek tartjuk rámutatni a bátor kez-
deményezés elvi fontosságára. A n.-székelyi presbyterium eljárásában azon 
kálvini elv nyilatkozik, hogy a presbyterium nemcsak közigazgatási ható-
ság, hanem egyszersmind a vallás-erkölcsi élet őre és felvigyázója, a 
vallási és erkölcsi emelkedés mozgatója és a hanyatlás gátlója, egyszó-
val az egyházi disciplina kezelője. E felfogás egyenesen ki van fe-
jezve nemcsak régi kánonainkban, hanem legújabb egyházi törvényünk-
ben is (1. zsin. törv. 28. § I. p.), s mint a történelemből tudjuk, a 
régebbi kálvinizmusnak egyik legjellemzőbb sajátsága és kiváló jellem-
vonása épen a disciplinaris szigor, a puritánus rigorizmus volt. Az ala-
kot és módot lehet, sőt keli változtatni, mert az idők és emberek is 
változtak, de az elvet feladni annyi volna, mint egyik erőforrásunkat 
bedugni és jellemünkből kivetkőzni. Szerk. 

53 
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rolhassak a botrányos életű egyháztagokra. Ámde 
ha volt is intézkedéseimnek annyi eredménye, 
hogy husz évi lelkészkedésem ideje alatt sike-
rült sok meghasonlott házastársakat kibékíteni, s a 
nagyszámú külön vagy törvénytelenül együtt élő 
párok közül 18 párt arra birnom, miszerint azok 
törvényesen elválasztatták magukat . . . mégis 
dacára ennek az 1884-ik évben már 48 vadhá-
zasságban élő pár volt 2402 lelket számláló egy-
házamban, s az az évi ^kereszteltek anyakönyvé-
nek kimutatása szerint minden 9-ik gyermek 
törvénytelen ágyból született. 

Ekkor tettem aztán én fel magamnak azt a 
kérdést, ha vájjon a zsinati törvényeknek 257-ik 
§-nak ej pontját — jmely szerint minden oly 
cselekvény, mely által a közerkölcsiség sértetik, 
vagy melyből közbotrány származik, fegyelmi el-
járás alkalmazása mellett fenyítendő* — nem le-
hetne-e alkalmaznunk a vadházasságban élő egy-
háztagokra ? Es én minden további gondolkozás 
nélkül elhatároztam, hogy kísérletet fogok tenni. 
Összehivattam az egyház elöljáróit : rámutattam 
a bajra, melyet gyógyitaní ők hivatottak minde-
nek előtt ; élénk színekkel festettem a fekélyt, 
mely egyházunk testén ijesztő mérvben mindin-
kább inkább tovább terjed, s mely a családi élet 
kötelékeit meglazítja, széttépi, s az erkölcsi éle-
tet megmételyezi; kértem őket, hogy mondanák 
ki, miszerint ők, mint ennek a keresztyén egy-
házközségnek , mint vallás-erkölcsi testületnek 
fejei, őrei közbotrányt látnak az ilyen szemérmet-
len, fajtalan erkölcsöt sértő együttélésekben ; s 
hogy ők éppen azért az ilyeneket tovább tűrni 
nem fogják, hanem ellenökben azonnal a fegyelmi 
eljárást alkalmazandják; felvilágosítottam őket az 
iránt, hogy a zsinati törvényeknek emiitett sza-
kasza megadta nekik a hatalmat az e tárgyban 
való bíráskodásra, hogy tehát csak akarat, erély 
és kitartás kell részökről, s akkor biztos leszen a 
siker, stb. stb. 

Es a szívből jött szó megtalálta az utat az 
elöljárók szívéhez. . . Még ugyanazon egyházta-
nácsi ülésen jegyzőkönyvileg ez érdemben hatá-
rozat hozatott, s megtétettek a kellő intézkedé-
sek. A pár nap múlva újból összeült egyházta-
nács elé már a vadházasságban élők mindegyike 
külön külön megidéztetett, s miután a lelkész az 
e tárgyban észlelhető szomorú tapasztalatokra s 
káros következésekre utalt, s a sürgős intézkedé-
seknek szükségességét hangsúlyozta, felolvasta 
előttök az elöljáróknak — mint egyházközségi 
bíróságnak — következő határozatát : 

„Ha mától szamitva 30 nap alatt azon vad- I 
házasságban élők, kiknek törvényes egybekelhe-
tésökre nézve semminemű gátló körülmény fenn 
nem forog:, magokat nem hirdettetik s nem co-o ' ö 

puláltatják ; továbbá ha azok, kiknek törvényes 
házastársuk van, de vele együtt nem élnek, hanem 
más személylyel állottak össze, törvényes házas-
társukkal ki nem békülnek, vagy ha az többé 
lehetséges nem volna, ellenök a váló pert meg 
nem kezdik; végre ha azon szülők, kik állítólag 
azon okból, mert nekik a gazdaságnál a férfi 
vagy női teendők végzésénél segítségre van szük-
ségük, a törvény szerint még házasságra nem 
léphető gyermeküknek társat szereztek, (ha bár 
azon biztosíték mellett is, hogy ha majd a tör-
vényszabta idő eljő, ugy is megtörténend a tör-
vényes egybekelés) — mely viszonytól kifolyólag 
aztán a törvénytelen gyermekek száma egyre 
szaporodik — az ilyen törvénytelen együttélés-
nek véget nem vetnek: külön-külön mindegyik 
fél fegyelmi eljárás alkalmazása mellett fog meg-
fenyíttetni.* 

És mi lett eredménye ezen némelyek előtt 
tán túlmerésznek látszó fellépésnek ? Felelet az, 
hogy ezen végzés kihirdetése után némelyek azon-
nal — többen az intés után — s egytől egyig 
azonban mind az egy ideig még dacolók közül a 
feddés alkalmazása után alávetették magukat a 
biróság végzésének, — és nem volt csak egy se, 
ki a fegyelmi vétség büntetésének utolsó foká-
hoz képest a 10 forint bírságolást bevárta volna. 
Es ma már nincsen egyházunkban egyetlen vad-
házaspár se, — és erősen hiszem, hogy nem 
fog lenni a jövőben sem, mert az elöljáróság 
éber figyelemmel őrködik, s mert maga a nép 
zöme is örömmel üdvözölte az erélyes intézkedést, 
nyíltan és sokszorosan hangoztatva, $ igy kellett 
volna már régen eljárni.* 

Es most ha valaki azt kérdezné tőlem: hi-
szem-e, hogy más egyházakban is ily hamarosan 
végét lehetne vetni a vadházasságoknak ? azt fe-
lelném, hogy igen is hiszem, ha t. az elöljárók 
átérezni tudják hivataluk fontosságát s leszen bá-
torságuk a kezdeményezéshez — és ha, a mi 
legfőbb, az egyházmegyék, kerületek, és kon-
ventnek élén állók is magukévá tennék azt a 
nézetet, mely a n.-székelyi németajkú egyház elöl-
járóit vezérelte ez ügyben való eljárásuknál. Ki 
kell mondani t. i. nyíltan, hogy igen is a mi ev. 
szerint reformált egyházunkban a már-már álta-
lánossá lenni kezdő vadházasságok közbotránynak 
tekintendők, s mint ilyenek ellen a fegyelmi eljá-
rás joggal alkalmazható, mert természetesen az 
egyházközségi bíróságok Ítéleteinek csak akkor 
lehet hatályok, ha a netalán tán felebbezendő íté-
letek a felsőbb forumoknál is helyesléssel fogná-
nak találkozni. 

Helyesen fogta-e fel a n.-székelyi németajkú 
egyház elöljárósága a 257-ik § c) pontjának ér-
telmét vagy nem? joggal alkalmazta-e ezen sza-
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kaszt a vadházasságokra nézve vagy nem? szól-
janak hozzá mások is. En azonban addig is, 
örömmel eltelve a jó siker felett, mindenesetre 
csak ajánlani tudom, mint minden lelkésztársam-
nak, ugy a nálam kérdést tevő tisza-roffi egyház 
t. elöljáróságának is a hasonló eljárást, s vagyok 
tisztelettel 

Nagy-Székely, 1886. junius 22. 
Keck Endre, 

evang. reform, lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 

Az eperjesi collégium köréből. 
Az eperjesi collégium épen most adta ki jelen évi 

értesítőjét, melyben dr. Horváth Ödön jogakadémiai dékán-
tanár figyelemreméltó értekezést közöl az eperjesi ágost. 
ev. coll. jogakadémia múltjáról és jelenéről. E b. lapokban 
is meg lett érintve azon nevezetes mozgalom a hazai 
vidéki jogakadémiák ügyében, melynek élére a kecske-
méti ref. jogakadémia derék tanára dr. Horváth Ádám 
állott, ki szakavatottan ismertette a jogakadémiák igaz-
gatóságaihoz intézett jeles kiáltványában azon indokokat, 
melyek a vidéki jogakadémiáknak fennállását az egyetem 
mellett üdvössé és szükségessé teszik. A kecskeméti moz-
galomnak viszhangjaként tekintendő dr. Horváth Ödön 
eperjesi jogakadémiai dékántanárnak az ez évi értesítőben 
közölt s külön lenyomatban is megjelent jeles értekezése, 
melyben felhívja a közönség figyelmét s>az ország és pro-
testantizmus történetéhen nevezetes szerepet vitt* ősrégi 
eperjesi collégiumnak jogakadémiájával szemben. Érteke-
zésének első részében rövid történetét adja a hazai ev. 
ág. hitv. egyház egyetlen jogakadémiájának, s kimutatja, 
hogy mar 1667-ben tartattak magyar közjogi és politikai 
előadások a 9-ik osztályban a derék Pankratius Mihály 
által, ki revét egy becses közjogi munka megírásával is 
emlékezetessé tette. Azután szünetelt a jogi tanitás egé-
szen a jelen századelejéig 1815-1'g, a mikor Tomka István 
hires ügyvéd kezdette meg a jogi előadások tartását. — 
182%-ban a hires Kövy kitűnő tanítványa Csuplca András 
ügyvéd vette át a magyar jognak rendszeres tanítását, ki 
azt egészen 1851-ig oly sikerrel vitte, hogy csakhamar 
országos hirre emelkedett. Az 1852. jun. 14—19. napjain 
tartott népes közgyűlés a jogi tanfolyamnak 2 évre ki-
terjesztését határozván el, tanárokul választattak : Schulek 
Gusztáv, dr. Vandrdk András, Herfurth József, Glósz 
Károly, Tillisch János és Irányi István. A hallgatóság 
száma ezen derék tanárok vezetése alatt egészen 1 8 7 g 
oly nagy mértékben növekedett, hogy az a negyedik év-
ben megkétszereződött, a hetedikben megháromszorozó-
dott, a tizedikben megnégyszereződött és a tizenharma-
dikban majdnem megötszöröződött. Az eperjesi jogaka-
démián későbben működő tanárok közt kiemelendők : 
dr. Schmidt Gyula, jelenleg országgy. képviselő, dr. Vécsey 
Tamás egyetemi tanár, Újhelyi Boldizsár, dr. Fekete Gyula, 
dr. Szánthó Gyula, Liszka Nándor, dr. Mosánszky Győző\ 
dr. Berzeviczy Albert, dr. Sebestyén Jenő, dr. Sél'yey Sán-
dor s dr. Zsigmondy Ernő. 1876-ban a jogi tanitás »az 
anyagi pártolás hiánya miatt és más mostoha körülmé-
nyek súlya alatt* megszűnt, de már 1878-ban a 4 év-
folyamú teljes tanintézet megnyittatott, mely alkalommal 
Bánó József coll. ker. felügyelő a jogi- és államtudományi 
kar felállítását mély igazsággal és meggyőzően fejtette 

ki. A jogakadémián jelenleg működő tanárok: Glósz 
Károly, dr. Breyer Adolf, dr. Horváth Ödön, Schulek 
Gusztáv, dr. Lakner Árpád, dr. Horovitz Simon, Hörk 
József, dr. Ferenczy Elek és dr. Szlávik Mátyás. A 2-ik 
részben azon kérdést veti fel a derék szerző, mi lehet 
oka annak, hogy összes hazai jogakademiáinkon a hall-
gató ifjúság száma évről évre kevesbedik ? Ennek okát min-
denekelőtt abban a nagy függési viszonyban találja, melybe 
hazai jogakadémiáink az egyetemekkel szemben állanak, 
s meggyőzően mutatja ki, hogy a joghallgatóknak oly 
nagymérvű csökkenését főképen azon szabálynak a felállí-
tása óta észlelhettük, melyszerínt a tudori szigorlatokra 
való jelentkezhetés feltételéül az egyik államvizsgálat le-
tételének kimutatása sem kívántatik meg, s különösen 
azóta mióta a jogtudományok az államtudományoktól oly 
élesen elkülönittettek, a mi azután azt a visszás állapotot 
eredményezi, hogy a mai rendszer szerint államtudor 
lehet valaki anélkül, hogy a magyar polgári magánjog-
ból az egész jogi tanfolyam alatt egyetlen egyszer vizs-
gálatot kellene tennie. A 3-ik részben fejtegeti a szerző 
a jogakadémiáknak, mint szakiskoláknak az egyetemek 
mellett való fennmaradását, illetőleg e fennmaradásnak 
szükségességét. E végből kivánja, hogy a vidéki jogaka-
démiák 3 évi tanfolyamra rendeztessenek be. S mindazok, 
a kik gyakorlati, közigazgatási, birói stb. pályákra lépni 
óhajtanak, tanulmányaikat ezen szakintézeteken teljesen 
elvégezhetnék, mig azok, a kik tudományos életpályát 
választottak, erre magukat az egyetemi 4 évi tanfolyamon 
képeznék ki. A jogakadémiák fenntartása mellett szól a 
statisztika is, mert az egyetemi tanrendszernek egész tel-
jességében való megvalósítása esetén 6 vagy 8 egyetemre 
volna szükségünk s figyelembe veendő, hogy mig az 
összes hazai jogakadémiákra összesen 906 hallgató esett 
(a kolozsvári egyetemet is beleszámítva), addig a buda-
pesti tudomány egyetem jog- és államtudományi karának 
1563 hallgatója volt, a mi nem biztosithatja a rendet, 
figyelmet s kellőleg ellen nem őrizheti a tanórákról való 
elmaradást. Főleg az eperjesi jogakadémia fenntartása 
mellett szól a szép történeti mult, s azon tény, hogy 
az eperjesi coll. jogakadémiai egyetlen ilyen tanintézete 
hazai ág. ev. vallásfelekezetünknek ! a miért is ezen jog-
akadémia fenntartásának a kérdése egyenlő azon kérdés-
sel, hogy vájjon a hazai ág. ev. vallásfelekezet autonom 
hatósága alatt álljon-e általában ilyen felsőbb szakintézet 
vagy nem? Tartalmas értekezését azon őszinte kijelentés-
sel fejezi be a szerző: »alakuljanak bármiképen a viszo-
nyok s legyenek a körülmények bármilyen kedvezőtlenek 
ág. ev. vallásfelekezetünknek az utolsó lehetőségig, a leg-
nagyobb áldozatok meghozatalának árán is ragaszkodni 
kell okvetlenül ezen egyetlen jogakademiájának fenntar-
tásához*. 

Ezzel kapcsolatban megemlítem, hogy az eperjesi 
collégiumi pártfogóság f. hó 27-ikén dr. Schmidt Gyula 
coll. felügyelő elnöklete alatt tartott közgyűlésén több 
figyelemre méltó határozatot hozott. Igy többi között a 
helybeli jogakadémia tanári kara által beadott s szépen 
indokolt kérvényre kimondotta, hogy a kerületi, illetőleg 
egyetemes közgyűlés megkerestessék a jogakadémiának az 
évenkénti államseqélyben való részesittetése iránt, s hogy 
a Rochlitz Gyula vasúti főmérnök által hagyományozott 
30 ezer forintnyi alapítványnak évi kamatjai a jogaka-
démiára fordíttassanak, s a nagylelkű hagyományozónak 
a budapesti kerepesi temetőben szép síremlék állíttassák. 
A Jelenik-féle hagyatéki ügyben a családdal való egyes-
ség mellett határozott a coll. pártfogóság többsége. A 
Tillisch János dékán-tanár halálával megüresedett egyik 
theol. tanszékre (az ó-szövetségi és egyháztörténetire) a 
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kerületi közgyűlésnek utólagos jóváhagyása reményében 
a 4 pályázó közül Csengey Gusztáv aszódi gymn. tanár 
választatott meg. Ugyancsak e gyűlésen egy évi sikeres 
szolgálatuk alapján meg lettek erősítve hivatalaikban : 
Albert József és Klein János gymnásiumi tanárok, mig 
dr. Horváth Ödön dékán-tanárnak a collegiumi jegyző-
ségről való lemondása el nem fogadtatott. 

Az eperjesi coll. évzáró ünnepélye egy igen szo-
morú eseménynyel vég/ődött Hajcs Lajos gymn. tanár 
hirtelen elhunytában. F. hó 26-án végbe ment temetési 
ünnepélyén HörJc József coll. igazgató és Hlavács Gyula 
VIII. osztályú tanuló búcsúzott el a collegium nevében 
azon drága halattól, ki 33 éven át szolgálta a főiskola 
ügyét. A temetésen jelen volt díszes közönség sorában 
láttuk Hunfalvy János kormánybiztost és Bancsó Antal 
soproni lyc. theol. tanárt is, mint az elhunytnak vejét. 
Hajcs halálával 2 gymn. tanszékre fog e napokban pá-
lyázat hirdettetni. 

Eperjes, 1886. junius 27. 
Dr. Szlávik Mátyás. 

T Á R C A . 

P E O L O C -
a Györgyteleken épülő ev. ref. templom javára ren-

dezett hangversenyen. 

Sárból gyúrt ember, kiben égi szikra 
Hevíti a vért, gyújtja a velőt, 
Megállj 1. . . S mig arcod ünnep-fény borítja, 
Hajolj meg e gyönyörű kép előtt 1 
Nézd e vigalmas, tarka sokaságot!. . 
Mint méhe-raj, ha ág hegyén megszállott, 
Forr, tapad a királynő szívéhez : 
Ugy tapad ez s forr egy szent eszméhez. 

Lelkem gyors röptű felhő szárnyára kap, 
A mult idők téréit bejárom . . . 
És látom, hol ember élt a nap alatt, 
Élt ez eszme bércen, rónaságon ; 
Vándor Izráel, portyázó Beduin 
Ott hordta ajkán, ott szellős sátrain, 
S hol magának nyughelyet hevenyészett, 
Oltárt emelt az ég s föld Istenének. 

Ah, mióta embert hord a föld háta, 
Föl magasba száll a virág illat; 
A lélek nem zárkózhatik magába, 
Megölné a benrekedt áhitat. 
Oltár kell neki, csarnok, hol szabadon 
Kibontakozván fennen szárnyalhasson, 
S föllelve üdvöt nyújtó otthonát: 
Sirja örömét, sirja bánatát. 

Hinnők megvénhed, s aggult cser módjára 
A tova tűnő ember öltőkkel 
Alároskad sir sötét padmalába 
S elsenyved az eszme örökre el. 
De törzsökén a vallás szent fájának 
Nem ül diadalt fejszéje halálnak ; 
Sodorja el bár korhadó ágait 
A vén idő, ujakat szül rá a hit. 

Meg-meglombosul uj tavaszra válva, 
Mind üdítőbb lesz körötte a lég, 
Több-több vándor kívánkozik alája, 
Kik előbb tán könnyelműn megveték ; 
Ki érzik az ott lengő fuvalomból, 
Édesb nyugalmat nem lelhetni sehol ; 
Mert mig a test üdülve megpihen, 
Égi béke árad lelken, szíven. 

Kitör a sóhaj, az ellenállhatlan : 
»Oh jó minékünk itten lakozni!..« 
Építsünk házat, melynek pitvarában 
Enyhe lég fog mindig áradozni 1 
Csarnok e helyre, mit meg nem fertőztet 
Büszhödt mocsár, borítsa bár a földet; 
Csarnok, a honnan hit, erkölcs, szűz erény 
Hóditni járjon, mint deli vőlegény 1 

Epül a csarnok »az imádság háza®, 
Beszédesekké válnak a kövek, 
Némán kiáltják: a hit buzgósága, 
Gigás erővel hegyeket görget; 
Megmozgatja a mozdíthatlannak hitt 
Tespedt közöny egybefonott karjait, 
Hangyává szül resten aluvókat, 
Fukar erszényt áldozatra oldat. 

Épül, ifjul »a mennyország kapuja«, 
Az értté hullatott veriték-gyöngy 
Minden kövét szentségessé avatja, 
S van rajta nagy öröm alant és fönt, 
Itt alant az építők szíve tágul, 
Uj otthont nyerve erős sziklavárul ; 
Ott fönt sírva örülnek az angyalok . . . 
Mennybe néző nép még el nem bukhatott 1 

Óh nézz is mennybe én jó magyar népem, 
Emelj hitednek oltárt, templomot 1 
Szíved maga egy élő templom légyen, 
Szent buzgóság tüze lobogjon ott 1 
Hevülj, buzogj mindenért, a mi égi, 
Oltáridon hamvaszd el ama régi 
Testvér-viszályt, sebet keltő tövist, 
Áldott hadd legyen minden kis rög itt! 

Nézz, nézz a mennybe én jó magyar népem, 
Népek, nemzetek üdve ott fakad! 
Hogy élsz ma is átküzdve annyi vészen, 
El nem sodort a zugó áradat ; 
Hogy kiépültél annyi vérző sebbűi, 
Vihar ha jő, szíved könnyen nem rendűi: 
Köszönd apáid áldott Istenének 
S buzgón imádd ! — jövőben is O véd meg. 

F. Varga Lajos, 
majtisi lelkész. 

Báró Kemény Gábor főgondnok megnyitó 
beszéde. 

Tisztelt egyházkerületi közgyűlés! Igen nehéz feladat, 
midőn az egész világ és abban saját lelkületünk is átala-
kulásban van, tiszta képet alkotnunk a változások értel-
méről, értékéről. A föld tengelye körül forog; óriási utat 
végez a nap körül és ezenkívül nagy hihetőséggel, egész 
naprendszerünkkel együtt, egy még nagyobbszerű pályán 
vonul tova, a végtelen űrbe. 

Egymáshozi viszonyunk ezek miatt nem változik, 
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semmi rázkódás, semmi nyom és mi amaz óriási mozgá-
sokat, előre való haladásokat közvetlen nem látjuk, nem 
érezzük; csak a kutatás, a következtetés vezet azok is-
merelére. 

Alig van az ember társadalmi életében fontosabb 
alakulás, mint mikor egy nemzet képződik és annak 
megfelelő nyelv áll elő. Pár emberöltő kor alatt a mond-
hatni csak mechanice egymás mellett lakó normán, an-
gol-sax és kelta fajokból kifejlődött a jelenlegi angol 
nemzet, képződött az angol nyelv; és pedig mindezek 
ugy, hogy nem keltették fel a közfigyelmet és mint a 
kezdet és vég titkai általán véve, kikerülték a tudósok 
vizsga szemeit. 

Igy, igen nehéz nekünk is tisztába jönni azon tár-
sadalmi és politikai, rohanva haladó átalakulás értéke, 
maradandósága felől, melyet a XIX. században a civili-
salt világ minden izében érzünk. U g y látszik azonban 
nekem, hogy emez átalakulás, mely mindenült a közlési 
és közlekedési eszközöknek eddigelé ismeretlen tökélyé-
vel, a természeti tudományokban való nagyobb jártasság-
gal van kapcsolatban, nálunk még nagyobb jelentőségű, 
mint oly államokban, melyekben az átalakulásnak több 
kérdései már meghaladott álláspontot képeznek. Nálunk 
az átalakulás összeesik a XlX-ik század speciális reform-
jain kivül, a hazánkban levő különböző válaszfalak leom-
lásával. Régebben a »nemzet« kizárólagosan a »populus 
Verböczianust vol t ; most hazánknak minden igaz fia. 
Elvitázhatlan ugyan a régi nemességtől az önfeláldozó 
hazaszeretet és nem egy bizonyítványát adta az politikai 
belátásának, bölcs mérsékletének is ; habár azonban az 
nemességnek elég számos volt, de nemzetnek vajmi cse-
kély; és nagyon jellemző a XVII-ik században a török 
pasa csodálkozása, hogy a lefolyt dúlások, háborúk után 
még lehetett 15—20 ezernyi magyar sereget egy táborba 
összegyűjteni. Régebben a csapások kényszerítő sorozata 
folytán Erdély tettleg külön vált és külön fejedelemséget 
képezett ; most, megérvén annak tudata, hogy a szétfor-
gácsolás gyengeséget okoz és eljővén annak lehetősége, 
hogy az egyesülés keresztül vitessék, többé nem csak 
ugyanazon koronának vagyunk hivei, de innen és tul a 
Királyhágón, ugyanazon országnak polgárai. Régebben 
bizonyos határozottan körül nem irt jogviszony volt a 
monarchia két fele között, mely sok viszásságra és sé-
relemre adott oko t ; most törvények állapítják meg a két 
rész egymáshoz való állását. 

Ha mindezeket meggondoljuk, talán nem tűnik föl 
tulmerészségnek, ha mondom, hogy nézetem szerint, 
hazánk jelenleg, fejlődésének oly momentuosus korszakát 
éli, mely fontosságban közvetlenül sorakozik ama kor-
szakhoz, melyben őseink itt, hazánkban megtelepedvén, 
a keresztséget felvették és a keresztyén világnézlet tanai-
nak meghódoltak. 

Ily nagy társadalmi és állami átalakulások nem 
történhettek meg a nélkül, hogy azoknak szent egyhá-
zunkra is visszahatása ne legyen. Nem is multak el a 
nélkül. 

Vallásunknak hitcikkei, mint megingathatatlan igaz-
ságok, rendületlenül állanak fenn a háborgó, változó 
világban ; vitatárgyát sem képezik. Annál több azonban 
a változás egyházunk adminístrativ belszerkezetében, s vi-
szonyaiban. 

Maga az egyházkerületi közgyűlés bizonyítványa a 
bekövetkezett átalakulásnak, midőn mi itt világiak és egy-
házi férfiak együtt és egy gyűlésből intézzük a régi nagy 
consistoríumok feladatait, valamint a zsinatok rendszeres 
teendőit is. 

Egy további igen jelentékeny változás rejlik az összes 

ev. ref. egyházkerületeknek egyesülésében. És én igen szí-
vesen láttam azt, habár őszintén megvallva, adminístrativ 
egyházi belszerkezetünket tökéletesebbnek tartom a Ki-
rályhágón tul levő egyházkerületekben elfogadottnál. Le-
hetségessé vált azonban egyfelől saját belszervezetünk 
lényegét megtartani és szövetségre a többi testvér egy-
házkerületekkel még is lépni. Jelenleg az érdekközösség 
oly széles alapon nyugvó, a többi egyházkerületekkel 
való közvetlen érintkezés oly mértékben van biztosítva, 
mint Bethlen Gábor és I. Rákóczy György óta soha, 
sőt részben akkor s em; és megmaradt a mellett bel-
ügyeinkben való önállóságunk. 

Kiterjeszkedhetném azon változásokra ís, melyek 
iskoláink köréből mutathatók fel ; és ujabb meg ujabb 
érveket nyernék vele azon tétel igazolására, mily nagy 
fontosságú korszakban élünk jelenleg. Rövidség kedvéért 
azonban mellőzöm ezeket és annak igazolásául, hogy 
mily mély gyökereket vert annak tudata, hogy a külön-
böző felekezetű protest. egyházaink között is meg van az 
érdekegység és az érintkezés, hozhatom fel a b. Baldácsy-
féle közös alapítványt, melynek legelső gyümölcsét most 
lesz szerencsénk bemutatni. 

Nagy a korszak tehát és igen jelentékenyek az át-
alakulások, melyeken egyházkerületünk átment és átmegy. 
Az azonban a kérdés, mi hatása van ezeknek szentegy-
házunkra és annak híveíre ? 

Felelet: még igen rövid az idő, mintsem biztos és 
nagy eredmények volnának bemutathatok, de vannak 
már rendelkezésünkre igen becses adatok. 

Sok felé láthatjuk egyházainkat az elhagyatottság 
állapotából kiemelkedni, val'ásunk híveiben a hitbuzgósá-
got megszilárdulva, az áldozatkészséget fokozva, az egy-
házközségekben régebben dult meghasonlást enyészőben, 
iskoláinkban a valódi tudomány világgá terjed. Köszönet 
mindezekért azoknak, kik kicsinyek, avagy nagyok, in-
kább vagy kevésbbé hivatottak, hitbuzgó magánosok, 
vagy kötelességeiket átértő köztisztviselőink, részt vettek 
és vesznek azokban. Ha ezeket tekintjük, talán önámitás 
nélkül mondhatjuk, habár egyszer s mindenkorra és min-
denütt a visszavonás, az összeütközések csirái kétségen 
kivül el nem is enyésztek, de magát a nagy egészet tekintve 
el, hogy »annyi balszerencse és oly sok viszály után« 
egy szebb jövő küszöbén állunk. 

Ezek után a kerületi közgyűlést megnyitom. (Zajos 
éljenzés.) 

K Ö N Y V I S M E R T E T E S . 

Közönséges népszerű vasárnapi tanítások a 
régibb 1830—1850 közötti korszakból. Részben különféle 
kutforrásck nyomán irta Dobos János. Kiadta Dobos 

László. Budapest, 1886. 260 lap. 

A mint a kiadó, Dobos László az előfizetési felhí-
vásban előre jelzette, a most megjelent III-dik kötetben 
csakugyan 28, közönséges vasárnapokra való beszédet 
kapott az olvasó közönség. De csak a vasárnapok »kö-
zönségesek«, melyekre e beszédek írattak, mert maguk 
e dolgozatok mindenha drága gyöngyeit képezendik egy-
házibeszéd irodalmunknak, akár az eredeti, akár az át-
dolgozott tanításokat vegyük. A hangban, gondolatok-
ban, érzelmekben akkora változatosságot tüntetnek ezek 
fel, hogy jóformán több pedálja nincs is az emberi lé-
leknek, a melyen szólhatna és az alaphang mégis min-
dég egy, t. i. a művész egyénisége. Az erős confes-
sió hangjától el a sebző polémiáig; a szelid, szívhez 
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szóló apai intéstől el a megrázkódtató, lesújtó dorgá-
lásig és fenyegetésig, az evangélium lágy hangjától 
el az Ítélet harsonájának zendiiléseig: minden accordon 
végig fut mintegy rhapsz.odistikusan a művész keze. 
Játéka határozottan elárulja, hogy ugy hangszerét, an-
nak erejét és gyöngeségét, mint saját magát tökéletesen 
ismeri. Vagyis kép nélkül szólva, ismeri az emberi lelket 
annak erőit, de még inkább gyöngeségeit ; ismeri a társa-
dalmat minden ő erényeivel, de még inkább minden bűnei-
vel, a melyeket ostoroz; ismeri önmagát, tudja, hogy hiszen 
ő is ez árnyékvilág jövevénye, ki akarja a jót, de nincs 
hozzá ereje, hogy azt véghez vihesse s végül ismeri a 
szent, isteni kijelentést, mely »sok rendben és sokképen 
szólott régen az atyáknak* ; de úgy szól ő maga is, 
mintha csak Illés tűzlelke szállott volna le reá vagy Je-
remiás kemény dorgáló hangját s Ezechiel szigorát örö-
költe volna. Mintha csakugyan ugy volna, a mint ön-
maga mondja autobiographiajában : »a prófétának palástja 
rám hullott és én azzal, mint hajdan Elizeus megütöt-
tem a vizeket* stb. Mintha csak Ezechielnél a holt te-
temeibe látnám ez erőt visszatérni s a kiszáradt tagok 
megmozdulván vonulnának el előttem, vagy nv'ntha egy 
hatalmas feltámadási jelenetet szemlélnék, a melyben 
szörnyű betűkkel van irva mindenikre az élet minden 
bűne és hibája : ugy jelennek meg e beszédekben sor-
ban az emberi gyengeségek, bűnök megszemélyesülései. 
Egymás után jönnek a remegő, minden kicsinységtől 
megijedő rossz lelkiismeret (II b.) az önmagában elbiza-
kodott önszeretet és mások becsmérlése (III. b.) a később 
nyomor rongyaival takarózó pazar tékozlás (XV. b.) a 
kihivó s érzékeny kevélység (XVII. b ), az önmagát 
emésztő, tépő irigység (XIX. b.), és a makacs megátal-
kodottság (XX. b.), s felettük lebeg »az isteni büntető 
igazság« (XXII. b.) a mely alig talál e nagy csoport-
ban valakit, a kivel »jutalmazó igazságát* (XXII. b.) 
éreztesse, mert csak kevés folytat közhasznú életet 
(IX. b.), kevés a talentumaival jól sáfárkodó hű szolga 
(X. XI. b.); szerényen meghúzódik az »alázatosság* 
(XVIII. b ), valahol a háttérben s csak parányi tűz-
helye körül él a »házi békesség* (XVI. b.), melyet 
ama gomolygó, hömpölygő nagy tömeg közül alig 
vesz észre a jutalmat hozó angyal. A »Micsoda készület-
tel kell a templomba jőni?* és a »Mint kell hallgatni a 
templomban ?« (XXIII. és XXIV. b.) című beszédekben 
pedig megeleveniil templomi közönségünk képe, mely 
inkább birálni, mint tanulni, inkább az ékesszólásban 
gyönyörködni, mint saját magát megismerni, inkább hi-
valkodni, mint megtérni jő oda és ép ezért rajtok van 
Isten büntetése még abban is, hogy nem ád nekik oly 
tökéletes tanítókat, kiknek hatalmas beszédökre megtér-
hetnének (222. lap.). 

Ez az egész kép sokszor rikitó, de még a túlzá-
sokban is igaz színekkel van festve és a szerző csakugyan 
inkább festész, ki széles vásznán terjeng s tere megen-
gedi, hogy egy-egy felesleges vonást is rajzoljon (mint 
itt pl. a XVIII. beszédben) és nem szobrász, a ki az 
egész alakot kidomborítja, a térbe behelyezi s csak a 
prometheusi szikra hiányzik, hogy az talapzatáról lelép-
jen. Rajza biztos kézre, conceptiója pedig nagyszabású 
lélekismerőre vall. Minő élénk, szemlélhető kép pl. a 
XVII. beszéd bevezetése. Magunk előtt látjuk azt az 
egész társaságot, a mely egy gazdag farizeus házába 
volt hivatalos, a hol mindenki csak azon igyekezik, hogy 
minél feljebb jusson neki hely az asztalnál. »Az egyik 
lábujja hegyére áll s fél testével előre görbül a többiek 
feje felett, hogy valahogy a gazda meglássa s az asztal-
főre ültesse; a másik kinyújtja magát olyan vékonyra, 

a milyenre csak lehet s ugy akar mint egy árnyék a 
tolongás között előre bújni; a harmadik egy már jól 
előre nyomult ismerősére kiált, vele beszélni akar, csak-
hogy elmenjenek, helyet engedjenek neki azok, kik előtte 
állanak* stb. Csak Jézus áll a háttérben szerényen, O, 
ki legnagyobb volt mindnyájok között. — Vagy minő 
igaz kép az, a melyet ad a mai kor neveléséről a XXVII. 
beszédben. Csak mutatványul hadd álljon itt a sok ki-
tűnő jellemzés közül egy, a kedély jellemzése : » 0 ugyan 
úgy bánik az emberekkel, mintha egyiknek sem volna 
becsületérzése, de azért ő neki kimondhatatlan finom, 
hamar ingerelhető érzései vannak. A megvetésnek, a ki-
sebbítésnek legkisebb jelei őt csaknem őrültségbe hoz-
zák ; egy kis elmellőzés, róla való elfelejtkezés neki nagy 
kín ; egy nem jól ejtett szó, sokszor egy magában cse-
kély tréfa, a mit más észre sem vett volna, ő neki 
mérges nyíl szívében, melyet a kevélység kínjában még 
beljebb nyom. Gyanakodó, ha valahol lassan beszélnek 
vagy suttognak, elgyullad képe, lánggal égnek szemei, 
mert ő azt hiszi, hogy őt ott kisebbítik* stb. (155.1.). 

Kiválóan szép lélektani festéseket találunk a Il-ik, 
(mely Blair után van dolgozva), a III. az V. VI. XIII. 
és XIX. beszédekben. Itt néhány homiliában látjuk, hogy 
minő rendkívül gazdag a biblia oly jellemképekben, me-
lyek az embert mutatják fel, ugy mint a milyen, a maga 
jellemének kimeríthetlenségében. E bibliai jellemképek 
feldolgozása rendkívül hálás is és pedig különösen két 
szempontból. — Ugyanis i-ször könnyen feldolgozhatók, 
mert csak tartalmukat kell kifejteni, 2-or pedig mély, 
maradandó benyomást tesznek hallgatóink lelkére egy 
személyhez s egy történethez lévén fűzve az egész el-
mélkedés. A ki csak egyetlenegyszer hallotta is e be-
szédek közül pl. »Felix«-et, vagy »Sémei«-t, soha el nem 
feledi, amazt mint a kapzsi fösvénységnek, emezt, mint 
egy modern gyáva protestánsnak képét, ki a zavarosban 
szeret halászni s mint a mesebeli szamár akkor mer 
csak az oroszlán felé rúgni, mikor az már haldoklik és 
azonnal hízelegve ajánlja fel szolgálatát s fejezi ki hó-
dolatát legelsőnek, a mint előbb megsértett ura újra 
feléled. 

Egyszerű természetességük és népszerűségük által 
tűnnek ki főleg a IX. X. XI. XXII. és XXVII. beszé-
dek ; bár igen csekély kivétellel minden tanítást épen 
a keresetlen természetesség jellemzi: olyan igazi kálvi-
nista »tanítások«, melyek nem mesterséges külső esz-
közökkel akarnak hatást csinálni, hanem a tárgyból me-
rítik a hatályosságot. A legtöbb még formailag is meg-
tartja a tiszta elmélkedés menetét s felosztását csak a 
gondolatok logikai egymásutánja adja meg. Az ily ka-
thedrai elmélkedéseknek mintegy mintájául tekinthető a 
XIII. beszéd. Különben az úgynevezett synthetika pre^ 
dikáció egyáltalában leggyengébb oldala szerzőnek. O 
ez elmélkedésekben erős. A dispositiókat illetőleg a szi-
gorú homiletának sok kifogása lehetne. Csak egyet a 
többek közül. Pl. a XXIII. beszédben a főtétel is kérdés, 
az altételek is kérdések. Főtételképen mondja : »Elmél-
kedjünk erről, mi módon lehet tápláló erejű reátok nézve 
az evangelium ?« altételek pedig : 1 ör »Minő készülettel 
kell e szent helyre jönnötök?* 2-or »Mi lélekkel kell azt 
itt hallgatnotok ?« Éormailag nem természetes felosztás. 

De hát ez csak külsőség s a gondolatmenet benső 
rendje kárpótol érte. Hanem messzebb kiható jelentő-
ségű nagy kifogásom van két s illetőleg három beszéd 
ellen. Á harmadikkal igen egyszerűen végezhetek. A 
XXI. beszéd, mely Schmalz után van dolgozva bátran el-
maradhatott volna ; senki, de senki nem vesztett volna 
vele, ha ott marad a papírkosár fenekén. Kivált az eleje 
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a felfoghatatlanságig elvont s későbbi menetében is él-
vezhetetlen. 

Protestálnom kell azonban határozottan az ellen, 
hogy valaki akár saját, akár a mástól átdolgozott egy-
házi beszédében azokat mondhassa, a mik itt a X. és 
XXVI . beszédekben mondatnak. Minden nagy szabad-
ságunk mellett is, •— a mi hála Isten, hogy meg van 1 
— egyáltalában még sem szabad templomi szószéken 
akár egyházi hit tanunknak a bibliában és az emberi val-
lásos lélekben gyökerező alaptételeit megtámadni, ha 
azok esetleg egy vagy más prédikációnk egyébb gondo-
lataival látszólag nem egyeznek meg, egy ötletnek azo-
kat áldozatul hozni nem lehet ; akár pedig — és ez még 
kevésbbé szabad — szentirásunknak egyik vagy másik 
helyére egyenesen csak azt mondani, hogy az y>nem ve-
hető szó szerint.« Ily eljárás hova vezetne? Bizonyára 
szabadság helyett szabadosságra, hit helyett hitetlenségre 
s az egyház iránt való bizalom helyett bizalmatlanságra! 

A hit által kegyelemből való üdvözülésünket — 
emez alap dogmánkat — támadja meg a X. beszédben 
e k é p e n : »Némelyek a szentirásnak egy-két homályos 
helyeit rosszul magyarázván boldogságunk és üdvössé-
günk dolgában ezen igen veszedelmes tévelygésbe estek, 
hogy jövendő és mostani boldogságunk legkevésbbé sem 
áll rajtunk, hanem ezt az Isten osztja a nélkül, hogy 
arra tekintet volna, mint igyekeztünk azt megérdemelni « 
Tehát reformátoraink mind »veszedelmes tévelygésbe«, 
estek, a midőn a nagy apostol Pál szellemét örökölve a 
cselekedeti szentséget, az lőía ör/.aioovvtj-1 elvetették s 
a ÖR/Mioovvrj TOV deov t keresve kimondották, hogy az 
nem cselekedetekből, nem önérdemből, hanem pusztán 
hit által Isten ingyen kegyelméből nyerhető el? Pálnak 
is, reformátorainknak is rendkívül mély gondolkozását, 
az ember erőinek s illetve korlátozottságának és az is-
teni működés bámulatos melységének teljes ismeretét 
mutat ja e tételnek felállítása. Azt ilyen egy megjegy-
zéssel megdönteni, de csak megingatni is nem lehet. És 
az ily megjegyzés annál veszedelmesebb, mert meglehet, 
hogy az egész prédikációt, sőt mellette száz meg száz 
prédikációt elfeled a hallgató ; de az effélét megjegyzi s 
elévődik rajta, mert legbensejében rázza meg. A világ 
legnagyobb bölcseinek nem sikerült még eddig megfej-
teni telj es kielégitőleg e kérdést s nem is sikerülend 
véges elménkkel, mert Isten gondolatai nem egyszers-
mind a miénk is. Minek hát egyszerű hallgatóinkban 
egy ily nyilatkozat által megrenditni a hitet. Kész va-
gyok ugyan elismerni, hogy a praedestinatio tan a maga 
ridegségében, az idők folyamán kifejlett rigorismusában 
a gyakorlati erkölcsi életre nézve veszedelmes lehet, mert 
hova lesz ezzel az erény és mivé lesz a bűn ; de nem a 
templomi szószék az a hely, a hol e tant vitatni kell. 
Hogy ily rendkívül nagy dolgokkal miként kell eljárni, 
hogy az elmélet is fenntartassák a maga egészében; 
másfelől pedig a gyakorlati vallásos-erkölcsi élet se ve-
szélyeztessék esetleges túlhajtások ál tal : azt felségesen 
megmutat ta Pál a maga tanrendszerében. Ő gyakorlati 
szempontból szükségesnek tart ja, hogy biztassa hiveit a 
hitben munkás szeretet gyakorlására, inti a korinthusbelieket 
hogy » fussanak* (I. K o r : I X : 24.), a rómabelieket, hogy 
öltözzék fel a Krisztust, a galatabelieket, hogy hitöknek 
cselédeivel jót tegyenek; de azért egy pillanatra sem adja 
fel amaz elméletét, hogy »avagy nincsen-e a fazekasnak ha-
talma a sáron ?« és azt, hogy »avagy mondja-e a földedény 
annak, a ki azt formálja: miért csináltál engem ilyen módon ?« 
Azért a talentumainkkal való sáfárkodásról igen tartalma-
san s építőleg lehet beszélni, a nélkül, hogy előbb • meg-
cáfolnók alapdogmánkat , prot. hitünk anyagi főelvét. És 

ha már megtámadja, adjon helyette valami positivet, akár-
mit, csak határozottan nyilatkozzék ez, vagy amaz irány-
ban. A XI. beszédben, mely a X-dik folytatása szintén 
megfejtetlenűl hagyja e dolgot, a hol pedig egyenesen 
meg is nevezi a praedestinatiót s csak annyit mond, 
hogy ő nem fogadja el (»én ezen véleménynyel nem 
tartok«) s egyenesen hivatkozik Eberhard német tudósra, 
a ki szerint »jó lett volna e kérdésnél azt meggondolni, 
hogy Isten nemcsak mindenható, hanem jó és bölcs Is-
ten s nem kellett volna hirtelenkedve (?) a praedestinatio 
tudományában e tulajdonságokat egymással ellenkezésbe 
hozni* (95. 1). Mikor már ily élesen nyilatkozott valaki, 
akkor nem szabad meghátrálva a nehézségek elől azzal 
végezni be az okoskodás t : »elég most ebből ennyi* stb. 
(95. 1.). Különösen akkor nem, mikor ő maga is elismeri, 
hogy mindenünk onnan felülről vagyon s még ha képe-
sek vagyunk jót cselekedni, az arra való tehetséget is az 
Úr adta, magunktól semmink nincs (86. 87. s ide vágó 
gondolatok még a 177-ik lapokon): tehát elismeri — a 
minthogy el kell ismernie — épen azokat az alapvető 
gondolatokat, melyeken felépült a kegyelemből hit által 
való megigazulás tana. Igy a kérdést megoldani nem le-
het, a mint szerző teszi, hogy azt mondja »annak a 
boldogságnak és üdvösségnek elnyerése, melyre Isten 
minket rendelt, nagy részben magunkon áll« : mert vagy 
»«'//« vagy »nem áll« egészen és teljesen — itt tertium 
non datur ! 

Kénytelen vagyok ugyancsak a X. beszédben amaz 
állítását is megcáfolni, hogy »az áldozatokat sürgető és 
a javulást ezekbe helyező zsidó vallás önfáradság és 
igyekezet nélkül Ígérte Ábrahám kebelét®, mert hisz épen 
a zsidó vallás cselekedeti szentségével szemben állította 
oda a kegyelmet Pál apostol. Ábrahám kebelének el-
nyerhetésére bizony ugyancsak sok törvény betöltését 
követelte a zsidó vallás. Mikor szűnünk már meg egyszer 
hamis felfogásokat hirdetni a kathedráról ?! 

A másik beszéd, melyet erősen kifogásolok, a XXVI . 
a mely mindjárt ezt a címet viseli r>Nem vehetjük szó-
szerint 1. Ján.: III: 9. versét. * Hát hisz az igaz, hogy 
»mikor az ember ilyen homályos (?) helyeket olvas az 
írásban vagy felakad rajtuk, vagy pedig keresztül szöki ; 
mind a két esetben marad lelkünkben valami nyugtalan-
ság, valami kétség* stb. (234. 1.) : csakhogy oly lapida-
ris magyaráza t mellett, mint a milyen ez a Saurtn után 
készített beszéd, még nagyobb nyugtalanság, sőt némi 
boszankodás és botránkozás marad. Az volna aztán az 
igazi »veszedelmes tévelygés* ha valaha az egyház meg-
engedné bárkinek is, hogy azért, mert ő valamely mély-
séges — tehát nem •»homályos* — textusnak értelmét 
nem bírja kiaknázni, azt mondhatná reá : »az ilyen he-
lyeket okosan kell módosítanunk, mert őket szorosan szó 
szerint nem vehetjük.« Hol áll meg majd aztán az az 
i>okos módosítás* ? Ebben a textusban : »valaki Istentől 
született, bűnt nem cselekszik, mert annak magva marad 
abban ; ingyen sem vétkezhetik, mivelhogy Istentől szü-
letett* a János-féle theologiai tanrendszernek egy a rend-
szer alapgondolataiból szorosan következő mélységes esz-
méje van kifejezve, a mely ha kifejtetik, bizony szó sze-
rint vehető e locus. A textus tartalmának teljes kifejtése 
nem lehet célom s még kevésbbé az, hogy reámutassak 
arra, miképen tárgyalnám én ezt a nagy közönség e lő t t : 
csak egy-két gondolatot akarok itt felemlitni. 

A jánosi theologia szerint, mint a hogyan a világ-
nak kettős jellege van, ugy az embervilág is kétféle. 
Az egyik rész, bár test szerint a földről való is, ehez 
van is kötve s kitéve a romlásnak : mégis a benne levő 
szellemnél fogva rokon az istenséggel és a felső világ-
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gal. — Ezek, bár a test akaratából születtek magasabb 
életelvükre tekintettel Istentől születetteknek mondha-
tók (I. Ján : I I : 29 ; V : 1, 4, 18:), mert Istentől van a 
bennők levő életelv, a mely szerint élnek ; ezek isteni 
magból, azaz lélekből származva, bár e világban, de 
még sem e szerint élnek. Ezek azok, a kik a Fiú-
val való közösségük által lépnek közösségbe Istennel, az 
Atyával. Ezek az Isten gyermekei, az »Istentől szüle-
tettek « s mint ilyenek lényegükből kifolyólag csak jót 
tehetnek, mert a Krisztus által ők az Atyával egyek 
lesznek. A másik osztályba pedig azok az emberek tar-
toznak, a kik egészen e világból valók, s e szerint él-
nek. Ezek az »ördög atyának gyermekei,* a »világ fe-
jedelmének* vazallusai, kik épen lényegükből kifolyólag 
cselekednek rosszat, mert jót nem képesek tenni. Ezek 
előrebocsátása mellett most már az I. J á n : III: 9. gon-
dolata egészen összefügg az I. J á n : III: 8 al és V : 18. 
Hasonló gondolatok Ján : ev: VIII : 41—44 és VIII: 51, 
melyekhez ha hozzá vesszük az 1. J á n : 3 : 10-et világos 
az iró theoriája, mely utóbbi egyenesen megjeleli, hogy 
miről ismertetik meg az Istennek gyermeke; t. i. az 
Istentől született ember igazságot cselekszik, az Istent el-
ismeri Atyjának, s a Krisztust Istent fiának, a kinek neve 
által nyer örök életet, (Ján: 17 : 3) s szereti az ő atyja-
fiát. A ki nem ilyen az az »ördögatya* gyermeke. 

És hát nem lehet-e ilyen alapon szó szerint venni 
az I. Ján : III. 9-et? 1 

Végül még egy-két formai megjegyzést. Sajnosan 
tapasztaltam a különben igazán szép, zamatos stylusban, 
hogy még e harmadik kötetben is maradtak meg egyes 
tulerősen népies, hogy ne mondjam pórias kifejezések, 
mint »foga fehérét*, »kötölődzni«, »ebül gyűlt jószág*, 
»a mint ti fújjátok, ugy fognak mások járni*, »huzd be 
szarvaidat«, »a sok tudomány felfújta fejeteket*, »a lé-
lek hálóinge* stb. Ezekre vigyázni kellett volna s szé-
pekkel helyettesíteni, melyek a kathedra méltóságával 
megegyeznek. Van annak a célszerűségen kívül valami 
más symbolikus jelentése is, hogy a templomi szószéket 
oly magasra építik a közönség fölé. Ezt nem szabad 
figyelmen kívül hagyni! 

Azzal van szerencsém t. lelkésztársaim becses 
figyelmébe ajánlani e kötetet, hogy az ebben foglalt be-
szédek az eddigiekkel együtt igazán gazdag kincstárát 
képezik a gondolatoknak s a felhalmozott drágaságot, 
ha valaki saját egyéniségének s gyülekezete viszonyainak 
keretébe foglalva viszi hallgatói e lé : akkor sok lelket 
gazdagíthat meg velők. Kenessey Béla. 

B E L F Ö L D . 

A dunántuli reform, egyházkerület közgyűlése 
Komáromban. 

A gyűlésre teljes számban jelentek meg az egy-
házkerület esperesei, gondnokai, képviselői, kerületi ta-
nácsbirói, s maga a komáromi érdekelt egyház, nem 
különben a vidékbeli érdekeltség oly népessé tette a 
gyűlést, mint már rég nem vala. Megjelent a gyűlés 
kezdetére ő excellentiája Tisza Kálmán miniszterelnök és 
kerületi főgondnok ur is, kit is az egyház, illetve a vá-
ros bandériummal, zászlókkal és üdvözlő beszéddel fo-
gadott. Általában a városban emelkedett hangulat ural-
kodott s a közebéden a felekezeti különbség teljesen 
elenyészni látszott. 

A gyűlés főbb tárgyai eddig e következők : 
1. Az elnöki megnyitóban figyelmeztet ő excellen-

tiája egyházunk egy most már erősödő veszélyes ellen-
ségére a közönyre, mely ellen nem lehet eléggé véde-
kezni. 

2. Olvastatott a püspöki tartalmas, kimeritő jelen-
tés, melyből kiemelendő, hogy a klérus az országos tör-
vények ellenére még mindig tesz elkeresztelést, anya-
könyvezést, hogy a vasárnap megrontása, a vadházassá-
gok szaporodása több helyen nagyon gyakori, ellenben 
örömmel emliti fel, hogy egyes helyeken protestáns nő-
egyletek alakultak, ilyen a komáromi, mely a protes-
táns árva gyermekeket felruházza, tankönyvekkel ellátja, 
szóval odahat, hogy egyházunk ezen árva gyermekei az 
egyház kebelén megtartassanak. Alaptőkéje jelenleg 
4000 frt. Emliti, hogy a mult évi összes adakozás kerü-
letünkben 23,763 frt, építkezés 66,950 frt, az egyházak 
tőkepénze 171,198 frt, adóssága 69,837 frt. 

3. Az egyházkerületünket ez évben illető 2000 fo-
rintnyi Baldácsy-alap, következőkép osztatott fe l : püs-
pök urnák 800 frt, ker. gyámoldára 400 frt, sülyedező 
egyházak felsegélésére 800 frt. 

4. Barla József képviselő zsinat összehívását indít-
ványozza indokoltan, de a közgyűlés a zsinat összehívását 
nem tartja szükségesnek. 

5. Jövő ker. gyűlés Fehérvártt lesz junius hó elején, 
a nap meghatározása az elnökségre bízatott. 

6. A missziói helyekre nézve intézkedések tétettek. 
7. A theologia tanári székre megválasztatott Révész 

Kálmán 52 szavazattal; gymn. vallástanárságra Horváth 
József 33 szavazattal, 10 szavazatot Vikár Vince, 10 sza-
vazatot Futó Zoltán urak kapván, a class. philologia 
tanszékére pedig Lázár István 33 szavazattal. 

8. A pápai főisk. tanárok a jövő évre is megkap-
ják az 5-öd éves pótlékot, lévén erre fedezet a bemuta-
tott költségelőirányzatban, mely 27,700 frt kiadással szem-
ben 29.580 forint bevételt tüntet fel. A végleges meg-
állapítás későbbi időnek hagyatott fel, a helyzet tüzetes 
megvizsgálása után. 

9. A konventi tűzkárbiztositási nyugdíj- és gyámol-
dai tervezet — az egyházmegyék véleménye alapján 
hozott egyhangú el nem fogadó határozatot nyert. 

10. E g y egyháza a barsi egyházmegyének tetemes 
adóhátralékban van, mely miatt az egyház léte is veszé-
lyeztetve van. Egyházi törvényünk 5. § 14-dik pontja 
alapján a presbyterium fegyelmi vizsgálat alá vonatik. 

11. Tárgyaltatot t a slavon misszió ügye és beható 
intézkedések tétettek. 

Tudósító. 

Az országos közalap ügye Belső-Somogyban. 
E lapok hasábjain emlitve volt, hogy a visontai 

egyház gondnokai, f. évi jan. 29-re, 40 egyházközséget 
hivtak meg közgyűlésre i>az orsz. egyház közalap ellen, 
illetve, hogy az ezen adóra vonatkozó törvények módosítása 
tárgyában a prot. egyház fejéhez 0 Felsége a királyhoz, 
felfolyamodással éljenek«. 

Egyes egyházak presbyteriumaí erélyesen felszólaltak 
ama szándéklat ellen, alólirott is kötelesszerűleg figyelmez-
tette a visontai egyházat téves lépésére, főt. püspök urunk 
is atyailag intette vala az egyház elöljáróságát a gyűlés (?) 
megtartása ellen ; sőt annak betiltása tárgyában ís tett 
lépéseket. 

Kiidulva abból, hogy zsinati törvényünk 6. §-a csak 
egyházközségi, egyházmegyei, egyházkerületi és egye-
temes egyházi közgyűléseket ismer: a célba vett gyű-
lés pedig, sem nem egyházközségi, mert nemcsak a 
visontai egyháztagok által szándékoltatott megtartatni, 
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sem nem egyházmegyei stb., hanem olyan, amilyet egy-
házi törvényünk nem ismer, ami tehát, mint egyházi gyű-
lés, meg nem tartható, főt. püspök ur egy levélbeli figyel-
meztetésére, melyben őrállásra hivott fel, »ne quid respub-
lica detrimenti capiat« én is személyesen megkerestem 
egyházmegyénk számos éveken ott, erélylyel kormányzott 
volt gondnokát, megyénk jelenlegi nagy tapasztalatú és 
tapintatu alispánját, Csépán Antal urat, fölvetve előtte a 
kérdést, hogy megengedik-e a polgári törvények egyházi 
ügyekben is népgyűlést tartani; be volt-e jelentve illető 
helyen és kapott-e engedélyt az egyház ; s ha bejelentve 
lesz, meg fog-e adathatni az engedély és ha bejelentve 
sem lesz, meg fog-e akkor is tarthatni a gyűlés ?. . . 

Alispán ur és több jelen volt juris peritus férfiak, 
kir. ügyész és törvényszéki birák, hitsorsosok és viszo-
nyainkat ismerők, azon nézetben összpontosultak, hogy 
a fölvetett formában nem jogos, nem törvényes ugyan, 
a gyűlés (?) megtartása s igy határozottan betiltható lenne 
az, de jobb, ha Gamáliel tanácsa követtetik. 

A visontai gondnokok jónak látták azonban a prot. 
egyházi közgyűlési!) megtartásához szolgabírói engedélyt 
kérni s e közben érkezett Somogymegye alispánjához 
egy távirat is 105. sz. a. mely szerint, a visontai gyű'és 
»betiltása az esetben, ha a törvényes formák megtartat-
nak nem teljesíthető«, s melyben felhivatott az alispán, 
»hogy ezen gyűlésre vonatkozó intézkedésekről tudomást 
szerezvén, felügyeljen, hogy a törvény megtartassék és 
egyáltalában zavarok és rendetlenségek elő ne fordulja-
nak. Tisza*. 

A gyűlés tehát, magának azon járásnak igen eré-
lyes szolgabirája (Talliin Gy. róm. kathol.) elnöklete 
alatt megtartatott s nem O Felségéhez a királyhoz, ha-
nem a konventhez címezve a következő felirat küldetett 
be a főt. konvent elnökségéhez. 

•»Miután az országos egyházi törvénynek a domesztika 
alapra vonatkozó 219. §-sa ; nem különben ezen § alap-
ján kirótt egyházi adó behajtásánál is a világi hatóság 
közreműködésének igém bevétele alulírott egyházak gyü-
lekezetében, ugy az egyházi tis/.tviselők, nemkülönben az 
egyliáz s a vallás iránt is nagy elkeseredés megterem-
tője volt : 

Hogy tehát gyülekezetünkben az elkeseredésnek s 
az elégület'enségnek termékeny talajra hintett magvait 
csirájokban elfojthassuk, hogy gyülekezetünk szívből jövő 
tiszteletét, szeretetét ragaszkodasát valamint egyházi hi-
vatalnokaink, ugy egyházunk iránt megtarthassuk s gyü-
lekezetünk a szó legmélyebb értelmében egyházunknak 
épen megtartathassák : 

Elkerülhetetlennek látjuk keresztyéni bizalommal 
felkérni a méltóságos és főtisztelendő konventet : mél-
tóztassék az egyházi törvény 219-ik §-át egészben véve 
oda módosítani, hogy az egyházi alaphoz minden e 
felekezetbeli családfő önkéntes adakozás utján járulhasson. 

Nemesnek tartjuk mi az egyházi alap cél ját ; de 
nem tartjuk helyesnek a cél elérésére a 219. §-ust. 

Mert a nemes szivűségből kifolyó könyörületesség 
lehet csak azon kiindulási pont, a mely mo/gató erejét 
képezheti a domesztika alap megalkotásának ; mely ne-
messzívűség elválaszthatatlan kötelékének kell lenni a 
vallás, az egyház iránti önzet'en szeretetnek is. 

Elődeink, valamint általunk eleitől fogva, ugy egy-
házunk, valamint vallásunk iránt tanúsított elolthatatlan 
szeretetünk és áldozatkészségünknek köszönhetjük szere-
tett egyházunk fennmaradását és virágzását. 

E szeretet, ezen áldozatkészség, vérünkbe oltva 
minden erőltetés, minden kényszer nélkül; valamint 
őseinknél, ugy nálunk és utódainknál is önként kisarjad-

zanak és megfermik áldásos gyümölcseiket, mely gyü-
mölcsnek termő fája elpusztithatlan, bátran dacol az idő 
viszontagságaival, miután gyökereinek végszálai a vallásos 
szívben végződnek és ott nyernek táperőt; mert e fa a hit 
és szeretet fája. 

De ha lazul a talaj vagy ha épen elpusztul a gyö-
kérnek tápláló talaja, a fa vagy elhervad, vagy kiterjedt 
lombjai súlya alatt összeroskad, s az anya, gyermekei miatt 
vesz el. 

Ezen éltető erőt, a vallásos szívet látjuk egyhá-
zaink gyülekezetében és érezzük magunkban megtámadva 
a domesztika alapra vonatkozó 219-ik § megalkotása s 
nálunk igen sok helyen a világi hatóság közbejöttével, 
erőszakkal, csendőr szuronyok és kamara feltörések mel-
lett eszközölt keresztülvitele által. Nem tekintve az alá-
írási ív aránytalan kivetéseit, mely kivetés a címlapon 
mint önkéntes adakozás van feltüntetve. 

21 helvét hitvallású gyülekezet emeli esdő szavát a 
mélt. és főtisztei, konvent elé, az egyház és vallás iránti 
szeretetből kifolyólag, a jelzett § módosítása iránt; s ha igaz 
a világtörténet azon állítása, hogy »a nép szava Isten 
szava® ugy azon hitben élünk, hogy esdésünk, könyörgé* 
sünlc orvoslást talál. 

Mert az egyházi törvény ezen §-usa talán sok 
ezeret megment az egyház és nemzet részére más or-
szágban. 

De tíz annyi, eddig buzgó hívében hinti el az elé-
gületlenség magvait hazánkban ; tíz annyi leszen azoknak 
száma, kiknek szívében a hit iránti szeretet, a hitbe ve-
tett bizalom hő lángja kialuszik ; tehát a cél elérve nem 
leszen. 

A szabad vallás-gyakorlat nemes és áldásos eszmé-
jét is megtámadva érezzük az egyházi törvényen §-usa 
által, stb. stb. 

Erre a főt. és nagym. konventi elnökség amily ta-
p :ntatos határozatot hozott, oly erélyes intézkedések foga-
natosítása iránt kereste meg egyházkerületünk fő1", püspö-
két. A leirat főbb pontjai ezek: 

»i-ör. A konventi elnökség csak törvényes egyházi 
uton és formák közt létre jött kérvényeket fogadhat el 
és terjeszthet a méltóságos konvent eleibe, minden má-
sokat köteles visszautasítani. Törvényes uton kelt kérvé-
nyek s okmányok pedig azok, melyek oly egyházi gyű-
lésekben s tanácskozásokban hozatnak, melyek a zsinati 
törvény szerint vannak szervezve egyházi s világi fér-
fiakból összeállítva s törvényes elnökeik által összehíva. 
Miután a b - somogyi egyházmegyéhez tartozó 21 egy-
házközség nevében beadott kérvény nem bír ezen tör-
vényes kellékkel, mert nem ily törvényesen alakult 
gyűlésben alapíttatott meg, vissza kellett azt utasítani. 

2-or. A folyamodványt aláiró gondnokok és pres-
byterek, folyamodványt nem adhattak be egyházaik 

' nevében — m e r t azoktól erre törvényesen megbízva nem 
voltak, egyházaikat nem képviselhették. Törvényes kép-
viselőiket ug) anis az egyházközségek vagy egyházi köz-
gyűléseikben, vagy presbyteriumaikban választhatják ; s 
itt is csak oly ügyek képviseletére, melyek a fennálló 
egyházi törvényekbe nem ütköznek. Már pedig a Vison-
tán törvényellenesen, az egyházi felsőbb hatóságok főnö-
keinek esperes, püspök tiltó rendeleteik dacára — össze-
csoportosult egyének, a mellett, hogy törvényes képvise'.ői 
nem voltak, nem lehettek az illető egyházaknak — oly 
tárgy iránt nyújtottak kérvényt a konventhez, mely 
egyenesen törvénybe ütközik s az egyetemes ev. refor-
mátus egyház érdekeivel ellenkezik; eszerint eljárásuk e 
szempontból is kárhoztatandó, s kérvényük visszautasi-

í tandó volt. 
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3-or. Végre tudtokra adandó az illető kérvénye-
zőknek, hogy ha kérvényük törvényes uton keletkezett, 
s valóban indokolt volna is, ha az illető törvényes ható-
ságok utján terjesztetett volna is fel a konventre, a 
konvent kérelmüket nem teljesíthetné, mert egyházi tör-
vényeinket csak a ^törvényhozó zsinat módosíthatja (zsin. 
törvények 89. §) O Felsége a király hozzájárulásával, ki 
azokat szentesitette. E szerint azon kérelmük, hogy a 
zsinati törvények 219-ik §-át akként módosítsa, hogy a 
közalaphoz minden egyháztag önkéntesen járulhasson, 
— e szempontból is törvénytelen — következőképpen 
ezt a konventi elnökség ezért sem fogadhatta el. 

Midőn főtiszt, püspök urat hivatalos tisztelettel arra 
kérjük, hogy ezeket a kérvény visszaküldése alkalmával 
— a törvénytelen útra tévelyedett gondnokokkal tu-
dassa — nem mulaszthatjuk el főtiszt, püspök urat arra 
is figyelmeztetni — mit különben hisszük — hogy ed-
dig méltóztatott megtenni, miszerint nem levén bizonyos, 
hogy az egyházközség jog- és hatáskörének jelvénye, az 
egyház pecsétjei miként kerültek az illetők kezébe ? a 
zsinati törvények 28. § 12. pontja ellenére; önként ad-
ták e át azokat a lelkészek a gondnokoknak, hogy azo-
kat ő náluk nélkül használják — vagy erőhatalommal 
vétettek el tolok : ezeket a lelkészek és gondnokok ki-
hallgatása mellett megvizsgálandóknak ta r t juk , hadd 
bűnhődjenek azok, kik törvénybe ütköző célok elérésére 
nemcsak eszközül adták magukat, hanem erőszakot s hiva-
talos hatalommal való visszaélést is felhasználtak.* 

(Vége köv.) Körmendy S., 
esperes. 

Honosítási ünnepély Hertelendyfalván. 
E hó 21-ikén délelőtt 10 órakor ritka ünnepélyes-

ségnek voltunk tanúi Hertelendyfalván. Ekkor tették le 
a székely telepes családfők, az 1879. L. t. c. 6. § által 
előirt magyar állampolgári esküt ; a mi által megnyerték 
az eddig még nélkülözött magyar állampolgári jogot s 
igy szólhatunk hozzájok Pál apostollal: »Azért immár 
nem vagytok idegenek és jövevények, hanem polgártár-
sak.® Efez. II. 19. 

Az állami népiskola csinos épülete előtt egy ügye-
sen készitett lombsátor állott, a mely most nem Izráel 
népének, de a csángóknak szolgált emlékeztető jelül a 
pusztaban tett hosszú bujdosásukra. A sátor külsején 
nemzeti zászlók lengtek alá, belsejét a csángó nők ízlé-
sesen díszítették fel saját szőtte »festékes«-ekkel s egyébb 
csínos vászon készítményeikkel; mely iparcikkek meg-
érdemelnék, ha nagyobb elterjedésnek örvendenének. A 
sátor közepén a kormánybiztos ur számára készitett dí-
szes emelvény ékesen bizonyította, mily alkalmatosak 
volnának a csángó festékesek kiszorítani termeinkből az 
idegen gyártmányú padlószőnyegeket. — A sátor előtti 
tér a legtermészetesebb szőnyeggel, zöld fűvel volt be-
hintve. Itt állottak készen, harang és ágyu^zó által 
összegyülekezve a székely telepesek. A férfiak sovány, 
de azért jól megtermett, nagyobb részint szálas terme-
tét házi készitményű tiszta vászon alsó és barna daróc 
felső ruha fedte; mig a nők — nagyobb részint szintén 
szálas nyúlánk — termetét, egyszerű, de rikitó szinű 
ruha tette feltűnővé. Az iskolás gyermekek, tarka ken-
dőkből rögtönzött zászlókkal kezükben, kettős sorfalat 
képeztek, mely között a kormánybiztos ur volt bevonu-
landó. 

Elhangzott a hármas taracklövés, felhangzott a hár-
mas harsány »Éljen 1* s megjelent az emelvényen méltó-
ságos Bornemisza Ádám, aldunai telepítési kormánybiz-

tos s cs. kir. kamarás ur vidám tekintetű megnyerő 
alakja pompás díszmagyarban. A mint rátekintettünk ön-
kénytelen emlékezetünkbe ötlöttek a gyermekkorunkban 
megtanult versnek eme szavai: »Ugy örül a lelkem, mi-
kor rája nézek. A lelkem is örül, szívem pedig dobog. 
Áldom Istenemet, hogy én is magyar vagyok.* A kor-
mánybiztos urat Szabadkai Ignác községi jegyző üdvö-
zölte a község nevében; szabatos és nagy szónoki 
ügyességre valló beszédben fejezte ki a nép háláját, bi-
zalmát és szeretetét. Ezután a gyermekek énekelték a 
Köles ey-hymnust. Ekkor előlépett a csángók ev. ref. 
lelkésze, népének hű pásztora tiszteletes Tomka Károly 
ur, a ki nemcsak hogy el nem hagyta általa ide te-
relgetett nyáját, együtt viselvén velők a költözködés és 
letelepedés kezdetleges nehézségeit; hanem feláldozta 
minden vagyonát s népes családjával tűrt éhséget és hi-
deget és mégis ugy megőrizte testi és lelki rugékony-
gát, hogy már előhaladott kora dacára is fiatalnak mond-
ható. Fiatal tűzzel és hévvel tartott egy költői, nvnt 
bibliai képekben gazdag s életbevágó tanácsokkal ellá-
tott tartalmas beszédet. Beszéde első fele népének szó-
lott. Figyelmeztette őket az ünnepély nagy fontosságára, 
megmagyarázva annak jelentőségét. Felidézte emiékök-
ben a bukovinai keserű napokat, a hol — Péter halá-
szatát véve hasonlatul — a Szucsáva partján egész éjjel 
hiába fáradtak, nem foghattak semmit; de felhangzóit az 
üdvözítő szó, »Evezz a mélyre« s most itt vannak a tej-
jel és mézzel folyó Kanaán földjén, itt halászatuk nem 
lesz sikertelen. »De ne feledjétek atyámfiai, férfiak és nők 
— mondá — hogy nem a 10 hold föld tesz benneteket 
boldogokká ; hanem mint általában, minden nép felvirá-
gozásának, ugy a ti boldogulástoknak is főfeltételei, a 
becsületes munka, mérsékletesség, a vallásos és erköl-
csös élet, ezt gyakoroljátok, meglássátok, hogy Isten 
megáldja munkátokat s hálóitok, hajóitok telve lesznek * 
Miután a népnek megmondá a legszükségesebbeket a 
kormánybiztos ur felé fordulva megköszönte annak a te-
lepülés ügyében a csángó nép érdekeit szívén viselő 
erélyes, sikeres atyai gondoskodását s bölcsen kormányzó 
munkásságát s felkérte, hogy vele együtt népét esket-
tesse fel. Az eskü formát, melyet a szolgabíró ur olva-
sott fel, a nép szívre tett kezekkel ünnepélyes megha-
tottsággal mondta együttesen. Ezután a gyermekek éne-
keltek ismét egy király-hymnust az angol király-hymnus 
melódiájára. A kormánybiztos ur tudati a a község lako-
saival, hogy a telepítés egy év alatt teljesen be lesz 
fejezve; mindenki teljesen megkapja a 10 hold földet a 
község ezen kivül ezer hold legelő földet kap ; a föld 
váltságára — bár hivatalosan még tudtul adva nin-
csen, de a lehető legcsekélyebb leend (privátim meg-
mondotta, hogy 20 forintnál nem lesz több holdjáért); 
és hogy a tót és németajkú őstelepesek a csángókkal tel-
jesen egyenlő mennyiségű földet nyernek s egyforma 
váltságdíjjal fizetnek. — A nép harsány éljenekkel kö-
szönte meg ezen mindenesetre örvendetes kijelentést. 
Egy iskolás gyermek adta tudtára az összeseregletek-
nek, hogy mi módon halálhatják meg leginkább e nagy 
jótéteményeket, elszavalván nekik a »Hazádnak rendülenűl 
légy hive oh magyar«-t. A fia után szólott ismét az apa, 
a lelkész ur, megköszönve, rövid meleg szavakban a kor-
mánybiztos úrnak, s az ő személyében a magas kormány-
nak a csángók honosítását. Az ünnepély végeztével a kor-
mánybiztos ur tovább folytatta utjat a többi telepekre, a 
hasonló ünnepély megtartása végett. 

Hisszük és reményijük, hogy uj polgártársaink, a 
h.-falvi ev. ref. csángók nem sokára díszes templomban 
emelhetik hálára szíveiket s kezeiket az Úrnak szabadi-
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tásáért. A helye már ki van jelölve az állami iskolával 
szemközti tágas és szép téren. A kormánybiztos ur ő 
méltósága már eddig is szép eredményt ért el, midőn 
az ev. ref. templomra adakozásra felszólítást bocsátott 
ki. Látva azt, hogy a telepítés ügye erélyes kormányzó-
sága alatt mily gyorsan siet az áldásos befejezés felé, 
hisszük és reményijük, hogy — a mint Tomka lelkész ur 
is célzott erre beszédében — felteszi nemes munkájára 
a koronát s rövid idő alatt felépitetti h.-falvi magyar 
templomot. A magyarok Istene segitse őt erre, meg is 
áldja érte. 

Pancsova, 1886. junius 22. 
Határőr. 

Válasz a Szél Kálmán ur „Válasz"-ára. 
(Vége.) 

3. A N.-Szalontán 1867. márc. hó 24-ikén Sz. K. 
ur elnöklete alatt tartott egyházi közgyűlés jegyzőkönyve 
így kezdődik : »Olvastatott a prot. egyházi s isk. lap 
1866. évi 46. és 47. számaiból tanár Nagy Sándornak 
Elmélkedése.« 

Tehát nem az »összeférhetlen természetű és elbán-
hatlan viselkedésű« — (e kifejezéseket, mint rágalmat, 
határozottan visszautasítom) tanár felett itélt az az egy-
házi közoyü'és, hanem az »Elmélkedés« irója felett. 

Nagy köszönettel tartozom Sz. K. urnák azért, 
hogy ezt a rég begyógyult általa vágott sebet most, 
19 év után, kíméletlen kezekkel felszakította, mert most 
már alkalmat szolgáltatott nekem arra, hogy »Kénysze-
ritett Önvédelem« — címen, okmányok alapján kimutat-
tam, hogy már szalontai tanár koromban is méltatlanul 
üldözött engem s azóta is folytonosan üldöz Sz. K. ur. 

Minthogy azonban ez a kimutatás nem egy egy-
házi lap szűk keretébe való: egy nem sokára kiadandó 
füzetben fogom ezt megtenni. 

E füzetben fogom kimutatni azt is, hogy a Sz. K. 
ur »Válasz«-a valótlanságokat tartalmaz azokra nézve is, 
amiket most válasz nélkül hagytam. 

Addig türelmes várakozást kérek, mert csak akkor 
lehet majd elfogulatlanul Ítélni a köztem és Sz. K. üt-
között 20 év alatt történt eseményekről. 

Lehetetlen azonban addig is, mig ez a kimutatás 
elkészül, elhallgatnom egy roppant fontosságú esetet, 
mely a mult év junius hó 4-ikén, tehát a fegyelmi vizs-
gálat megtartása előtt történt s mely a legvilágosabban 
mutatja, hogy mily »önzetlen« szeretet által vezéreltetve 
intézkedett Sz. K. ur, a K. I.-féle ügyében. 

A vádlevél kézbesítői közül nem az, aki a presby-
tereket zsebmetszőknek és tolvajoknak nevezte, hanem 
az a másik, az ő kisérőtársa, saját leányának lakodalma 
alkalmával, az ebéd fe'ett ezt mondta : »Isten nincs, a 
Biblia ellentmondásokat és hazugságokat tartalmaz s a 
Krisztus csak olyan k . . . . tói született mint az én fele-
ségem*. — E vérlázító nyilatkozatot 3 presbyter is hal-
lotta. E ek másnap hozzám jöttek s bizonyítványt állí-
tottak ki arról, hogy az i'lető ez istenkáromlást csakugyan 
mondotta. 

E bizonyítványt elvittem esperes úrhoz, ki is el-
olvasván azt, visszaadta nekem e meghagyással : »e bi-
zonyítványt felhasználhatja ön a vizsgálat alkalmával 
arra, hogy az illető tanúskodása ne fogadtassák e l ; de 
azt, hogy az ügy további bonyolítására használja fel ezt, 
. . . nem ajánlom I* 

Minthogy az illető sem alá nem irt a panaszlevél-
nek, sem az abban foglalt állitások mellett tanúbi-

zonyságot tenni nem akart (az esperesi meghagyás-
hoz tartva magamat): nem használtam e bizonyítványt. 

Kérdem : miért hívta meg az esperes ur ezt a fér-
fiút a tárgyalásra, holott ő nem volt vádló, sem tanú 
nem akart lenni s az (épen esperes ur véleménye szerint) 
nem is lehetett ? 

Mit keresett a tárgyaláson az a másik férfiú is, aki 
a presbytereket zsebmetszőknek és tolvajoknak nevezte 
s akiről a vizsgálóbírók véleményes jelentése így szól : 
»R. I. egy rajongó, félbutaságban szenvedő, nyugha-
tatlan ember, ki az előiratok tanúsága szerint, örökös 
panaszai és rágalmazásai miatt, már bíróilag büntetve 
is volt*. 

Lássa nt. ur, ha ezek nincsenek meghíva a tárgya-
lásra : nem ment volna oda az aláirók közül egyetlen 
lélek sem, mert nem fogott volna be s nem töltött volna 
el ingyen egy napot, és mert ha a fő nem megy : el 
kell maradni a tagoknak is, ez természetes és akkor el-
maradt volna az én meghurcoltatásom is. 

Igy azonban, miután ezeket meghívta esperes ur, 
ezek rávettek 4-et az aláirók közül, hogy az ő kocsijo-
kon és az ő kenyerükön (no meg egy kevés bor és pá-
linka szolgáltatott ingyen) menjenek el Szalontára s 
akadt a nem üres bütykös és tarisznya mellé még há-
rom olyan kisérő-társ is, akik nem irtak alá a panasz-
levélnek. Igy lettek aztán 9-en, kik közül tehát 4 volt 
ott illetékes. 

Ha pedig a felperesek közül senki sem megy el 
a tárgyalásra : az történik, aminek a 270-ik § szelle-
mében történni kellett volna, t. i. elmaradt volna a tár-
gyalás. 

És mikor e két férfiú rágalmazó és istenkáromló 
ajkairól (a végzés felolvasása után) elhangzott a bírósági 
ülés termében a »felebbezünk 1« — szó . . . ha nt. ur 
felvilágosítja a bírósági ülés tagjait, hogy K. I. és B. I. 
nem felebbezhetnek és felvilágosítást ad affelől, hogy 
(noha mint berendeztette, a községi elöljáróság utján, a 
panaszlókat) csak 9-en jelentek meg a tárgyalásra s ezek 
közül 5 nem aláírója a panaszlevélnek, sőt egy nem is 
önálló, hanem gyámság alatt álló egyháztag : elmaradt 
volna a feJebbezés.. . mert ez a kijelentés: »azt, amit 
mi elkezdettünk, végre is fogjuk hajtani* (amit egy olyan 
férfiú tesz ott, aki nem volt aláirva a panaszlevélnek) 
ez a kijelentés, mondom, nem felebbezés volt, hanem 
fenyegetés. 

Pedig, lássa esperes ur 1 ha a felebbezés elmarad, 
megnyugodtam volna sorsom mivoltán, mert annyi mél-
tatlan zaklatás után, csak azt kivántam már, hogy ne 
legyen felebbezés. Hiszen tudta azt nagyt. ur, hogy én 
épen akkor »nap alatt« voltam Debrecenben s tudta azt 
is, hogy van bennem a szűzies szeméremből annyi, hogy 
a felebbezés esetén visszavettem a »jegy«-et. Vissza is 
vettem. De ha nt. ur ez alkalommal násznagyul ajánl-
kozik : megtart juk az esküvőt . . . s akkor elmaradt volna 
»a 266., 267. és 270. §§« című cikk, elmaradt volna az 
esperes ur »Válasz«-a, elmaradt volna ez a válasz i s . . . 
elmaradt volna minden 1 

Vajha ugy lett volna 11 
Végre : ha e két férfiúnak az ügy tárgyalására sze 

rintem illetéktelenül történt meghívása mellett netalán 
azzal érvelne esperes ur, hogy hiszen a vizsgálóbiróság 
is szükségesnek látta ezeket a vizsgálat alkalmával maga 
elébe idézni: megjegyzem, hogy ezt azért tette a vizs-
gálóbiróság, mert a vizsgálat folytán kiderült, hogy ezek 
a panaszlevél értelmi szerzői és — természetesen — az 
izgatók is. Szükségesnek látszott tehát ezeket figyelmez-
tetni, és pedig (amint a jelentésben olvasható) hathatósan 
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figyelmeztetni »hasonló izgatások büntetőtörvény sze-
rinti következményeire « É s kérdem, hogy miután a 
vizsgálat minden kétséget kizárólag, kiderítette, hogy 
ezen két férfiúnak nem volt és nem lett »igazuk« : nem 
inkább azt érdemelték-e ezek, hogy »akasztassanak fel« 
(miután erre esperes ur e'őtt teljes szabadságot adtak) mint 
azt, hogy a tárgyalásra meghivassanak s a felebbezésre 
mód és alkalom adassék nekik? 

Megjegyzem azt is, hogy a vizsgálóbiróság nem 
előre rendelte maga elé e két férfiút, hanem csak a vizs-
gálat befejeztével. Ott voltak ugyan ők (természetesen 
hívatlanul) a vizsgálat kezdetén és egész folyamán is, de 
nem azért (pedig ez meg lett volna nekik engedve), 
hogy ügyüket védjék és igazságaikat bebizonyítsák s 
igy a felakasztás alól megmeneküljenek, hanem ott vol-
tak ők azért, hogy a csiiggedezőket bátorítsák! 

Á g y a , 1886. junius 14. Nagy Sándor, 
ev. ref. lelkész. 

I R O D A L O M . 
Turcsányi Gyula Dezső kolozsvári ág. h. ev. lel-

késztől : »Az ifjúság hazafiasan vallásos neveléséről« cím 
alatt jelent meg egy confirmátiói beszéd, melyet az idei 
coníirmálás alkalmával tar to t t a P é l d : 22 : 6 alapján. 
A szónoki erőve1, hazafias lelkesedéssel írott beszéd a 
keresztyén szülőnek nagy horderejű kötelességéről szól s 
ama tételeket fejtegeti bővebben, hogy 1) neveljünk tes-
tileg ép gyermekeke t ; 2) szoktassuk az ifjúságot rend- és 
munkaszeretetre ; 3) ébreszszük s ápoljuk az ifjúságban a 
kötelességérzetet ; 4) fordítsunk kiváló gondot az ifjúság 
valláserkölcsi nevelésére. S mig ezeket a szülők köteles-
ségévé teszi, a confirmálandó növendékeket arra szólítja 
fel s buzdítja, hogy ők ís működjenek közre ezek érvénye-
sítésére, mint most már öntudatra ébredett ifjak. A fü-
zetke ára 20 kr. Tiszta jövedelme a confirmátiói alapra (?) 
fordíttatik. Melegen ajánlhat juk a tisztelt közönség szíves 
figyelmébe. 

Az »Uj magyar Athenás* IX-ik füzete Sz. Kis 
Károly szerkesztésében a napokban hagyta el a sajtót. 
E füzettel bevégződik a VlII-dik füzetben megkezdet t 
pótlék és elkezdődik Fabó Andrásnak kéziratban maradt 
» Adalékékok Zw itt ingerli ez« című becses irodalomtörténeti 
posthumus műve, melynek kéziratát Szilágyi Sándor en-
gedte át a vállalat számára. Az A — t ó i P—betűig ter jed 
és ára ennek is mint a többi füzetnek 50 kr. Aigner L 
kiadása. 

Magyarországi tanitó-egyletek statisztikája, szer 
keszti Belicza József, Budapest, Méhner Vilmos kiadása. 
Á r a I frt 20 kr. A fáradhatatlan szerző csak az imént adta 
ki közhasznú m u n k á j á t : »Magyarország népoktató inté-
zeteinek és tanítóinak név- és címtára«, s már újra le-
kötelez bennünket ez ujabb művével, melynek adatait 
ismeretes buzgalmával s lelkiismeretességével hordta ösz-
sze. H o g y mennyi fáradságba került az adatok összehor-
dása, kitűnik abból, hogy némely esetben a legszorgo-
sabb utánjárás mellett sem lehetett valamely egyesületre 
vonatkozólag közelebbi adatokat szerezni. De a szerkesztő 
vigasztalhatja magát azzal, hogy ily egyesületek bő is-
mertetése valóban felesleges. Az egyesületek betűrendben 
vannak felsorolva s meg van említve minden, mit az egyes 
egyesületekre vonatkozólag tudni é rdemes: mikor alapít-
tatott , hány tag ja van, vagyona, könyvtára, segélyalapja, 
szervezete stb. A munkát nagyon ajánljuk olvasóink figyel-
mébe. Korszerű munka, mert a tanitó-egyesületi munkásság 
helyes vezetése, szervezése csak akkor lehetséges, ha eb-

beli állapotainkat jól ismerjük ; mindenki, aki a népoktatás 
iránt érdeklődik, köszönettel fogja venni, hogy ily meg-
bízható s jó kalauzra tehet szert a tanitó-egyesületi mű-
ködés terén. A munkából ezeket az adatokat merítjük : 
Magyarországon van 127 róm. kath. jellegű tanító-egye-
sület, 53 ág. evang. és helv. ref., 11 gör. kath., 1 gör. 
kath , 2 zsidó, összesen 194 felekezeti jellegű egyesület; 
felekezeti jelleg nélkül egylet van 24 szabad és 52 vár-
megyei hivatalos. Ez egyesületek közül 6 keletkezett 
1860 előtt, 45 1861-tői 1870-ig, 80 1871-től 1880-ig, 
60 1881 óta, a többinél az erre vonatkozó adatok hiá-
nyoznak. 18 egyesület tagjai száma nem haladja meg a 
30 at, 125 egyesületnél a tagok száma 30—99, 38-nál 
201—300, háromnál 301—400, egynél 401 — 500, négy-
nél 501-en felül van a tagok száma, 49-nél az ebbeli 
adatok hiányoznak. Könyvtá ra van 134 egyesületnek, 
nincs 60-nak, az adatok hiányoznak 47-nél. Tőkésítet t 
vagyona van 105 egyesületnek, nincs 82-nek, az adatok 
hiányoznak 54 egyesületnél. Saját segélyalapja van 48 
egyesületnek, nincs 139-nek, az adatok hiányoznak 54-nél. 
Tani tó önsegélyző egylet van 6. Látni való, hogy az 
az egyesületi működés még távolról sem mondható vi-
rágzónak, s hogy a buzgó kezdeményezésnek és munká-
nak még elég végezni valója akad. E—s. 

Kereskedelmi földrajz. A Palias irodalmi és könyv-
kiadó-társulat kiadásában megjelent dr. Toldy László 
»Kereskedelmi földrajz«-ának II. kötete is. A z I. kötet 
még 1884-ben látott napvilágot, s azóta az első magyar 
kereskedelmi intézetnek, a »A Budapesti Kereskedelmi 
Akadémiá«-nak rég nélkülözött tankönyvévé vált. A II. 
két részből áll ; az első az európai államok leírásával 
foglalkozik, és a kereskedelmi iskolák II. vagy mint né-
hol nevezik »középső« osztálynak tananyagát foglalja 
magában, a második rész, mely a világforgalom eszkö-
zeit tárgyalja, ez iskolák legfelső osztályaínak van szánva. 
Ha látjuk, minő hiány van jó kereskedelmi iskolai tan-
könyvekben, főkép ha látjuk azt, hogy épen a földrajzot 
a kereskedelmi iskola szempontjából nálunk magyarúl még 
senki nem dolgozta fel, úgy e munkát, mint egy ujabb, 
jóravaló irodalmi terméket köszönettel kell fogadnunk. 
A munkát alapossága, adatainak fontossága, helyes ma-
gyarsága és könnyen érthetősége ajánlják. Megérdemli, 
h o g y minden magyarországi kereskedelmi iskola tan-
könyvvé tegye. Haladást mutat a most befejezett II. kö-
tet az elsővel szenben abban, hogy a felvett anyagot 
rövidebben tárgyalja, ami, tekintetbe véve azt, hogy a 
a földrajzi tanitás heti 2 órára van korlátolva, igen helyes. 
A jelen II. kötet első része 215 lap, s ára I frt 20 k r . ; 
második része 119 lap, s ennek ára 70 kr. És igy az 
egész 2 kötetből álló munka ára 3 frt 90 kr. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

* Személyi hirek. Dr . Szeberényi Gusztáv bánya-
kerületi püspök julius hó első felében püspöki látogatást 
tesz a barsi egyházak körében. — Gyárfás Domokos 
erdélyi egyházkerületi főgondnokot ötvenéves egyházi hi-
vataloskodása alkalmából barátai és tisztelői díszes al-
bummal és üdvözlő irattal tüntet ték ki a kerületi gyűlé-
sen. — Szakács István kolozskalotai esperest ötvenéves 
lelkészi működése alkalmából egyházmegyéje és kerülete 
számos kitüntetésben részesítette. — Csengey Gusztáv 
aszódi gymnáziumi tanár és ismert író Eperjesen a theol. 
intézet tanárává választatott. — Révész Kálmán, bold. 
Révész Imre fia, ki irodalmi munkássága által már is jó 
nevet szerzett magának, a dunántúli egyházkerület pápai 
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theol. akadémiájához a gyakorlati theologia tanárává vá-
lasztatott ; ugyancsak a pápai főiskolánál a gymnáziumi 
vallástanári tanszékre megválasztot ták Horváth József 
kunszentmiklósi gymnáziumi tanárt , budapesti theol. aka-
démiánk egyik kitűnő növendékét . Mindkét választáshoz 
melegen gratulálunk ! 

* Érettségi vizsgák. A halasi református főgymná-
ziumban junius 21 s következő napjain tar ta tot t meg az 
érettségi vizsgálat Baksay Sándor esperes, egyházkerületi 
képviselő elnöklete alatt és dr. Csiky Kálmán miniszteri 
biztos jelenlétében. A 34 jelentkezett közül az irásbe'i 
dolgozatok elégtelensége folytán visszavettett 4, a szóbeli 
vizsgát jelesen megállta 1, jól 2, egyszerűen 19; egész 
évre bukott 3, 2 hónapra 5. — A hódmező-vásárhelyi 
reform, fó'gymnázium érettségi vizsgáin Szabó János espe-
res elnökölt mint az egyházi főhatóság képviselője és 
Békési Gyula tankerületi főigazgató képviselte a kormányt . 
A z Írásbeli alapján 33 tanuló közül 6 nem bocsát tatot t 
szóbeli vizsgára, melyen 21 éret tnek nyilvánitat tatot t és 
két hónapra 4, egy évre 2 tanuló visszavettetett . — A 
kecskeméti reform, fögymnáziumban az érettségi vizsgák 
f. hó 21 — 25-ig tar ta t tak meg. Jelentkezett 42, szóbeli 
vizsgálatra bocsát tatot t 36 növendék, kik közül éret tnek 
találtatott 25, szeptemberre viszautasittatott 6, végleg vLz-
szavettetett 5. A vizsgálati elnökök : dr. Török József min. 
biztos és Szász Kát oly dunamelléki püspök urak voltak, 
kiket mind ide jövetelekkor, mind távozásukkor a lelkész 
és összes tanári kar fogadtak és kikísértek. 

* Aranykönyv. Örömmel és hálával kell megem-
lékeznünk ama kegyes alapítványokról, a melyek buda-
pesti ev. ref. főgymnas :umunk igazgatójának Vámossy 
Mihálynak kézbesíttettek a dunamelléki tanári gyámintézet 
javára. Az egyik alapítványt haák Dezső orsz. képviselő 
ur tet te 100 forinttal, a másikat pedig dr. Vida Lajosné 
szül. Sántha Mária úrasszony szintén 100 forinttal. 
Mindkét alapítvány azon a 'kalomból té tetet t , hogy Isaák 
Dezső s illetve Vida Zoltán sikerrel tet ték le a jelen 
évben az érettségi vizsgálatot. Dr. Vida Lajos ur levelé-
ből, melyet neje nevében intézett az igazgatóhoz, érde-
kesnek s igazán figyelemreméltónak ta r t juk közölni a 
következő meleg sorokat : »Nőm róm. kath. hitű létére 
meggyőződvén azon jelentőségről, mit helv. hitv. feleke-
zetünk magának közművelődési téren folyvást kivív, a 
fenntebbi ügyben (t. i. hogy fia az elért sikert első sor-
ban tanárainak, azok nyolc évi fáradozásainak és buzgó-
ságának köszöni) érzett hálájának még azzal is kifejezést 
kíván adni, hogy a Budán épitendő reform, templomra 
50 forintot adományoz.« — Végül a jó tanítvány hálá-
jának szép példáját adta dr. Steinberger Zsigmond, ki az 
1879/80. iskolai évben tett érettségit s most f. é. május 
22-én avat ta tot t jog tudorrá s itt tanulói pályájának vé-
gén megemlékezve ama tanintézetről, »mely őt mint 
zsidót nyolc éven át tanította és nevelte* »csekély fize-
téséből* 5 forintot küldött szintén a tanári nyugdíjinté-
zetre. A nemes példák vajha minél több követőkre ta-
lálnának I 

* Jelentés a Rozsnyón felállítandó tiszakerületi ág. 
hitv. ev. felsőbb leányiskola megnyitásáról. A rozsnyói 
evang. egyház kebe'ében a tiszakerület támogatása és 
Czékus István közvetlen felügyelete mellett folyó évi 
szeptember kezdetén bennlakással ellátott felsőbb leány-
nevelő intézet fog megnyílni két évi tanfolyammal. A 
Vl-dik osztályt bevégzett leány növendékek számára 
készült tanterv hazánk felsőbb leánynevelő tanintézeti 
tervének fog megfelelni és a szülők kívánatára szívesen 
megküldetik. Teljes ellátásért fizet minden egyes benn-
lakó növendék havonkénti előleges részletekben 25 frtot. 

A tandíj ugy a bennlakók, mint a bejárók számára egész 
évre 25 frt . Zongora, francia vagy angol nyelv tanításért 
külön mérsékelt díj járul. A z intézetnek főtörekvése és 
feladata leend : hogy a növendékek nemcsak jó és tisz-
tességes ellátásban részesüljenek, hanem a kellő tudo-
mányos míveltség mellett a vallásos-erkölcsi érzület és 
evang. protestáns szellemben is megerősít tessenek s e 
fölött a női kézimunkákban is kellő jár tasságot szerezze-
nek. Azon t. c. szülők, kik leányaikat ezen intézetbe kí-
vánják neveltetni, kéretnek, hogy szándékukat a rozsnyói 
ev. lelkészi hivatalnál mielőbb bejelenteni méltóztassanak. 
Rozsnyón, 1886. junius 25 én. — Czékus István, evang. 
püspök. 

* Az orsz. protest. árvaház vá lasztmánya f. hó 
28-án báró Kochmeis ter Fr . elnöklete alatt ülést tartott , 
melyen a tagok legnagyobb része jelen volt. Napirend 
előtt dr. Kovácsy S. indítványára kimondatot t , hogy az 
árvaház igazgatója jövőre minden vál. ülésre meghivassék 
s ott tanácskozási jogga l bírjon. A tanügyi bizottság 
tagjai jelentést te t tek a vizsgák szép sikeréről (mult szá-
munkban volt már róla szó), mit a választmány örven-
detes tudomásul vett . A z ülés legfontosabb t á rgyá t az 
árvaházba való felvételek képezték. A folyó isk. év végén 
8 ingyenes és 2 fizetéses növendék lép ki, kiknek helyére 
40-nél több folyamodó jelentkezett . A választmányból 
előzetesen kiküldött kérvény-vizsgáló bizottságnak ugyan-
csak nehéz feladat jutot t , mig a sok szerencsétlen és el-
hagya to t t árva közül a 10 legelhagyatot tabbat ki tudta 
választani. Illustrálásul csak e pár adatot említjük fö l : a 
folyamodók között 5 volt apátlan — anyátlan egész árva, 
2 félárva 7 kiskorú, 2 félárva 6 kiskorú, 3 félárva 5 kis-
korú, 7 félárva 4 kiskorú, 5 árva 3 kiskorú testvérrel és 
nagyon sok olyan, kinek 2 vagy egy ellátatlan testvére 
van. A bizottság fajó szívvel volt kénytelen oly kérvénye-
zőket is mellőzni, kik 5 vagy 4 árvatestvérrel bírnak. 
A választmány az albizottság javaslatát változatlanul el-
fogadva, k imondot ta a következő árvák felvételét : Die-
nes Mária, Bobor Sándor, Kovácsik János, Láczai N., 
Heyne Ilka• (egész árvák), Kovács Ferenc, Vidics Dezső, 
Vági Lajos, Gácsik István és Varga László oly félárvák, 
kik 8, 7, 6 és 5 testvér közül valók. A most felvett 
árvák augusztus 15-ke után léphetnek be az árvaházba. 
— Ezután a választmány több apró ügyet intézett e l : 
tudomásul vette az ujabb hagyományoka t és adományo-
kat, kinevezte a s ünidőre a felügyelőket stb. 

* Győry Vilmos s íremléke ügyében jun. 26-án a 
gyűj tő bizottság Ivánka Imre elnöklete alatt értekezletet 
tar tot t . A síremlékre, a kamatokat is számítva, eddig 
4000 frton felül gyü ' t össze. Az értekezlet elhatározta, 
hogy Győry sirja fölé Székács síremlékéhez hasonló fekete 
gránit osz 'opot emelnek, mely a felállítással együtt 850 
fr tba fog kerü'ni. A síremléket szeptember második felében 
fogjak felállítani, s az ünnepélyre Dalmadi Győző fog al-
kalmi köl teményt írni. A sirkő gondozására 200 frt alapit 
ványt tesznek s a fenmaradt 3000 frtot a budapesti árvaszék' 
nél teszik le a Győry-árvák részére, kik között az egyen-
lően fog felosztatni, de nagykorúságukig az özvegy fogja 
élvezni a kamatokat . A síremlék fölirata igen egyszerű 
lesz, egyik o ldalon: »Győri Vilmos 1838 —1885* a má-
sikon : »Hivei, barátai és tisztelői«. Az értekezlet meg-
keresést fog intézni a pesti magyar evang. egyháztanács-
hoz, hogy az ügy további gondozását vegye kezébe. 

* A pesti ev. ref. egyházmegye i tanitók egylete 
jun. 25-én gyűlést tar tot t Vámossy Mihály a pesti ref. 
főgymn. igazgatójának elnöklete alatt. Mintegy 15 tanitó 
jelent meg. Három értekezés olvastatott fel a kormány 
altal az egye temes tani tó-gyülés elé adot t kérdések felett. 
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Vargha Lajos, »A természettan módszere kapcsolatban 
a gazdaságtannal és házi-iparral a népiskolákban* című 
értekezését olvasta fel. Bírálatra kiadatott a monori kör-
nek. Körtvélyessy váci tanitó »Az olvasó könyvek hasz-
nálatának módjáról* értekezett igen alaposan. Végül 
Józsa Péter veresegyházi tanitó a falusi ismétlő iskolák 
tankönyveiről olvasta fel dolgozatát, szólva behatólag 
arról, hogy milyeneknek kellene azoknak lenni. Ez utóbbi 
két munka megbirálására dr. Kiss Áron képezdei tanár 
kéretett fel. Az elnöki zárszó utan a gyűlés eloszlott. 

* Lelkészértekezletek. A pestmegyei ev. lelkészek 
jun. 16-án Rákos-Kereszturon papi értekezletet tar tot tak, 
melyen az esperesség lelkészein kívül Földváry Mihály 
alispán, később Horváth S. és Doleschal pesti, és Illés 
Dániel péceli lelkészek is jelen voltak. Az értekezleten 
Dohronyovszky Károly péteri-i lelkész elnökölt. Házassági 
s anyakönyvvezetési s végre zsinattartási ügyek foglal-
koztatták a conferenciát, melyet úrvacsorázással összekö-
tött istenitísztelet előzött meg és kedélyes ebéd fejezett 
be a lelkész-lakon. — A tolna-baranya-somogyi evangel. 
egyházmegye déli lelkészi köre Bergmann Lajos izményi 
lelkész elnöklete alatt Kis-Mányokon, ta r to t ta meg a 
szokásos értekezletet, melynek a megelőző istenitisztelet 
után első dolga volt az országos protest . árvaházra 
adakozni. Fő tá rgy volt a mult évben kiküldött bizottság 
munkálata »a konfirmációi oktatás tananyagáról « Az 
alapos vázlat behatólag megvi ta t ta tván, Gráf I. bonyhádi 
lelkész megbízatott , h o g y az elfogadott alapon egy rö-
vid confirm. vezérfonalat készítsen. Azután házassági, 
keresztelési és anyakönyvezési kérdésekről folyt tanulságos 
eszmecsere. 

* A brassói ág. h. ev. magyar esperesség köz-
gyűlése. Miután a tiszai ág. h. ev. egyházkerület elnök-
sége, nagyméltóságú Péchy Tamás országházi elnök, mint 
kerületi felügyelő és főt. Czékus István püspök, 1886. 
május 15-én 967. sz. alatt a brassói ev. magyar esperes-
ség kormányzását hivatalosan átvette s erről a szász 
püspököt is értesítette, megtar ta to t t 1886. junius 3-án 
Brassóban az első esperességi gyűlés, melynek lefolyásá-
ról csak most Írhatunk. Török József főesperes a gyűlést 
megnyitván, a folyó évi márc. 25-diki konvent jegyző-
könyve olvastatott fel s fogadtatot t el. Ezután jelenti az 
elnök, hogy a barczasági magyar evangelikus egyházak-
nak az erdélyi ág. h. ev. egyházkerületből való kilépése 
a szász ev. egyházkerület főtanácsának bejelentetett , to-
vábbá hogy a tiszai kerület elnöksége esperességiink kor-
mányzását átvette. Következet t öt törvényjavaslat tárgya-
lása. Az első az esperesség működésének szabályozását, 
a második a papválasztási törvény, a harmadik a házas-
sági törvényszékek szervezetét, a negyedik a dispensa-
tiónaliákat, az ötödik a házassági perekkel járó illetékek 
hovaforditását tartalmazza. Valamennyi elfogadtatot cse-
kély módosítással. A továbbiakban a brassói ág. h. ev. ma-
gyar egyház, mely a szász egyházkerületből kiválván, a 
szász anyaegyháztól is elszakadt s igy »de facto« ön-
állóvá lett, »de jure* is önállónak ismertetett el, a tür-
kösi ev. leányegyház pedig anyaegyházzá emeltetett . 
Végre megválasztattak a házassági törvényszékbe a birák, 
s ezzel a gyűlés feloszlott. Előt te való nap esperességi 
ülés volt, mely a közgyűlés tárgyait készítette elő és 
jegyzőkönyvi elismerést és köszönetet szavazott Sípos 
János községi jegyzőnek és Kiss Á r p á d segédlelkésznek, 
a kiknek erélyes magatar tása folytán a szász consistorium-
nak a papválasztás ügyében Csernátfaluba küldött rende-
lete visszaküldetett — első eset — és a 3 nappal később a 
papvá'asztás ínegejtése végett kiszállt szász commisszió 
elutasittatott. E gyűlések után pünköst első napján ön- | 

állóvá tétetett , egy kiszállt bízottság által Türkös : Pünköst 
II. napján pedig megej te te t t a magyar consistorium veze-
tése alatt csernátfalusi papválasztás, megválasztatván Kiss 
Árpád segédlelkész. — Hosszúfalu, 1886. jun. 18. — Deák 
Sándor, eperességi jegyző. 

* A kakszentmártoni ev. ref. egyház templomto-
ronyépítés javára vagy költségeinek fedezésére f. 1886. 
évi julius hó 18-án, a falu alatt fekvő ligetben (kedve-
zőtlen idő esetén alkalmas épületben) zártkörű táncmu-
latságot rendez. Belépti- d í j : személy-jegy 1 frt, család-
jegy 2 frt. Kezdete d. u. 7 órakor. Felülfizetesek és ado-
mányok köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáz-
tatnak. 

* Tanácsbiró választás. A nagy-szalontai egyház-
megyében, az ágyai N a g y Sándor lemondása folytán meg-
ürült lelkészi tanácsbiróságra beérkezett szavazatok f. évi 
junius 26-án bontat tak fel. Összesen 41 szavazat érkezett 
b e ; ebből Márk Ferenc fekete-gyarmati lelkész 21, Nagy 
Imre ugi ai lelkész 9, Böszörményi Lajos k.-gyáni lelkész 
4, Pató Károly erdőhegyi, Makai László okányi, Sipos 
Imre belényesi lelkész 2 — 2, Szondy Imre k.-peregi lel-
kész 1 szavazatot nyert . És igy Márk Ferenc megnyer-
vén a beérkezet t szavazatok átalános többségét , lelkészi 
tanácsbiróul megválasztatott . 

* A »Szent-László Társulat* ez év őszén tar t ja 
fennállásának 25 éves jubileumát. Közelebbi választmányi 
ülésében egyhangúlag elfogadták az ünnepélyt rendező 
albizottság azon javaslatát, hogy a jubiláris közgyűlés a 
főváros valamelyik nyilvános termében tartassák, külön 
beléptijegyek mellett. A közgyűlést követő vasárnap ün-
nepélyes istenitisztelet rendeztetik, alkalmi beszéddel és 
jó tékony hölgyek által eszközlendő gyűjtéssel. 

* Elzüllött egyházak. Szász- Vessződ nagyküküllőme-
gyei községből irják a »B—p«-nak, hogy hajdan gazdag föl-
desurak s elég nagyszámú magyarság volt e faluban, ma 
20 református lélek van csupán s ezek is immár csak töre-
dezve beszélnek magyarul . - A szép nagy református tem-
plom düledezik, az egyház vagyonát hűtlen sáfárok elfe-
csérelték s az egykor pappal tanitóval bíró egyház, ma 
pap és tanitó nélkül pusztul. A református magyar gyere-
kek az oláh és szász népiskolába járnak s megtanulnak 
írni olvasni oláhúl németül ! A régi nemesi lakot az »A1-
bina* vette meg, aztán á tadta az oláh eklézsiának, mely 
most csináltat belőle oláh iskolát. E p igy oláhosodnak 
Bolya és Mihályfalva községek, melyek hajdan szintén 
erős magyar falvak és fényes református gyülekezetek 
voltak. A régi három pap és három tanitó helyén most 
egyetlen egy pap tanitó tengődik, ez látja el a három 
községet a lelkiekben, s ha soká késik a segély, a Bo-
lyaiak ősfészkében maholnap hire sem lesz a magyar-
ságnak ! Edd ig a lap tudósítása. Mi csak azt teszszük 
hozzá, vajha a »Közalap« és »Erdélyi közművelődési 
egyesület* a kálvinizmus és a magyarság ily nagyon fenye-
getet t pont jára vetnék erejüket. 

* Helyreigazítás. Mult számunkban a 823-ik lapon 
felülről számítva, a 10-ik sorban a helyett olvass: azon; 
a 23-ik sorban pedig e h e l y e t t : nem azért kisérlette-e, 
olvass : nem azért nem kisérlette-e. 

* Szerkesztői mondanivalók i Több dolgozótár-
sunkat egy kis türelemre kell kérnünk, hogy cikkeiket 
nem közölhettük; de a kéziratok részint elkésve érkez-
tek, részint időhöz kötött közlemények miatt szorultak 
ki jelen számunkból. Általában arra kérjük lapunk barat-
jait, hogy időszerű közleményeiket legkésőbb csütörtök 
délig kezeinkbe juttassák, mert a később érkezetteket 
már csak a másik vasárnapi számban tehetjük közzé. 
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A D A K O Z Á S O K , 

Az orsz, protest. árvaházra : Barthalos Ödön pet-
tendi ref. lelkész i frt. N a g y Sándor n -szalontai ref. 
lelkész a confirmált fiúk részéről 4 frt 38 kr. a confir-
mált lányok részéről 4 frt 65 kr. — N a g y Zsigmond 
kún-szent-miklósi tanár Kácser Pál nagy-vadasi bérlő ré-
széről 4 frt. — Bátory István vaiszlói ref. lelkész a köze-
lebb confirmált gyermekek részéről I frt. — N a g y István 
bissei ref. lelkész a confirmáltak részéről 1 frt 70 kr. — 
Zachár Gusztáv tanár a rimaszombati egyesült prot. fő-
gymnasium ifjúsági gyámintézet részéről 3 frt. — Décsi 
Bálint ácsi ref. lelkész a confirmáltak részéről 2 frt. — 
Asztalos Sándor h.-m -vásárhelyi ref. tanitó a confirmált 
fiú tanítványai részéről 2 frt 10 kr. 

A budapesti theol. convictusra : Kálmán Farkas 
gyűdi ref. lelkész évi járulékképen 2 frt. — N a g y Zsig 
mond kún-szent-miklósi tanár Kácser Pál nagy-vadasi 
bérlő részéről 4 frt. Szerk. 

H I R D E T E S E K . 

A békés-bánáti ev. ref. egyházmegyébe kebelezett 
bánfalvai ev. ref. egyház lelkész-tanitói allomására. 

Évi fizetés : 
1. Készpénz : 170, azaz százhetven forint o. é. 
2. Búza : 25, azaz huszonöt hectoliter. 
3. Á r p a : 25, azaz huszonöt hectoliter. 
4. Stóla az egyházkerületi határozat szerint. 
5. Tisztességes lak 800 Q ö l n y i kert tel . Az épüle-

teket az egyház t isztogattaíja. 
Lelkek s z á m a : 1200. 
Az egyház a tiszántúli egyházkerületben negyedik 

osztályú. 
Az elválasztandó lelkész-tanitó a békés-bánáti ev. 

ref. egyházmegye özvegy-árva pénztár intézetének kö-
telezett t a g j a ; hivatalát az 1887-ik év január i -én fogla-
landja el. 

Pályázati kérvények az 1886-dik év augusztus i-ső 
napjáig Szabó János békés-bánáti egyházmegyei espe-
reshez Körös-Tarcsára (Békésmegye) küldendők. 

Debrecen, 1886. julius 2. 
A tiszántúli ev. ref. egyházkerület püspöke, távol-

létében s megbízásából : 
Tóth Sámuel, 

egyházkerületi főjegyző. 

^áil^áza/ti liird.etés. 
A boldog emlékezetű Nagy József kegyes alapít-

ványából az 1885. évről oda ítélendő 500 forintos ösz-
töndíjra pályázat nyittatik. Mely pályázatnál megkíván-
tatik, h o g y : 

1. Az illető pályázó magyar , reformált vallású s 
a felsőbb tudományokat a debreceni főiskolában végezte 
legyen. 

2. Kitűzött pályájának lelkészi, — vagy tanárinak 
kell lenni. 

3. Szükséges, hogy a bölcseleti s hiltanszaki tudo-
mányokon kívül a latin nyelvben annyira jár tas legyen, 
hogy a római klassikus irókat jól értse ; mit h o g y jól 
ért, ugy azt, hogy a görög nyelvtanból kitűnő osztály-
zata van, éret tségi bizonyítványával kell igazolnia. 

4. Megkívántatik a pályázótól, hogy az élő nyelvek 
közül a német nyelvet teljesen értse és egész folyékony-
sággal beszélje, a francia nyelvben is birjon olyan elő-
készülettel, h o g y a könyveket jól értse. Ez utóbbiakra 
nézve is elengedhetlen szabalyul tűzetvén, hogy ezek is 
illetékes és tekintetbe vehető bizonyítványokkal igazol-
tassanak. 

A z ekként felszerelt — máskép figyelmen kívül 
hagyandó — pályázati kérvények, folyó évi augusztus 
5-ik napjáig Révész Bálint püspök és alapítványi bizottsági 
egyik elnök úrhoz lesznek beter jesztendők. 

Debrecen, 1886. junius 24. 
T ó t l i S á m u e l , 

bizottsági jegyző. 

Pályáza t t a n á r i á l lomásokra . 
A mező-túri ev. reform, hatosztályu gymnasiumnál 

üresedésben levő két tanári állomásra az egyház mint 
fentartó testület pályázatot hirdet. Ezen állomások tantár-
gyai a következőleg vannak csoportosí tva: 

1. Mennyiségtan és te rmészet tudományok (ez idő 
szerint főleg természeírajziak) hetenként 24 órán. 

2. a) Rajzoló geometria, szabadkézi rajz és szép-
írás ; b) Mennyiségtan az alsóbb osztályokban jelenleg 
heti 26 órán. 

M'ndkét állomás javadalma külön-külön 900 osztr. 
frt évnegyedenként egyenlő részletekben előre fizetve. 

A pályázók képesitésök és egyéni hajlamaik szerint 
a kitett t an tá rgyaknak a fentebbitől eltérő csoportosítá-
sát kérhetik s az a körülmények kedvező találkozása ese-
tén figyelembe fog vétetni. A rajzoló geometr ia és sza-
badkézi rajz tanítására megválasztandó tanár az iparos 
növendékeknek vasárnapi rajztanitásáért mellékes díjazásra 
is s /ámithat , a mi ez idő szerint évi 80 forint. Ezen 
állomásokra okleveles illetőleg az országos törvény által 
középiskolai tanításra kép esitett evang. reform, vallású 
egyének pályázhatnak. Állandósi t tatásuk egy évi sikeres 
működés után következik be. Képesítéssel még nem biró 
egyének csak is esetleg és ideiglenesen választatnak meg . 
A kellően felszerelt pályázati kérvények a folyó 1886-ilc 
évi julius 24-ik napjáig alulírotthoz küldendők. 

Mező-Túron, 1886. junius hóban. 
Turgonyi Lajos, 

2—2 iskolaszéki elnök. 

A kecskeméti reform, főgymnasimban, a latin és 
német nyelv tanszékére. 

Ezen tanszék évi javadalma, azon esetben, ha ez 
rendes tanárral töltetik be, 800 frt, lakpénz 200, összesen 
1000 f r t ; kilátás van arra, hogy ezen javadalom még 
200 frttal s az ötéves pótlékkal növekedni fog. 

Azon esetben pedig, ha helyettes tanárral töl tetnék 
b e : évi javadalom 800 frt. 

A rendes tanár esetleg egy próba év, a segéd tanár 
két próba év után erősíttetik meg. 

Pályázók felhivatnak, hogy az illető tudományszakra 
képesítettségüket, életkorukat, vallásukat eddigi szolgála-
tukat s erkölcsi viseletüket szabályszerint igazolni s folya-
modványukat f. év julius 15-ig a kecskeméti ref. lelkészí 
hivatalhoz beküldeni szíveskedjenek. 

A z elválasztott tanár hivatalát f. é. szept. i- íg el-
foglalni köteles. 

Kecskemét , 1886. junius 29. Czelder Márton, 
1 — 2 lelkipásztor. 
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A beszterceidnyai ág. hitv. evang. algymnasiumhoz 
a latin és magyar nyelv tanítására helyettes tanár ke-
restetik. 

Javadalmazása: évi 750 forint fizetés, 100 forint la-
káspénz. 

Kellőleg felszerelt s a besztercebányai ág. hitv. 
evang. egyházhoz intézett folyamodványok folyó 1886. 
évi julius hó végéig az alulírotthoz küldendők. 

Az állomás folyó évi szeptember hó elején fogla-
landó el. 

Besztercebányán, 1886. évi junius hó 22-én. 

Mockovcsák János T., 
2—3 főespereslelkész. 

A h.-böszörményi hat osztályú, polgári iskolával kap-
csolt ev. ref. gymnasiumban egy rendes tanári állomásra 
pályázat hirdettetik. E tanári szék t an t á rgya i : történelem 
és görögnyelv. Javadalmazás 800 frt évi fizétés, 100 frt 
lakbér. 

Pályázhatnak a törvény szerint képesített ev. ref. 
tanárok és tanárjelöltek. A képesítési okmányokkal s 
egészségi bizonyítványokkal felszerelt pályázati kérvények 
julius 25-ik napjaig alólirotthoz küldendők. A megválasz-
tandó tanár két évi próbaidő után fog állandósíttatni. 

H.-Böszörmény, 1886. junius 15. 
Szeremlei Józseí, 

3—3 lelkész. 

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, h o g y a föntirt alapítványból külhoni egyetemeken tanuló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig gymna-
siumi tanárpályára készülő if jak számára több rendbeli, egyenkint 210 német birod. markból álló ösztöndíj fog 
a jövő 1886/87. tanévre kiosztatni. 

Ezen ösztöndijak egymásutáni két éven át élvezhetők. 

e l r r s r e x l h - 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 pálya 
különbsége nélkül legyen : 

a) magyarországi születésű és ágostai hitvallású; 
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helye-

sen irja és beszélje, mely körülmény hiteles külön bizo-
nyítvány által igazolandó b e ; 

c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szor-
galmú. 

Ennélfogva felhivatnak ezennel külhoni egyeteme-
ken levő mindazon lelkészi- vagy tanári jelöltek, kik már 
egy év óta a Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndijak 
élvezetében vannak, hogy ha még további egy évre kül-
egyetemeken maradni és az ösztöndíjakat élvezni óhaj tá-
suk : azt az előttük tudva lévő feltételek teljesítése mellett 
1886. szeptember 30-ig alólirott bizottsági jegyzőnél kér-
vényileg jelentsék be. 

Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken ta-
nuló vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó 
lelkészi- s tanárjelöltek, kik a fennebb részletezett mi-
nőségi feltételeknek meg birván felelni, ilyen ösztöndijat 
a jövő 1886/87. tanévben élvezni óhaj tanak, hogy a fennt 
megir t kellékeknek kétségtelen beigazolására akár ere-
detiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai 

Kelt Budapesten, 1886. junius 17-én. 

Zsigmondy Jenő, jegyző. 
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: B a , l l a , g f i ILvüór. 

— ha van candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb 
bizonyítványokkal ellátott, az alább kikötött tanítási kö-
telezettséget is tartalmazó, sajátkezűen irt és aláirt, lak-
helyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzet t kérvé-
nyeiket f. é. 1886. szeptember 30-ig való záridő előtt 
(melynél később beérkező folyamodványok figyelembe 
nem vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólirott bi-
zottsági jegyzőhöz, (Budapest, V. nagykorona-utca 3. sz.) 
küldjék be. 

A megszavazott ösztöndijat a díjnyertes hit- és tanár-
jelöltek nem a tanév elején, hanem csak annak máso-
dik 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. bír. mark-
ról szóló sajátkezű nyugtájukkal együt t előlegesen be-
küldötték, fogják posta utján bérmentesen megkapni, 
mivégre szükséges, hogy egyetemi lakásukat a nyugta 
beküldésekor pontosan megírják. 

A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndíjat már egy 
évig húzta, a rákövetkező évre is annak élvezetében 
c-ak 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 t anul ja ; 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. 

Bűsbach Péter, elnök. 

DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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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 : 
IX. kar. Kinűsy-utca 29. sz. 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. 

Hirde tések dija : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáér 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdi 

külön 30 kr. 

T e l j e s s z á m b a pélciáirry-ol^l^a, ! r r x i n d . i g ' 

ELOFIZETESI FELHÍVÁS 

„PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP" 
1886. évi huszonkilencedik második félévi folyamára. 

E l ő f i z e t é s i cLij : Egész évre 9 forint, félévre 4 forint 50 kr., negyedévre 2 forint 25 kr. 
Az előfizetési pénzeket lapunk kiadó-hivatalába (KiniZSy-Utca 29-t í ik Szám a l a t t ) kérjük küldeni. 

F a r k a s J ó z s e f , 
főmunkatárs. 

D r . B a l l a g i M ó r , 
laptulajdonos és felelős szerkesztő. 

A magyarhoni ág. hitv. ev. egyház esperességi, 
kerületi és egyetemes főhatóságaihoz. 
A pestmegyei ág. hitv. ev. esperesség i 

évi junius 17-kén Budapesten tartott közgyűlése 
ág. hitv. ev. alkotmányozó zsinat tartásának szor-
galmazását elhatározván, egyúttal elrendelte, hogy 
ezen ügyre vonatkozó felhívás intéztessék az es-
perességi, kerületi és egyetemes ev. egyházi fő-
hatóságokhoz oly célból, hogy a zsinattartás ügyét 
hatáskörükben tanácskozás tárgyává tevén, meg-
tarthatásának egyetemes gyülésileg elhatározását 
előkészítsék. A felhívás imitt következik : 

Tisztelt hitrokonok! Több, mint egy negyed-
század mult el azóta, hogy az ág. hitv. ev. egy-
házkerületek, ujabb időben, egyházszervező zsinat 
megtartását sürgetik. 

A zsinati tárgyalások előkészítése érdeké-
ben báró Radvánszky Antal elnöklete alatt már 
1860-ban lett bizottság kinevezve, mely munkál-
kodott is s munkálatait, mint felhasználandó be-
cses anyagot, az egyetemes levéltárban elhelyezte. 

Ámde a zsinat megtartására vonatkozó ha-
tározat meghozatala az egyetemes gyűlésen évről-

évre elodáztatik, s mintha reá egyáltalában szük-
ség nem volna, a zsinat kérdésének tárgyalása 
hallgatagon mellőztetik. 

Utóbb hittük, hogy az ev. ref. testvérek ál-
tal sikerrel megtartatott zsinat eredményei buzdí-
tólag fognak hatni egyetemes gyülésünk tanács-
kozmányaira, hogy az előttünk levő példa meg-
fogja győzni a zsinat szükséges voltáról még 
azokat is, kik bizonyos nemével a hideg közöny-
nek viseltettek egyház-egyetemünk ezen legfonto-
sabb ügye iránt s ime a ref. zsinat óta lefolyt 
5 év alatt a zsinat tárgyában nem történt a leg-
kisebb kezdemény sem, sőt az egész ügy látszó-
lag zátonyra került. 

Már ped'g kétségtelen, hogy ha valaha, úgy 
moc ' olna ideje, hogy az apostollal szólva járon 
is megvegyük az alkalmatosságot*, most volnának 
kedvezők a viszonyok úgy a zsinat megtartásához 
szükségelt legfelsőbb engedély kieszközlésére, mint 
az azon hozandó törvények megalkotására, szen-
tesítésére és sikeres végrehajtására. Mert: 

1. Az államkormányzat, mely egykor bizal-
matlanul tekintett egyházi életünk mozgalmaira, 
ma kedvezően lévén hangolva egyetemes egyhá-
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zunk iránt, készséggel fogná támogatni szervez-
kedési törekvésünket, sőt remélhető, hogy miután 
az államkormányzatban ez idő szerint protestáns 
férfiak is vesznek részt, ezek részéről meleg párt-
fogásra fogunk találni. 

Már ezen kedvező körülmény is kell, hogy 
arra ösztönözze egyház-egyetemlinket, hogy sür-
gősen vegye tárgyalás alá a zsinat kérdését s 
lépéseket tegyen arra, hogy az mielőbb megtart-
ható legyen. 

De eltekintve ezen kedvező körülménytől, 
már maguk az egyházunk jelenlegi szervezetében 
létező hiányosságok s rendezésre váró állapotok 
is szükségképen megkövetelik a zsinati törvény-
hozás utján való szervezkedést. 

2. Azt mondják, van egyetemes konventünk, 
mely bennünket képvisel egyiránt kifelé és befelé 
s pótolja a zsinat hatáskörét. Ámde az egyetemes 
gyűlés csak közigazgatási és nem törvényhozó 
testület s tulajdonképen maga is, szervezetben a 
szükséghez képest történelmileg fejlődve, csupán 
csak az usus alapján áll. 

3. Azt mondják, hogy egyházkerületeink 
szervezve vannak s önkormányzatilag intézik ügyei-
ket. Igenis intézik, az egyik úgy, a másik amúgy. 
Az ügynevezett kerületi utasítások helyettesítik a 
törvényt, de a melyekben nincsen meg az egy-
öntetűség, hanem minden egyházkerület a maga 
számára készíti, módosítja, változtatja azokat, a 
mint jónak látja. Ez oly állapot, mely ev. egye-
temünknek sem tekintélyt nem ád kifelé, sem 
rendszeres és egyforma eljárásra nem nyújt al-
kalmat befelé és igy csak a zsinat olvaszthatná 
egybe evang. egyházunkat erős, szentesített tör-
vények által egyformán vezetett és kormányozott 
testületté. 

4. Csak a zsinat utján juthatunk el egyön-
tetű perrendtartáshoz és fegyelmi eljáráshoz. Mert 
nemcsak, hogy hiányos és tökéletlen a mi fe-
gyelmi szabályzatunk, mely a fenyítő eljárásnak 
egyes esetekre vonatkozó fokozatait nélkülözi s 
ez által a bíráskodást nehezíti, de kerületenként 
más és más gyakorlati eljárást tüntet fel. Hiszen 
csak nem rég fordult elő az az eset, hogy egy 
és ugyanazon egyén az egyik kerületben a papi 
hivatal viselésétől véglegesen eltiltatott, illetve tőle 
a felszentelés megtagadtatott, míg a másik kerü-
letben minden nehézség nélkül felavattatott s a 
lelkészi hivatalra kibocsájtatott. 

5. Csak a zsinat alkothatna egyöntetű és 
célszerű pap- és tanitó-választási szabályzatot az 
igazság és méltányosság alapján. Oly szabályza-
tot, mely a tehetséget és érdemet is tekintetbe 
venné s a mindinkább elterjedő választási visz-
szaéléseket, vesztegetéseket és korteskedéseket 
lehetőleg meggátolná vagy legalább korlátolná. 

6. Csak zsinat hozhatna be a templomi és 
külső szertartások körül tapasztalható eltérések 
megszüntetésével, szertartásos utasítást, még pe-
dig külön a magyar, a német és a szláv ajkú 
egyházak számára. Az a sokféle agenda és 
agendaellenség nem szolgál templomi és külső 
vallásos szertartásaink díszére. A hány egyház, 
csaknem annyiféle a szertartásos eljárás. A lel-
kész, ha a szomszédba megy szolgálatot tenni, 
előbb tudakozni kénytelen, hogy ^mi itt a szo-
k á s / Ez oly abnormis állapot, melynek megszün-
tetése egyházi életünk kiáltó szükségét képezi. 

7. Csak a zsinat segíthetne ínséges egyhá-
zaink, papjaink, tanítóink s az országos törvény 
követelményeinek megfelelni alig képes középis-
koláink nyomorán. A gyámintézet, bár áldásosán 
működik, csak enyhítgeti az égető sebeket, gyö-
keresen gyógyítani azokat nem képes. Nekünk 
is közalap kell, milyet ev. reform, testvéreink 
teremtettek maguknak. Szegény sorsú híveink 
elég súlyos terhet hordoznak, a midőn saját egy-
házaik szükségleteit fedezik, papokat, tanítókat, 
fizetnek, templomokat, elemi iskolákat, építenek 
és fenntartanak, esperességi és kerületi pénztá-
rakba évi illetékeket fizetnek. Nem volna méltá-
nyos dolog, hogy ezen kívül a középiskolákat is 
ők maguk tartsák fenn. Közmegadóztatás kell 
nekünk s ennek alapján közpénztár, oly egyetemes 
alap, melyhez minden tagja evang. egyházunknak 
hozzájáruljon. 

8. Végre csak a zsinat volna arra hivatva, 
hogy módot találjon az egyház rokkant hivatal-
nokai vagy azok özvegyei és árvái ellátása vagy 
nyugdíjaztatására. Nem illő dolog, hogy az egy-
ház-egyetem e tekintetben mitsem tesz. A kerü-
leti, esperességi özvegy- árva-intézetek csekély 
segélyt nyújthatnak, ezt sem a hálás egyház adja 
hű szolgáinak vagy azok családjának, hanem leg-
nagyobbrészt a papok maguk adják azt maguk-
nak, a mennyiben ezen intézetek tőkéi az élő és 
működő lelkészek, nélkülözés és lemondás közt 
megtakarított filléreikből alakulnak. 

Nem szükséges még több részlettel indokolni 
a zsinat szükségét és ha még felemlítjük azoknak 
aggodalmát, kik attól tartanak, hogy a zsinat 
könnyen dogmatikai villongásokra adhatna alkal-
mat s ezeknek ellenében hivatkozunk az e tekin-
tetben békés lefolyású evang. reform, debreceni 
zsinatra; akkor ugy véljük, eléggé ajánlhatóssá 
tettük a zsinattartás szorgalmazásának ügyét arra, 
hogy tisztelt hitrokonaink teljes buzgósággal ka-
rolják fel az ügyet, közegyházunk elvitathatlan 
javára. A pestmegyei ág. hitv. evang. esperesség 
nevében : 

Földváry Mihály, Láng Adolf, 
esperes, felügyelő. főesperes. 
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Egy pár röpke szó a theologiai szakvizsgákhoz, 
s rövid megegyezés a külföldre menetelt illetőleg. 

E becses lap 26-ik számában nt. Szőts Farkas theol. 
tanár úr tollából — a hithallgatók képzése ügyében — 
egy jeles és alapos cikk jelent meg. Nem célom e kü-
lönben magvas értekezést birálat tárgyává tenni, noha 
némi észrevételeim volnának reá ; annyit azonban mégis 
szabad legyen megjegyeznem, hogy a theologiai vizsgák 
szigoritása a mi magyar ev. ref. egyházunkban, hol a 
2—300 frtos paróchiaknak légió a száma, mégis egy 
kissé túlságos dolog volna 1 A sokféle vizsgákkal ne ne-
hezítsék tehát azon ifjak helyzetét, a kiknek legtöbbjére 
anyagilag mostoha jövő vár 1 *) 

Bocsánatot kérek e kis megjegyzésért. Többet nem 
is merek megkockáztatni, mert attól félek, hogy majd 
valami polemikus csatába találok belebonyolódni, ettől 
pedig ugy irtózom, mint a fazekas rakott szekere feldö-
lésétől. 

Van azonban a cikknek egy passusa, a mit mégis 
kénytelen leszek helyre igazítani. Az állíttatik neveztesen, 
hogy a skót szabad egyház az általa fenntartott theolo-
giai kollégiumokban, mint p. o. Edinburgban és Aber-
beenben, doktori vizsgákat tart s tudori rangot osztogat. 
Ez téves állítás. A m a kollégiumok, mint tisztán felekezeti 
tanintézetek, ilyeneknek adására épen nincsenek feljogo-
sítva.**) Az igaz, hogy a bécsi theol. fakultás oszt tu-
dori c ímet; de hát ezen intézet félig-meddig állami iskola, 
a mennyiben tanárai állami fizetést élveznek, s az állam-
tól nyerik kinevezésüket is. Hogy a »Faculte de theologie« 
miként áll ez ügygyei : nem tudom; a mennyiben a 
francia tanintézetek viszonyaival ismerős nem vagyok ; 
annyit azonban megjegyzek, hogyha ez csakugyan ad ily 
címeket: akkor az egészen állami színezettel biró iskola lesz. 

Az a kívánság, hogy a hazai theol. tanintézetek 
tudori rangot oszthassanak: nem egyébb píum deside-
riumnál 1 Ha valamikor iskoláink az állam birtokába men-
nének által: ugy természetesen nem ütköznék az többé 
semmi nehézségbe, mint nem ütközik az a bécsi ev. fa-
kultásnál sem; de míg azok specifice felekezeti taninté-
zetek maradnak : addig e vágyról le kell mondanunk. De 
ne is kívánkozzunk rá felette igen nagyon I . . . Az még 
ugyan talán (?) nem volna felesleges, hogy theologiai aka-
démiáink tanárai oly címmel is tündököljenek; de a lel-

*) A vizsgák szigoritása minden pályának fontos érdeke, kivált 
napjainkban, midőn a tudományos proletariátus annyira növekvőben van. 
A lelkészi pályán, mely a tudományos ismereteken kívül erkölcsi tiszta 
jellemet kiván, épen nagyon meg kell válogatni az embereket', hogy 
minél kevesebb avatatlan lépjen az Úr oltára elé. Ennélfogva mi mind 
a képzésben, mind képesítésben az üdvös szigornak vagyunk hívei. Ilogy 
sok szegény parókhia van hazánkban, azt mi is jól tudjuk ; de e szo-
morú tényből nem az következik, hogy enyhítsük a képesítés szigorát 
s ez által tudva és szándékosan leszállítsuk a lelkész-nevelés színvona-
lát, hanem az, hogy egyházhatóságilag és társadalmilag a 2—300 frtos 
parókhiák javítására törekedjünk. Sz. F. 

**) Cikkiró ur e megjegyzését talán félreértés szülte. Mi egy szó-
val sem mondottuk, hogy a skót szabad egyház »Colege«-ei »doktori 
vizsgát tartanak*, hanem csak azt állítottuk, hogy azok tudori rangot 
osztogatnak. Ez állításunkat pedig most is fenntartjuk, mert a mi tu-
domásunk szerint a dolog így áll. Edinburgban, Glasgowban és Aber-
deenben igenis adnak doktori címet, az úgynevezett D. D.-t (doctor 
divinity), csakhogy nem tudori vizsga és értekezés alapján, hanem 
»honoris causa« azoknak, a kik kiváló egyházi és irodalmi érdemeket 
szereznek. A skót egyetemeken, melyek a »Colege«-ektől egészen kü ön 
álló intézetek, theológiai doktoratust nem adnak, csak annak előfokait, 
nevezetesen az M. A. (magister artium) a B. Sc. (baccalaur. scientiarum) 
és a B. D. (bachalor of divinity) betűkkel jelzett címeket. Tehát a 
skóciai theol. doktorátus olyan, mint a continensen szokásos tisztelet-
beli tudorság, doctoratus honoris causa. A hivatott cikkben ilyen tudori 
cím volt értve. Egyébiránt a doktorátus kérdéshez mégis ex thesi 
hozzászólunk, mihelyt az illető javaslatok nyomtatásban megjelennek. 

Sz. F. \ 

késznek, pláne falusi lelkésznek, erre semmi szüksége 
nincsen A mi népünk különben sem érti az efféle címzé-
seket, s így még a nimbusza sem emelkedhetik ez által 
egy csöppet sem az illető lelkésznek. Sőt talán néha még 
kisebbségére szolgálhat az. Epen velem történt meg t . . . i 
adminisztrátor koromban, hogy a szülék egy nehéz beteg-
ségben sínlődő gyermeket hoztak hozzám meggyógyítás 
végett. Alig tudtam a jó lelkekkel megértetni, hogy nem 
értek a kuruzsláshoz, s más az én doktori hivatalom. El is 
mentek tőlem nagy szomorúan; a gondnoknak azonban 
annyit mégis jónak láttak adandó alkalommal tudomásul 
hozni, hogy én csak olyan tudatlan, marha doktor-féle 
emberke vagyok. Hadd nyugodjanak tehát azok a dok-
tori címek békességben 1 

Azt azonban a derék Szőts Farkas tanár úrral 
együtt én is osztom, hogy a theol. tanintézeteinket úgy 
kellene berendeznünk, hogy a külföldre menendő ifjak 
számát lehetőleg a minimumra redukállhassuk. 

Engedelmet kérek a nyájas olvasótól, ha elmondom 
őszintén az okokat is, hogy miért nem vagyok barátja 
a Iciilfóldiesleedésnelc. 

Ha egy, a tanpályát kitűnő sikerrel végzett ifjú, 
kiben meg van a nemes ámbició, hogy magát a theoló-
giai tudományok valamelyik ágában mint szakember ki-
képezhesse, kimegy a külföldi jelesebb tanintézetekbe : 
ezt én is kívánatos és szükséges dolognak tartom. De 
hát erre nézve nem elég még egy, két rövid év 1 Az 
első pár esztendő tulajdonkép csak arra való, hogy a 
nyelv nehézségével küzdjön az ifjú, hogy később ama 
klassikus képzettségű s magas stylusban beszélő tanárok 
előadását meg is érthesse. Évek kellenének arra, hogy 
a tudományszomjas ifjak alapos képzettséggel mint valódi 
szakférfiak kerüljenek onnan haza, hogy aztán itthon az 
egyháznak méltó díszére, a tudománynak pedig valódi 
hasznára legyenek. Én részemről legalább itt is elégnek 
tartanám, ha csak azok mennének külföldre, a kik theolo-
giai, vagy másnemű tanintézetekben tanárokká akarják 
magukat kiképezni. Az a seregestül való kimenetel — 
igen sokszor — az ifjúnak nem előnyére, hanem hátrá-
nyára válhatik. Szabad legyen ez állításomat némileg 
megvilágosítani. 

Ha valaki közülünk anyagilag előnyös helyzetbe 
jut, hogy tanpályaja bevégeztével külföldre kimehet, 
némi rövid időn át hospitálva, visszajő hazájaba s valami 
állást p. o. segédlelkészséget foglal el, s bona fide várja, 
hogy hull már mostan majd az ő ölébe valamelyik első 
osztályú ekklézsia. Várva-várja ezt, és pedig méltán, hi-
szen most már maguk a zsinati törvények is feljogosít-
ják ez illető akadémiát erre 1 De hát ha aztán hosszú 
évek során át hiába várja e z t ? . . Nos, mi lesz ebből? . . 
Az, hogy e szépreményű ifjú csalódik, elcsügged, s talán 
még a komolyabb tudományos munkálkodástól is elked-
vetlenedik. A csalódás mindig fájó és keserű szokott lenni ; 
ne növeljük tehát ezt a különben is magasabb régiókban 
szárnyaló ifjú embernél! 

Azt hiszem elég lenne ennyi is — a külföldre me-
netel korlátozását illetőleg — az indokolásból. Zárszavul 
azonban — ez ügygyei kapcsolatosan — hadd említsek 
fel egy komikus esetet, a mi épen velem történt. Ez 
azonban valamikép le ne hűtse azon ifjak nemes vágyát, 
a kik minden áron a külföldi iskolákba akarnak zarán-
dokolni. 

Midőn jelenlegi állomásomon rendes lelkészszé let-
tem, a választás előtt pár nappal egyik bizalmasabbnak 
látszó öreg hívem, lelkendezve toppantott be hozzám 
egy napon a tanulóba azzal a hirrel, hogy ellenem az 
van a faluban mindenfelé elterjesztve, hogy én olyan 
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kódorgóféle ember vagyok, ki már a más világon (alias 
külföld) is jártam. Elképzelhetni, hogy milyen összeijedt 
képpel adta elő e hirt a jámbor atyafi 1 S azt hiszem 
nem követtem el Isten ellen való vétket, ha én az öre-
get azzal a tudattal megnyugtatva bocsátám magamtól 
el, hogy a felőlem terjesztett hir hamis, mert én a más 
világon még sohasem voltam. »Tudtam én azt édes 
tiszteletes uram, hogy az egész csak rágalom« volt az 
atyafi válasza »no de még ma megnyugtatom én efelől 
őket.« És lőn, hogy megnyugodának. 

Edes atyámfiai, kándidátus férfiaki Ne vágyakozza 
tok más világra 1.. Elégedjetek meg a mi kis világunk-
kal, mert mint a költő mondja: »A nagy világon e 
kívül nincsen számodra hely !« 

Márk Ferenc. 

ISKOLAÜGY. 
A középiskolai tanáregyesület közgyűlése. 

A középiskolai tanárok országos egyesülete f. hó 
5-dik és 6-dik napjain Budapesten tartotta meg szokásos 
évi közgyűlését. A tanári gyűlések nem sablonos gyüle-
kezések, mel) ek beérik az egyesület egy évi működésé-
nek száraz referadájával, hanem eszméket cserélnek, el-
veket fejtegetnek és tapasztalatokat közölnek az iskola-
ügy köréből, melyek a tanügy minden barátját érdeklik. 
A jelen évi közgyűlés nem volt ugyan oly látogatott, 
mint pl. a mult évi, de tárgyalásai elég érdekesek arra, 
hogy lapunkban is megemlékezzünk rólok. 

Az idei közgyűlés megtartása eredetileg Fiúméba 
volt tervezve s már meg is tettek rá minden előkészü-
letet. Fiúméban a legszívesebb fogadtatás volt biztosítva, 
midőn jöttek a kolerahírek s a tervtől el kellett állani. 
Igy történt, hogy a közgyűlés színhelyéül ismét Buda-
pestet jelölték ki, még pedig az állami felsőbb leány-
iskolát. A közgyűlésre, melyet Berecz Antal nyitott 
meg, a tagok szép számmal jelentek meg s a közok-
tatási minisztérium Kárffy Titusz dr. miniszteri taná-
csos és Klamarik János dr. osztálytanácsos által volt 
képviselve. 

Az elnök előadván a sajnálatos okot, a mért a 
közgyűlést nem lehetett hiúméban megtartani, az egye-
sület egy évi működéséről adott képet. Nagyobb moz-
galmat igénylő kérdések nem merültek föl — mondá — 
de az üdvös munkásság ugy a központban, mint a vidé-
ken serényen folyt s számos fontos tanügyi kérdést vi-
tattak meg. Az egyesület ügyei iránt való érdeklődést 
tanúsítja az az örvendetes jelenség is, hogy a tagok 
száma ma már meghaladja az ezeret. A középiskolákban 
a javulás és erősbödés minden irányban tapasztalható. 
A mi a létező bajokat illeti, azok nem egy-két év alatt 
keletkeztek s rövid időn nem is lehet azokat orvosolni. 
Ezután melegen üdvözlé az egybegyűlteket s megnyitá 
a XX-ik közgyűlést. 

Most Brózik Károly főtitkár tett jelentést az egye-
sület mult évi működéséről. Ebből megtudjuk, hogy az 
egyesület több taggal és körrel gyarapodott, a mult évi 
gyűlés által kitűzött és időközben fölmerült kérdéseket 
a vidéki körök megvitatták, az ifjúsági iratok tárából a 
megjelent első füzet köztetszésre talált s ennek követ-
keztében jövő évre már négy füzetet adnak ki. 

Mayer József pénztáros jelentése szerint a mult év-
ben 4909 frt ,volt a bevétel, 4303 frt 50 kr a kiadás s 
így a jövő évre 605 frt 50 kr maradt. Az egyesület 
vagyona 8337 frt 82 kr. A közgyűlés a választmány in-

dítványára a fennmaradt 605 frt 50 krból az érdél) részi 
közm. egyesületnek 100, az egyesület tartalékalapjának 
400, segélyző-egyesületének 50 s a felvidéki közm. egye-
sületnek 100 forintot szavazott meg. 

Mindezek elintézése után Klamarik János osztály-
tanácsos üdvözölte a közgyűlést a kozokt. miniszter ne-
vében. Üdvözlő beszéde egyszersmind jellemzése ís volt 
a tudomány, a közoktatás mai álláspontjának, irányának. 
A mai tudomány — ugy mond — a valóságot keresi, 
látni akar mindent tapasztalni és összehasonlítani. Ha 
együtt látjuk a jót és rosszat, akkor tudjuk csak ponto-
san, hogy mi a jó és a rossz. Ma Mommsen elmegy 
Rómába megirni történelmi munkáját, a leggazdagabb 
képzeletű regényíró, Jókai Mór elmegy a Szepességbe 
megirni a regényt, mely ott játszik. Az első a konkrét 
igazat keresi, a második fokozza fantaziáját a helyszín 
szemlélete által. A biztos eljárás a tapasztalásszerzés, 
ennek egyik főelőmozdítója az utazás. A mai paedago-
gía is így jár el. Az épületeknél és azok felszerelésénél 
az összehasonlítást kell keresnünk, megvizsgálván idegen 
helyen azt, ami jobb, ami tökéletesebb. A szemléltető 
oktatás számos tanszert igényel. Azon vagyunk, hogy 
mennél többet lássanak a mi tanítványaink. E szemlé-
leti eszközök haladásáról is tudomást kell szerezni a ta-
nárnak, azonfelül nagy haszonnal jár az eszmecsere, a 
tanárnak mennél többször kell a fővárosba jönnie, amire 
a közgyűlés alkalmat nyújt. Óhajtanunk kell tehát, hogy 
mennél többen látogassák közgyűlésünket. A középisko-
lai tanügy mindinkább több bizalmat kelthet, a mihez 
a középiskolai törvény garanciái is járulnak. Több is-
kolát építünk most egy év alatt, mint előbb 10 éven 
át. Felszerelésre többet adunk most egy év alatt, mint 
korábban tiz éven át. A tanárok működésében is nagy 
javulás mutatkozik. Mind a mellett sok a tenni való, a 
javítandó. Ha hibánkat elismerjük, egy lépést teszünk a 
javulás felé. 

Az általános helyesléssel fogadott beszéd után 
Vida Károly tanár olvasta föl értekezését a magántani-
tásról a középiskolákban. Vida elitéli a magántanitást, 
mert ez megfosztja a tanulót az önállóságtól. Az érde-
kes kérdéshez többen szólottak. Nagy zajt és visszatet-
szést keltett Simon József dr. zombori tanár felszólalása, 
a ki szükségesnek tart ja a korrepetitorí intézményt, még 
pedig abból az okból, mert Magyarország összes tanár-
testülete nem tud tanítani. A vádat komolyan nem vette 
ugyan senki, de hogy visszautasítatlanul ne maradjon 
többen tiltakoztak egyenként is az ellen, igy Horváth 
várkonyi, Kopesdy Sándor budapesti, Fischer Lajos pápai 
tanárok, s végül Kármán Mór, kinek fölszólalása volt 
a legérdekesebb s figyelemre legméltóbb, a kérdést egész 
más oldalról világítván meg. O se barátja a korrepetitorí 
intézménynek a mai alakjaban. De igenis üdvösnek tar-
taná, ha mint az angol és francia középiskolákban, ná-
lunk is az osztályfőnök mellett volna egy u. n. ductor, 
kinek fölügyelete alatt készítenék gyakorlataikat a ta-
nulók, mielőtt azok a tanár elé kerülnének. Kármán nagy 
hibának tartja, hogy míg minden pályán : orvosin, ügy-
védin stb. az illetőktől több évi gyakorlatot kívánnak, 
mielőtt tényleg megkezdenék hivatalos működésüket, a 
tanári pályán erre még nem fektetnek elég súlyt. Sze-
rinte a tanárjelölteket előbb magántanárokként kellene 
alkalmazni az egyes középiskoláknál, vagyis ezek lenné-
nek azok a dudorok, a minők az angol és francia kö-
zépiskolákban vannak alkalmazva. Ennek kettős haszna 
lenne. Egyfelől a ductorok belegyakorolnák magukat a 
tanításba, a tanulókkal való helyes bánásmódba, másfe-
lől meg előkészítenék a tanulókat. A tanulónak sok 
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n j ugtalanságot okoz az a bizonytalanság, vájjon helye-
sen készült-e el föladványaival. Magáról tudja ezt, s bár 
ő kitűnő tanuló volt, még az is megnyugtatólag hatott 
rá, ha édes anyjának mutatta meg föladványait s ez 
azokat helyeseknek ta'álta. Hátha ezt a megnyugtató 
véleményt ahoz értő embertől hallja a tanuló. 

Kármán fejtegetése általános helyesléssel találkozott, 
s Simon tanár ujabb felszó'a'ását lehetetlenné tette a 
közgyűlés zajos tiltakozása. 

Második nap a programm első pontja, Várkonyi 
Endre dr. értekezése volt. Miért nem tudunk kellő sikert 
felmutatni az ó-classicus irodalom tanításából ? 

A felolvasás ismertetve és összegezve azokat a 
panaszokat, melyek az ó-classicus nyelvek meddő taní-
tását támadják meg, elismeri e panaszok jogosultságát, 
azután következetesen és gondosan csoportosította az 
akadályokat, melyek tanításban és tanulásban eredmény-
telenné teszik a tanár és tanítvány törekvését. A felol-
vasót előadása végeztével megéljenezték. 

Az értekezés élénk vitát provocált. Először Villa 
Károly dr. szólalt fel s különösen a felolvasó egy argu-
mentumának a jogosultságát vonja kétségbe, azt t. i., 
hogy a felolvasó a reáliák tulterjedésében keresi az 
ó-classicus irodalom sikertelen tanítását. Kármán Mór dr. 
azt gondolja, hogy a reálék nincsenek befolyással az 
ó-classicusok tanítása sikertelenségére, a mit nyilván-
valóan bizonyít az, hogy van Németországban oly real-
gymnasium, ahol az ó-classicus nyelvek tanítására he-
tenként 12 órát fordítanak, s a hol mégis alapos a reá-
lis képeztetés, de egyúttal, mert van idő és mód, siker-
rel tanítják az ó-classicus irodalmat is. Az eredményte-
len tanítás főoka nálunk az, hogy tanáraink számára 
nincsenek magyar nyelven megfelelő irodalmi könyvek. 
Simon József dr. nem találja egészen helyesnek a Kármán 
argumentatióját, mert hisz ezelőtt évekkel sem voltak 
ilyen magyar nyelven irt irodalmi munkák s az ó-classi-
cus irodalmat mégis sikerrel adták elő. Szóló nem a rí 
deg szabályok, hanem a gondolatok tanításával véli a 
helyzetet javítani. Szilasi Móricz kiemeli, hogy nem he-
lyeselheti egészen azt az irányt, a mely fordítások s át-
dolgozásokkal akar tudományos könyveink hiányán segi 
teni. Jobb volna, ha gyengébb is, de eredeti munkák 
megírását támogatni, hogy fejlődjék vita, tudományos 
élet. Szerinte maga az akadémia is kárt okoz tudomá-
nyunknak fordításaival. Sőt volna munkás is bizonyára 
elég, ha volna szellemi vezérlő középpont, de legkivált 
akadna áldozatra kész kiadó. Hisz legfontosabb volna 
egy jó szótár, egy nagy s teljes mondattan, azt pedig 
nem lehet lefordítani. Továbbá szerinte az auctorok 
megválasztásában kellene más eljárást követni. Cicerót 
nem lehet mellőzni, de meg lehet szorítani. Inkább meg-
felelnek a modern észjárásnak Plautus, Terentíus stb., 
sőt ujabbkori írók is használhatók volnának. Tomor Fe-
renc java részében egyetért az előadóval, csupán csak 
egy-két gyakorlati dolog felfogására tartja szükségesnek 
a rectificatiót. Ezután röviden szólt még Kármán Mór dr. 
s reflectált Szilasi és Tomor megjegyzéseire. Az előadó 
röviden összegezve a vitát, megjegyzéseket tett az egyes 
felszólalásokra s ezzel a vita véget ért. 

Az elnök az értekezőnek köszönetet mondott a köz-
gyűlés nevében. 

Következett a tisztújítás, miután rövid szünet múlva 
Szerelemhegyi Tivadar olvasta föl értekezését a latin 
nyelv kérdéséről. Az értekező mindenekelőtt a nevelés 
feladatának tisztába hozatalával foglalkozik. Azután áttér 
az eszközökre, a melyekkel lehetségesnek tartja a ne-
velést. Nem célszerű csak humánus, vagy csak reális 

irányban nevelni az ifjakat. Mindkettő egyarant jogosult 
s mindkettőnek egyenlő tért kell biztosítani. Először ter-
mészetesen a nyelvoktatásnak van helye, mert ez késziti 
elő a talajt, a melyen a reális tárgyakat művelni lehet. 
Kétségtelen tehát, hogy a nevelés alapfeltétele a nyelv-
tanítás. Hogy mennyire jogosult a nyelvek között a latin 
nyelv tanítása, arra nézve ujabb időben a sajtó pro és 
contra már felhozott mindent ; a mi csak argumentumnak 
kínálkozott. Értekező határozottan a latin nyelv mellett 
foglal állást és szerinte reánk nézve a latin nyelvvel 
való szakítás egyenlő volna az elszakadással Nyugat-
Európától. 

A következő vitaban részt vettek Tomor Eerenc, 
Simon József, dr. Sz :getváry Iván és az előadó, felsorolva 
legtöbbjét azoknak az indokoknak, melyeket a közelmúlt 
erre vonatkozólag felmutatott. 

A választmány a tiszteleti tagokra nézve javaslatot 
terjesztett be, s tiszteleti tagokká ajánlja Berzeviczy Al-
bert államtitkárt, Alkér városi tanácsnokot, Hunfalvy 
Pál főrendiházi tagot, Kriesch János műegyetemi rectort 
és Pap Gábor ref. püspököt. Á közgyűlés éljenzéssel fo 
gadta el a proposi iót. 

Tárgyalás alákerültek végül az indítványok, melye-
ket a vidéki körök nyújtottak be s a melyeket egytől-
egyig elintéztek. Az indítványok közül különösebb ér-
deklődést keltett a nyugdíjintézetek ügye, a melynél 
György Aladár hosszabb és indokolt beszéd kíséreté-
ben azon javaslatot terjesztette elő, hogy a kérdés ér-
dekében a cultusminiszterhez ez alkalommal még ne te-
gyenek felterjesztést, mint azt a választmány proponálta. 
A közgyűlés többsége a választmány indítványát fo-
gadta el. 

A tanácskozások befejezése után kihirdették a vá-
lasztás eredményét, mely szerint az egyesület volt tiszt-
viselői csaknem mind újra megválasztattak, tehát elnökké 
Berecz Antal, alelnökké Hofer K. és Köpesdi Sándor, 
24 fővárosi, 18 vidéki választmányi tag. 

T A R C A . 

Az istenhit az újkori bölcseletben.*) 
Jelige: Philosophia obiter libata a Deo ab-

ducit, p!eniter hausta ad deum re-
ducit. Baco. 

A. A Kant előtti vallásbölcselet. 
Des Cartes volt nemcsak az újkori eszmeelviségnek 

(idealismus), de az újkori vallásbölcseletnek is megala-
pítója. Híres okoskodását »En gondolom Istent, tehát 
Isten létezik« az atheizmus ellen intézte. Az isteneszmét 
— mint ő mondá — sem a világból, sem magamból 
nem meríthetem, tehát Isten maga adta belém, hogy az 
mint egy biztos jelül legyen a mestertől rányomva mű-
vére. »Mindaz, amiről nyilván tudom, hogy az én szelle-
mem fogalmához tartozik, valósággal ahhoz tartozik«. 

*) Főbb forrásaim : 
God. Efr. Leibnitii: Opera Philosophica omnia. Berolini 

MDCCCXL. 
Imm. Kant: Kritik der reinen Vernunft. Riga 1781. 

» » Kritik der praktischen Vernunft. Riga 1788. 
» » Kritik der Urtheilskraft. Berlin 1790. 
» » Religion innerhalb der Giauzen des b'.ossen Ver-

nunft 1793. 
Ch. BartoJmess : Histoire eritique des Doctrine religiieueie de la 

Philosophe moderne. Paris 1885. 
L. Caro: L'ideé de Dieux et ses nouveau eritique. Paris 1864.-



877 

Azon tökélyességek között, miket én Istenben létezőkül 
elismerek, ott van a létezés is. — Erkölcstana is Istenre 
irányul: Isten örök akaratát érezteti velünk, valahányszor 
nehéz viszonyok közt önmagunkat kell megtagadnunk. 
Vollairenak a »System*-ben Des Cartes érveléséről tett 
azon mondása >Voici mon argument, qui me semble in-
vincible : Pour étre c'est assez, que vous soyer possible« 
azon felületességekhez tartozik, melyektől Voltaire tudo-
mányos könyvei hemzsegnek. Amit ő nevetség lárgyává 
tesz : az az Anzelm argumentuma, mely toto coelo külön-
bözik a Des Cartes-étől, ki az okozatból a legtökélete-
sebb lény fogalmából következtet annak egyetlen lehető 
okára : Istenre. Azonban Des Cartes is megállott a fél-
úton. Mint előbb Baco tevé, száműzte a végokokat a ter-
mészetből attól félvén, hogy azokat megengedvén előíté-
letet támaszt a természettudományok függetlensége iránt. 
E száműzést azzal mentegeti, hogy az emberi ész igen 
gyönge átlátni Isten szándékait. E hézagot betölteni 
Leibnitznak volt fenntartva. 

Leibnitz »Theodicee*-jét Bayle ellen irta. Isten erköl-
csi attribútumai — bölcsesége, igazsága, jósága — rneg-
egyeztethetlenek a rossz állandó valódiságával, a fizikai 
szenvedések szomorú látványával, a méltatlan szenvedések-
kel. Leibnitz műveit két főgondolat vezérli : Isten jogait s 
az emberek érdekeit egyenlően tekintetbe venni ; aztán 
azon meggyőződés, hogy minden igazi bölcselet ugyan-
azon célra tör, ahová a vallás. Leibnitz három bölcseleti 
nézetet ostromol : azt, amely Istent embernek, azt mely az 
embert Istennek, végre mely mindkettőt a világnak ál-
dozza fel. A teremtésre vonatkozó kétértelműséget ki-
kerülhette volna, ha ugyanazon következetességgel halad 
Isten realitásának s mindenhatóságának, mint jóságának 
kifejtésében. Ide vonatkozó szavai : (Összes művei 469. 
old). J>Isten tökéletessége a mi lelkűnké, de ő azokat ha-
tártalanul birja ; ő az óceán, mi csak a csöppek vagyunk. 
Bírunk tőle némi hatalmat, némi ismeretet, némi jóságot ; 
— de ezek egészben Istenben vannak. A rend, az arány, 
az összhang elragad bennünket. Isten az összes rend ; ő 
őrzi az arányos igazságát, ő csiná'ja az egyetemes össz 
hangot . Minden szépség az ő fényének visszaverődése.* 
(Másutt 506. old ). »Isten a világ első oka.c Erről való 
okoskodását igy végzi : »egy létező állag nem lehet más, 
mint értelem, melynek eszméi vannak ; akarati tény, mely 
vá'aszt. S hogy az akarat végrehajtassák, az az ő hatal-
mától van. A hatalom a létre, az értelem az igazra, az 
akarat a jóra irányul. S ami mindezt összeköti, nem lehet 
több egynél.* 

Leibnitz követői közül első sorban Wolff érdemel 
figyelmet — ki bölcseletét rendezte. — Ő Isten lételét, 
teremtő és tökéletes szellemi voltát két módon muto-
gatja. Az elégséges ok elve szerint a világnak és léleknek 
elegendő okának kell lenni; de ilyennel önmagukban 
nem bírván egy kívültök levő lény szolgál okul, mely 
kétségkívül reálisabb, mint az ideiglenes lények. Meta-
fizikai érve szerint e lények lénye egyesít magában min-
den realitásokat s azok közt ott kell lenni a szükség-
képeni létnek. Eszerint Isten szükségképen létező. Bdfin-
ger meghatározása szerint Isten azon lény, ki minden 
lehető világot a legteljesebben, legvilágosabban s legha-
tározottabb módon képvisel. (Theodiceájában) Isten böl-
cseségét nem a rossznak megengedésében találja, hanem 
a világnak megvalósításában, hol a rossznak összege sok-
kal alább áll a jó összegénél s hatalmasan működik en-
nek növelésére. Baumgarten szerint a legreálisabb lény 
nem csak logikailag lehető s tökéletesen felfogható, de 
kizár minden tagadást , minden nem-létet s végre ha 
tényleg nem léteznék, semmi eszme, semmi bizonyosság 

nem volna lehető, — mert akkor az azonosság s ellen-
mondás elve hamis volna. — A többi követői Leibnitz-
nak az anyagelviség (materialismus) ellen harcoltak. 
Maier Gy. J. Reimarus, Büffon s d 'Alembert ellenében 
vi atja, hogy a végokok szintén oly szilárd alappal bír-
nak a természetben, mint az okosságban, hogy igen 
hasznosak a természettudományok előmozdítására az 
által, hogy felfedezésekre vezetnek. 

A 18. század francia vallásbölcselői közül csak 
Rousseau érdemel említést, miután a későbbi thesisták — 
Rollin, Montaigue, Racin L , Guenared R., Lignaek, Tur-
got, Brunet — mind az ő nyomdokain haladtak. Az ő 
bizonyításai az érzelemre támaszkodnak. »Érzem Istent*, 
tehát van Isten. Istennek, mint fő és értelmes lénynek 
létezése ellenmondhatlan, de lényege hozzájárulhatlan. S 
ha Isten létezik, tökéletes, bölcs, hatalmas és igazságos; ha 
bölcs és hatalmas, akkor minden jól van ; ha igazságos és 
hatalmas, akkor lelkem halhatatlan ; ha lelkem halhatatlan, 
harminc éves élet semmi rám nézve, legfeljebb arra 
szükséges, hogy felfogjam az universumot. Ha valaki el-
fogadja az elsőt, a következőket soha sem fogja megin-
gatni ; ha valaki tagadja, akkor nem kell vitázni a követ-
kezmények felett. Összefügg az istentannal Rousseau 
erkölcstana: »Az ember szabad, azért felelős tetteiről, 
igy szerencséjéről s szerencsétlenségéről is.* 

Humenál, ki tagadta az okot és lelket nagyon ter-
mészetesen nem lehet szó személyes Istenről. A termé-
szeti vallás feletti dialógjában Isten lételét, ha nem ta-
gadja is egyenesen, igyekszik kimutatni, hogy róla nem 
tudhatunk semmit. Isten — úgymond — valami érthe-
tetlen dolog, egy lény, melyet az ember nem tud meg-
jeleníteni s melyre tagadólagos vagy ellenmondó gondo-
latokat ruház, egy hasztalan és üres elvonás belső össz-
hang és tá rgy nélkül, képtelenség, non-sens. A világot 
nem lehet hasonlítani egy műhöz, melynek felsőbb mű-
vészre van szüksége, inkább egy növényhez, mennyiben 
származása valami belső termelő erőre utal vissza, de 
nem valami elválasztott külső erőre, mely sajátszerű cé-
lokra eszmélve cselekszik. A lélek test után fennmara-
dása ér thetet len; a jövendő jutalmazás eszméje képte-
lenség. V a g y szabályozva van már a világ az igazság 
által vagy nincs; első esetben az igazságnak elég van 
téve s a jövő élet felesleges; másik esetben semmi sem 
indokolja, hogy Istennek igazságosságot tulajdonítsunk. 
Egyetlen iránytűje az emberi létnek a kellemes benyo-
mások keresése. Belső önkénytességről, erkölcsi szabad-
ságról szó sem lehet. Innen folyik, hogy az öngyilkos-
ság sem Isten sem magunk iránt nem vétek; az csak 
végzetes következménye a törvényeknek, melyek a mi 
testszervezetünket szabályozzák. Az ember életének — 
úgymond — legfeljebb annyi értéke van, mint egy csi-
gáénak. 

Hume tanai hatalmas ellenfélre találtak Beidben. 
A rideg empirizmus s skepticizmus eredményétől vissza-
riadtak a vallás és erkölcsiség mellett irók : Wollaston, 
Clarké, Shaftesbury és Newton. Shaftesbury a végokok-
ból következtette az egyetemes szellemi életet. Az ember 
énje éppen úgy kijelenti az istenséget, mint a világ-egye-
tem. Newton szintén azt mondta, hogy Istent csak a 
végokokból csak a világ felséges ekonómiájából lehet is-
merni, mely nélkül a fölény nem volna egyéb, mint 
végzet vagy természet. Clarké Istenben az idő és tér alap-
ját vagy alajzatát nézte. Tér és idő attributomok, me-
lyeknek alanynyal kell bírni. A skót iskola alapítója 
Hutcheson, szervezője Beid. Amaz különösen a vallásos 
igazságokkal foglalkozott. Szerinte Isten lételére a min-
denség fizikai vagy morális alkotmányáról lehet felemel-



869 880 

kedni. Humenak Priestley, a kegyes matériálista, vala-
mint Beattie és Oswald íiied társai és életirója Dugald 
Stewart. Beattie kétféle — esetleges és szükségképeni 
ismeretről beszél s amazt 12 axiómába foglalja, emezt 
6-ba, miket metafizikusoknak nevez. Oswald a vallásra 
nézve a közérzékre (sens commun) hivatkozott. Isten lé-
tele szerinte oly evidens, hogy annak még bizonyítgatá-
sától is óvakodni kell. Dugald Steicart már sokban eltér 
mesterétől, kevésbé eredeti, mint Reid, de eszmékben 
gazdagabb s termékenyebb. Lélektani megkülönböztetései 
igen mesteriek. A »gyakorlati szellem« elemzésében min-
den kötelességet az Isten, magunk és embertársaink 
iránti kötelességekre viszen vissza. Isten lételét is a józan 
ész (bon sens) tanítja, mint szintén a kötelesség, hogy neki 
engede lmesked jünk . (Folyt, köv.) 

Mindent Isten dicsőségére. 
Ezt a címet adhatom a következő közleménynek, 

melylyel nem akarok mást keresni, mint az Isten dicső-
ségét, s mely nem akar egyébb lenni, mint bizonyság-
tétel a mi Urunknak a Jézus Krisztusnak nagy szere-
tetéről. 

Arról a munkálkodásról akarok egyet-mást közölni, 
melyet kezdettem és folytattam Kőbányán, Budapest 
főváros X. kerületében, ezenkívül Kispesten és Erzsébet-
falván. Mind a három helyen voltak igazság után éhező 
lelkek már régebben s a ref. egyház tagjai mindenütt 
kezdtek tömörülni, mielőtt engem az Ur hozzájok küldött. 

A mult év elején történt, hogy a budapesti ref. 
egyház két lelkészének kezdeményezésére az egyházta-
nács a nevezett helyek lelki gondozásának ügyét kezébe 
vévén, a dunamelléki ref. egyházkerület püspöke megbí-
zott a nagy feladat teljesítésével. 

Ismeretlen emberek közé kellett tehát mennem, 
kik ha nem is egészen, de nagy részben nélkülözték az 
Isten országának áldásait. Templom messze volt tőlük s 
azért az Isten igéjét nem igen hallgatták. Az első szent 
séget, a keresztséget csak végrehajtatták gyermekeiken, 
de már a felnőttek az Urvacsorával nem éltek igen sok 
esetben éveken keresztül. Az éneklésből ís kezdtek 
kijőni és soknál bizony lehullott az utolsó kapocs is, 
mely az anyaszentegyházhoz kötötte s lett belőle isten-
tagadó. A gyermekek vallásos nevelése sok ideig telje-
sen el volt hanyagolva. Némely szülő kiadta gyermekét 
falura, de csak néhány hétre, hogy ott confirmatioi ok-
tatásban részesüljön, de olyan házasulandó fiatal emberre 
is találtam, ki a Jézus Krisztusról nem is tudott jófor-
mán semmit sem. Kőbányára néhány év óta járt ki val-
lástanító, de a gyermekek nem igen jártak el a vallás-
órára. Kispesten körülbelül harmadéve kezdték a gyer-
mekeket vallásoktatásban részesíteni, Erzsébetfalván pedig 
a ki a gyermekeket a megváltó ismeretére s szeretetére 
tanította volna, nem volt senki. 

E helyen azért csakhamar megkezdtem a vallásokta-
tást. Tanítványom nem volt sok, de annál nagyobb lett az 
én örömöm, midőn nemsokára láttam, hogy az Úr hogyan 
szerez magának dicséretet az én kicsinyeim szájából is. 
Ugyancsak Erzsébetfalva volt a hely, hol először hir-
dethettem az Isten igéjét. Egy ottani tagja a ref. egy-
háznak felajánlotta házának nagy termét, hol mintegy 
60 ember gyűlt össze. Erzsébetfalván csak egy néhány 
család van, de az első ístenitisztelet óta az új Bethelben 
kisebb-nagyobb időközönként összegyűlnek a hívek, hogy 
lelküket az élet vizével felfrissítsék. Az elmúlt húsvét 
másod napján pedig a kőbányaiak közül felkerekedtek 

néhányan, engem is magukkal vittek Erzsébet fal vára. 
A ref. egyház tagjai mióta istenitiszteletek tartatnak, 
nemcsak filléreket tesznek a perselybe, hanem kisebb-
nagyobb összegeket megajánlanak egyházi célokra. Ez 
összegeket valószínűleg nem veszi át a budapesti reform, 
egyház, hogy azok, mint egyházi adó, a nagy egyház 
pénztárába folyjanak, hanem meghagyja az erzsébetfal-
vaiaknak úgy, mint a kispestieknek, isten országa ügyének 
saját helyükön való előmozdítására. 

Mert a mi a külső viszonyt illeti, arra nézve tud-
nunk kell, hogy a kőbányaiak, mint Budapest főváros 
lakói, hozzátartoznak a budapesti reform, egyházhoz, a 
másik két helyen lakók azonban nem. Épen ezért ezen 
ügyek szabályozására egy bizottságot küldött már ki a 
budapesti ref. egyháztanács Pap Károly, budapesti má-
sodik lelkész elnöklete alatt, mely hogy az egyháztagok 
buzgóságának növelésére alkalmas határozatokat hozzon 
az nemcsak kívánatos, hanem reménylhető is. 

Erzsébetfalván már régebben van a templom szá-
mára kijelelt telek, de mivel a hívek kevesen vannak, 
csak óhajtás maradt eddig a templomépítés ügye. 

Máskép vannak e tekintetben a körülmények Kis-
pesten, ebben a folytonosan nagyobbodó s az üllői or-
szágúton fekvő faluban. Gondolom, egy e lap hasábjain 
megjelelt közleményemben elmondtam már, hogy az ot-
tani reformátusok ingyen kaptak telket s mielőbb óhaj-
tanának legalább egy díszes imatermet építeni. A buda-
pesti ref. egyháztanács egyelőre csak azt engedte meg, 
hogy a hívek maguk közt s a vidéken gyüjthessenek, 
megígérvén, hogy az országos gyűjtést maga fogja kez-
deményezni. A hívek gyűjtöttek is néhány száz forintot 
s most már várnak az igéret teljesítésére. 

Kispesten eddig az állami elemi népisko'a egy 
osztályában hirdettem az igét, de szintén csak időközön-
ként. Itt már többen szoktak összegyűlni, mint Erzsé-
betfalván, de többen ís vannak. A perselypénz az első 
istenitisztelet alkalmával 23 forintra ment, azóta is ren-
desen van 3—4 forint persely pénz, sőt néha 10—12 is. 

A mult év őszén Kispesten is átvettem a vallás-
oktatást s valóban Isten nagyon megáldotta munkálkodá-
somat a gyermekek körében. Karácsonykor egy kis ünne-
pélyt rendeztünk, hol már a gyermekek éneklés s imád-
kozáson kívül a Krisztusról szóló történetek szavalásaival 
is szereztek nagy örömet. A mult héten tartott vizsgára 
pedig többen egész részleteket tanultak meg szórói-szóra 
a bibliából. 

Kispesthez tartozik még Szent-Lőrinc nevű puszta 
is, hol szintén tartot tam már istenitiszteleteket. 

Lakásom azonban nem az eddig felemlített helye-
ken, hanem Kőbányán van. Ide kerülök vissza vasúton 
s lóvonaton, kocsin vagy gyalog, bárhova kelljen mennem 
napközben. Itt tudom meg, hova kell mennem másnap 
temetési vagy keresztelési szertartás elvégzése végett s 
hogy mehetek-e oda hová szándékoztam. Itt vannak leg-
többen a reformátusok. A mult év augusztusától kezdve 
béreltek egy imatermet, mely 180—200 embert magába 
fogad s azt felszerelték díszesen. A bérletösszeget s a 
felszerelési díjat már kifizették. Ezenkívül fizették az 
egyházi adót, domesztikai járulékot s pedig az elmúlt 
évben már sokkal többen vettek részt az egyházi adó-
zásban, mint azelőtt. Itt is óhajtanának a hívek templo-
mot építeni, de nemcsak ők ajánlanak 50—100—500 fo-
rintnyi összegeket, hanem Kőbánya másfelekezetű lakos-
sága is nyilvánította adakozási szándékát. Bár a buda-
pesti református egyháztanács meghallaná e dolgokat 
s mielőbb telket szerezne és legalább a hívek s az itt 
lakók közt kezdené meg a gyűjtést, mert hisz itt is 
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a kezdeményezést várják. Ezt természetesen nem pa-
nasz, hanem óhajképen mondom, annyival inkább, mert 
reménylem, hogy az egyháztanács, melynek tagjai Szász 
Káro ly püspök kezdeményezésére önmaguk közt körül-
belül i oo forintot adtak össze a kőbányai híveknek 
adandó harmónium beszerzése végett, igyekezni fog min-
dent megtenni, hogy a kőbányaiak önálló épületet kap-
hassanak, hol az Ura t egybegyűlve dicsérhessék, amire 
annál inkább égető szükség van, mert a mostani hely 
már többször kicsinynek bizonyult. Meg kell még itt 
említenem, hogy e helyre járnak a Budapest VI. kerü-
letéhez tartozó rákosfalvaiak is, kiknek gyermekeit szin-
tén én részesítettem vallásoktatásban, minthogy Kőbá-
nyához nagyon közel vannak. 

Tán előbb kellett volna szólnom a gyülekezeti ta-
gok látogatásáról. Ez volt kezdete tulajdonkép az isteni-
tiszteletek tartásának. Meglátogat tam néhány családot s 
meghívtam az istenitiszteletre. Lassanként elterjedt aztán 
a hir s most már a kőbányaiak minden vasárnap 11 óra-
kor jöhetnek istenitiszteletre. A többi helyeken még 
vagy kőnyomatos meghívó vagy felszegezett h i rdetmény 
által értesítem a híveket arról, hogy mikor szándékozom 
nekik a Krisztus evangéliumát prédikálni. Edd ig vagy 
150—160 családot lá togat tam meg s ugy tapasztal tam, 
hogy az nagyon jó benyomást gyakorolt a hívekre. 

Nem hagyha tom még említés nélkül, hogy Kőbá -
nyán, hol minden vasárnap van istenitisztelet, a gyer -
mekeknek télen-nyáron tar tok vasárnapi iskolát s ott mi-
nél szeretetteljesebb modorban igyekszem őket az evan-
géliom igazságaiba bevezetni, melyeket ők egy hosszú 
prédikációból annyival kevésbbé ér thetnek meg, mert 
nem is igen képesek arra vigyázni, úgy mint arra a sok 
apró kérdésre, mit a vasárnapi iskolában hallanak. A 
kőbányai vasárnapi iskola különben gyümölcse annak a 
vasárnapi iskolai munkálkodásnak, melyet a fővárosban 
s a vidéken folytatunk néhányan. 

H o g y hova vezéreli az itteni dolgok fejlődését a 
kormányzó isteni kéz, azt nem tudom. De azt elmond-
hatom, hogy ugy az eddigi, mint az ezutáni eredménye-
kért az Ura t illeti minden dicsőség. Sem türelmem, sem 
erőm nem lett volna elvégzésére annak a munkának, 
amit e helyen el kellett végeznem, ha Isten a megfeszí-
tet t s fel támadott Krisztus evangéliomának, az írások 
erejének ismeretére el nem vezérelt volna. A szokatlan 
utakon eltévedtem volna, ha nem világosít előttem a 
Szent Lélek. A siker büszkévé te t t volna, ha Idvezítőnk 
azt nem m o n d j a : Tanuljatok tőlem, mert én alázatos 
vagyok s összetörte volna lelkemet a csalódás, mikor 
láttam, hogy gyakran a buzgóság kialszik, ha felém nem 
zendült volna e szózat : Ime én veletek vagyok a világ 
végéig. Azér t h á t : »Nem nekünk Uram, nem nekünk, 
hanem a te nevednek adj dicsőséget, kegyelmedér t s 
igazságodért.« (115-ik zsoltár I . v.). 

Szabó Aladár. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Ré(fi magyar leöltök tára, szerk. Szilády Áron 
kiadja a magyar tudom, akadémia IV-dik kötet, Buda-

pest, 1886. 
A fönnirt cím alatt tudományos akadémiánknak 

évről-évre nagyon becses irodalomtörténeti kiadványai 
jelennek meg. Most a negyedik kötet bocsáttatott közre 
Szilády Áron gondos szerkesztésében, ki e gyű j teményt 
alapos irodalomtörténeti jegyzetekkel és tanulmányokkal 

kiséri. Jelen kötetben a 16-ik század három költőjét mu-
ta t ja be a tudós szerkesztő nemcsak hát rahagyot t mű-
veikben, hanem jellemzetes életrajzi és széles irodalom-
történeti keretben. A három költő Badán Balázs, Dézsi 
András és Sztárai Mihály. A kötet legnagyobb részét 
Sztárai művei és jellemzése töltik be, s legkisebb helyet 
Radán foglal el, kinek egyetlen műve maradt fenn, a 
»Háborúságnak idején való könyörgés* című vers. A 
Dézsi művei sem kiválók s a szerkesztő is rövidebben 
foglalkozik velők is, írójukkal is, mint a költői alkotá-
sokban mindnyájuk fölött álló Sztáraival. Sztáraitól a 
»Gomoedia de matrimonio sacerdotum« és *Az igaz pap-
ság tíköre» című színműveket mutat ja be a szerző. 
Sztárai volt az első magyar iró, kitől párbeszédes alak-
ban és színpadi jelenetezéssel irott művek maradtak fenn, 
őt tar t ja az irodalomtörténet is a régi magyar dráma-
irodalom megteremtőjének. Szilády kimeritőleg fejtegeti 
a régi színjátékoknak Sztárai előtti á l lapotá t ; érdekes 
adatokat sorol fel a vallásos ábrázolásokról, a karácso-
nyi és vizkereszti misztériumokról. Fej tegetésében azon 
eredményre jut, högy Sztárainál a komédia-irás magas 
fejlettségi fokon áll s igy annak csirái az előző időkben 
keresendők. Rámuta t a farsangi mulatságokra, melyek-
ben az alakoskodások, tréfák és bohóskodások általáno-
sak lehettek, mert az egyházi szószék is kikelt ellenök, 
a mint ez Temesvári Pelbárt szerzetesnek 1480-ki pré-
dikációiból is látható. U g y látszik, hogy a magyar kir. 
udvar is kedvét találta a farsangi komédiákban, mert 
Il-ik La jos 1525-dik évi számadási könyvében január 
31-ről 34 frt kiadás van bejegyezve a színészek számára. 
Mindez azonban csak jelmezkedés, tánc és ének, mind a 
kir. udvarban, mind a nép között . Sztárai volt az, ki e 
farsangi já tékokat irodalmi műfajjá, komédiává tökélete-
sítette. S ez az ő irodalomtörténeti érdeme. 

Legjel lemzőbb azonban a szinjátékiró Sztáraiban az 
a vonás, hogy ő a komédia formáját a reformáció eszmé-
jének terjesztésére használta fel. Egyfelől a katholicizmus 
kigunyolása és nevetségessé tétele, másfelől a protestantis-
mus egészséges felfogásának népszerűvé tétele képezik 
színjátékainak theologiai és társadalmi irányzatát. Sztárai 
Olaszországban ismerkedett a művészettel, itt fejlődtek 
ki művészi hajlamai, itt erősödhetet t meg vonzalma a 
színművészet iránt. Mikor hazakerült, itt a reformációt 
terjesztette, s komédiáit irta, külföldről még nem hono-
suk meg hazánkban az a szigorúbb puritán felfogás, 
mely az ily eljárást elítélte volna. A magyar reformá-
tus egyház az 1562-ben megjelent debreceni hitvallásban 
nyilatkozott először a bálványosságok ellen, tehát akkor, 
mikor Sztárai komédiái (melyek 1550—1559-ig írattak) 
közkézben forogtak. 

D e nem lehet célunk a becses kötet kimerítő is-
mertetése, mert ekkor a Szilády magvas jegyzetei t és 
fejtegetéseit egészen ide kellene Írnunk, vagy legalább 
bő kivonatban közölnünk. Megelégszünk egy kis mutat-
ványnyal a kötet azon részéből, mely a prot . egyház és 
érzület magatar tását ismerteti a komédia-játszás iránt. 

»Összeszedett adataink arra a meggyőződésre bír-
nak, irja Szilády, hogy a középkorban nálunk is a far-
sang volt a komédia-játszás ideje, hogy a XV. században 
nálunk is általános divatja volt, a nép között épen úgy, 
mint a főrangúaknái s a királyi udvarban. Továbbá hogy 
valamint külföldön, ugy nálunk sem idézett elő a refor-
máció e téren szünetelést ; hanem mint ott, úgy szolgálta 
a komédia nálunk is az új viszonyokat, új alakokkal 
gazdagodot t s igyekezett korszerűvé lenni. A reformáció 
felszabadította a nemzeti nyelvet s érzést ; a komédia 
használta és ünnepelte e szabadságot s vele született ter-
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mészeténél fogva gúnyolta a szabadság ellenségeit. Rend-
szeres, pedáns tanítóskodása komolyabb, semhogy ter-
mészetével egyeztethető vo'na, de a korszerűséghez any-
nyira hozzátartozik, hogy e nélkül semmi kelete sem 
lett volna ama didaktikus korban. A kálvinizmus légkö-
rében igy is hamar kitelt becsülete, a puritánizmus pe-
dig épen tűzzel-vassal fordult ellene. »Az igaz papság 
tíkörének* ajánlását, bízvást ama hanyatló becsület jelé-
nek tekinthetjük, mert kétségtelen az, hogy ezt az 15 59. 
előtt irt komédiát, Huszár Gál az 1559. évben nyomatta 
s ajánlotta a semneci, kremneci és besztercei bölcs taná-
csosoknak. Ezekben a városokban, melyek az ágostai 
vallástételhez ragaszkodtak, a debreceni hitvallás megje-
lenése után is virágzott a szini előadás 

Adtak-e elő a XVI. században, német lakosságú 
városainkban magyar komédiát is ? oly kérdés, melyre 
még eddig nincs kétségtelen bizonyosságu felelet. — Ha 
ez Huszár Gál ajánlása dacára Sz fárai darabjával sem 
történt volna meg, ennek okát csak a nyelvben kell ke-
resnünk. 

Nemzeti dráma irodalmunk érdekében csak sajnál-
haljuk, hogy a debreceni hitvallás idézett cikke oly nagy 
hatással volt a magyar reformált felekezetre. Mert ha 
azon népies irányban, bárha egy ideig azon felekezeti 
szellemben is, a milyenben Sztárainak Antal és Borbás 
birája szinre lépett, a törzsökös magyar népi alakok so-
rozata s velük a magyar szinmű-irodalom tovább fejlőd-
hetett volna, az esetben ma már mi is az angolok és 
spanyolok büszkeségével tekinthetnénk irodalmunk ez 
ágára. Igy is van okunk némi megnyugvásra, ha a mi 
kevés maradványunk van az egykorú ilynemű alkotások 
nagy részével összehasonlítjuk, s elfogultság nélkül állít-
juk párhuzamba. Másutt is a felekezeti vitázó szellem 
sugallta a komédiák irányát s ez korántsem nálunk nyi-
latkozott legdurvábban ; valamint a népies nyelv erede-
tisége sem hangzik komédiáinkban bárdolatlanabbik, mint 
nyugoti szomszédainknál. A prolog s epilo^ által képzett 
paranthezis, nálunk is a klasszicizmus öröksége s a 
mennyiben kompozícióról lehet beszélni, a megróható 
lázasság nem egyedül nekünk róható fel. Annál fogva 
helytelen kritika az, mely e régiségeket felvont szem-
öldökkel állítja a mostani idő mértéke alá, vagy a fele-
kezeti türelem modern diplomatikus szempontjából véli 
elitélhetőknek. A mi bennök nem nemzeti, az egészben 
véve a kor szellemére vall ; a mi pedig ettől áthatva is 
magyarnak mondható, az ma már nem eshetik felekezeti 
szempont alá. S ha mégis találkoznék oly érzékenység, 
melyre kellemetlenül hatnának ez avas régiségek; gyó-
gyítsa az a vigasztalás, hogy a mit Sztárai darabjaiban 
a kálvinizmus véte ' t a katholicizmus ellen, szakasztott 
oly alakban járt neki vissza a kölcsönkenyér az unitárizmus 
részéről. 

E századból nem térhetünk ki ama kérdés elől: 
vájjon előadásra készültek s előadattak-e Sztárai darab-
jai? Azok, a kik mai mértékkel mérik eme drámai zsen-
géinket, határozottan nem mel szoktak felelni. Én az 
igen-t mondók kisebb csoportjához tartoeom. Fenntebb 
talán sikerült rámutatnom amaz összefüggésre, melyben 
Sztárai darabjai a reformáció kezdetén keletkezett ko-
médiákkal állanak. Mi a német reformációval voltunk 
kezdettől fogva folytonos összeköttetésben ; a mit kül-
földi tanult embereink ott láttak, tapasztaltak, igyekez-
tek itthon életbeléptetni. Iskoláink módszerei, szokásai, 
szabályai a német tanítás mintája után készültek s ré-
szint személyes, részint levelezés utján fenntartott állandó 
érintkezéseink által folyvást ebben az irányban haladtunk 
mindaddig, míg a konfesszionális két részre oszlás e te-

kintetben is különbségeket idézett elő. A mit Melanchton 
tett, helyeselt, javaslott, az a mi tanítóink előtt köve-
tendő példa gyanánt tűnt fel. Dévay, Batizi a maguk 
iskolájában csak ugy adathattak elő maguk s mások által 
irt színműveket, mint Sztárai Tolnán. Amazokéi invenció 
s szerkezet tekintetében gyengébbek lehettek, mint az 
olasz szinmüvészettel is ismerős Sztáraiéi, de az való-
színű, hogy a magyar népies alakok szerepeltetését már 
azok megkezdték. Az az ellenvetés, hogy ma képzelni 
sem tudjuk a Sztáraiéhoz hasonló darabok előadását, 
csak azt mutatja, hogy nem Shakespeare előtt élünk. 
Bizony Bornemisza, Melius és Telegdi prédikációival is 
furcsa volna ma próbát tenni s még sem kételkedünk, 
hogy a maguk idejében szó szerint adattak elő s áhítat-
tal hallgattattak végig. Azok a tolnai tanulók, kiket 
Szegedi Istvánék neveltek a papi pálcára, semmi nehéz-
séget sem, sőt gyönyörűséget találtak a Sztárai-féle da-
rabok betanulásában s előadásában, melyek közül egyet 
Huszár Gál is ily célra ajánlhatott kinyomatva, az ilye-
nekben gyönyörködő selmeci, körmöci s besztercei ta-
nácsoknak. Az unitáriusok követték a kálvinista pé'dát, 
hát vájjon a jezsuiták maguktól jöttek az iskolai szín-
játékok oly szorgalmas ápolására ? Bizony nem haszon-
talan mulatságból, sem csupán növendékeik mulattatására 
fordítottak rá oly nagy gondot, hanem felismerték ellen-
feleik kezében a használható eszközt és fegyvert s azután 
hasznát vették a mint csak ügyességüktől tellett. 1540-ig 
sok ízben kip-óbált eszköz volt ez a protestánsok kezé-
ben, tehát nem nagyon kellett rajta gondoskodni. Igy 
voltak a katekhizmussal, igy nálunk a postillákkal. 

Lehet, hogy a debreceni hitvallás idézett cikke 
több-kevesebb, vagy épen minden reformált iskolából 
kizárta az iskolai drámát, de csak egy időre. Melius 
utódai, a következő szádadban már máskép gondolkoz-
tak. Fennmaradt ugyanis egy, a kassai reformált szemi-
nárium őszi examenére meghívó s Czeglédi István ottani 
papsága idejében 1667. szeptember 9 én kelt levél, me 
lyet a kassai helvetika scholának tanítómesterei, Felvinci 
Sándor, Lisznyai Pál és Almási Péter irtak alá, kik ezt 
m o n d j á k : »mi is minden dolgainkat s forgolódásainkat 
a hires sárospataki scholához igyekeztünk konfirmálni, 
íme azért ez 1667. esztendőbeli examenünknek máso-
dikja is elközelget, melyet egy komédiabeli aktusocská-
nak játékával együtt patrónus urainknak jó tetszésekből 
rendeltünk ad diem 22 et 23. praesentis stb.« Ez arra 
mulat, hogy »az hires sárospataki scholában« azelőtt is 
meg volt ez a kassaiak által követett szokás ; egyszer-
smind arra is következtetés vonható belőle, hogy a mint 
Kassára eljutott, ugy találhatott utat egyébb iskolába 
is A levelet közlő Szentpétery Sámuel megjegyzi, hogy 
Pelsőcön, majdnem 1800-ig minden nyári közvizsgála-
tot a tanulógyermekek által előadott víg hősi vagy val-
lásos játék követett. De hagyjuk annyiba Balassa Meny-
hárt árultatása, Szegedi Lőrinc Teophániája úgy is sor-
ban fognak következni velük, rólok folytathatjuk a mon-
dani valókat* 

E kis mutatványból is meggyőződhetik a szíves 
olvasó, hogy Sziládynak e műve nemcsak a legbecsesebb 
irodalomtörténeti forrás-tanulmány, hanem egyszersmind 
a protestántizmus belső éleiét is megvilágító egyháztör-
ténelmi kitűnő és tanulságos munka. 

Sztáraink vonzó reformátori alakja és kimagasló 
irói egyénisége plasztikusan domborul ki a szakavatott 
szerző mesteri kezében. Melegen ajánljuk ez alapos, 
tudós és mégis vonzóan irt munkát olvasóinknak nem-
csak figyelmébe, de komoly tanulmányozásra. 
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B E L F Ö L D . 
Püspöki egyház- lá togatás. 

Körmöcbánya városa a közelebbi napokban érde-
kes s valóban lélekemelő ünnepélyeknek volt szinhelye. 
Szeberényi Gusztáv bányakerületi ev. püspök tartotta 
hivatalos látogatását. Ily eset itt már 1862. óta nem 
fordult elő, mikor boldogult Székács ejtette hivatalos 
útjába az egyházat, az érdeklődést hát maga a rendki-
vüliség is fokozta. De különösen Chabada József polgár-
mester s egyházközségi felügyelő fáradhatatlan buzgó-
sággal mindent megtett, hogy a várva-várt vendéget pro-
testáns egyszerűséggel fogadjuk ugyan, mégis örömünk, 
ünnepélyes érzelmünk ne csak a szívekben melegítsen, 
hanem külsőleg is kifejezést nyerjen. Jul. i-én a felügyelő 
és Privicky Ede pénzverői íő-aranyválasztó s egyházköz-
ségi presbyter Garam-Berzencéig a magas látogató elé 
mentek. A presbyterium pedig 14 kocsival a vasúti állo-
máson várakozott. 6 órakor megérkezett a püspök Hán-
del Vilmos és Hrencsik Károly Selmecbányái lelkészek, 
Zezsovics Károly lyceumi tanár, Bernhard városi szám-
vevő és dr. Medveczky Fiigyes budapesti egyetemi 
tanár kíséretében, ki mint minis téri biztos a lyceum 
érettségi vizsgálatainál jelen volt. A váróteremben előbb 
Bodó Lipót esperességi felügyelő (Nagy-Szelezsényről), 
aztán dr. Kubacska Hugó bánya-tanácsos, egyházközségi 
presbyter üdvözölte a főpásztort, ki mindkét üdvözletre 
melegen és hazafias szellemben válaszolt. A menet a 
városba ér! ezve. zászlókkal díszített utcákon jutott a pap-
lak elé, hol már nagyszámú közönség szorongott. Fe-
hérbe öltözött lánykák szép virágbokrétát nyújtottak át, 
s Raab Károly esperes és helybeli lelkész üdvözölte, mire 
a püspök ur válaszolt. A vendégek közt voltak még : 
Kosztolányi Aurél aranyos-maróthi ügyvéd s esperességi 
világi jegyző, később Moczkovcsák János zólyomi espe es, 
besztercebányai lelkész, Bakai esperességi jegyző, Tomka 
ügyvéd, Raab főerdész Zólyomból s Brózik Titus háji 
lelkész. 

Julius 2-kán a püspök ur meghallgatta a szünetek 
alatt helyben maradt elemi és reáliskolai tanulók rög-
tönzött hittani vizsgálatát, örömének adva kifejezést a 
hallottakon. Érdeklődéssel járta sorra a két iskola helyi-
ségeit, muzeumait Majd a városi hatóság, a főreáliskola 
tanári kara s az elemi és polgári iskola tanítótestületé-
nek tisztelgéseit fogadta. Délután presbyteriális gyűlés 
volt s a főpásztor részletes informátiókat szerzett az 
egyház minden külső-belső dolgairól s szeretettel teljes 
útbaigazításokat adott. Julius 3-án a vendégek megtekin-
tették a város nevezetességeit szíves kalauzolás mellett. 
Este az egyházközség javára szépen sikerült hangver-
seny volt. Julius 4-én istenitisztelet, melyen a püspök 
felszentelte a templom szép új orgonáját, melyet a hí-
vek áldozatkészsége s erzett. A püspök és esperes né-
met, magyar, tót imát és beszédet mondottak emel-
kedett szellemben, vallásos ihlettől és mély hazafiúi sze-
retettől áthatottan. Majd az esperes jegyzőkönyv alakban 
felolvasta az egyház történetét, megismertette az egyház 
kincseit, a hívek áldozatkészségét s az erkölcsi állapoto-
kat. Kitűnt, hogy a kicsiny, körülbelől ezer lelket szám-
láló egyház sok viszontagságon ment keresztül, de min-
den bajjal SZÍVÓS erővel, Istenbe vetett bizodalommal 
küzdött meg s ma minden tekintetben izmosodik s halad 
előre. Az ünnepély a püspök áldásával ért véget. Dél-
ben közebéd és tósztok árjával, melyek mindenikéből 
azonban a püspök iránt való tisztelet és szeretet, a val-

láshoz és hazához hű ragaszkodás tűnt ki. Az esti vo-
nattal kedves vendégeink 60 egyháztag kíséretében 
Stubnyafürdőre rándultak, honnan a püspök ur tovább 
folytatja hivatalos körútját. 

Szeberényi püspök kellemes emléket hagyott maga 
után Körmöc városában. Apostoli szelídsége és szerény-
sége, tudománya és fennkölt gondolkozása felekezeti és 
nemzetiségi kü'önbség nélkül minden szívet meghódított. 
Vajha mentül tovább vezethetné még egyházkerületünk 
ügyeit 1 Isten áldása legyen rajta és munkáján I 

—t—y . 

Az országos közalap ügye Belső-Somogyban. 
(Vége.) 

Eddig a konvent elnökségének leirata. 
Alólirott pedig, miként a közalap ügyének bevezeté-

sekor 83-ban és annak érvényesítési stádiumán 84-ben, ugy 
a visontai circulare előtt és után tartott egyházlátogatási 
körutam alkalmával is tudva, hogy »ami fegyvereink nem 
testiek*, minden egyházban külön-külön, újra és újra, 
minden oldalról és lehető indokból szivükre lelkükre igye-
keztem kötni a presbyteriumoknak, a közalap jövőnket 
megszilárdítani, sok helytt megmenteni hivatott jelentő-
ségét, rámutatva, az egyházmegye által 84. őszére elren-
delt s a renitensekkel szemben foganatosított végrehajtásra 
is, mint döntő és >ultima ratióc-ra, úgy hogy a f. évi 
áprilisi egyházmegyei közgyűlésre már e jelentést terjeszt-
hettem be : 

Egyházmegyénk mult évi tavaszi közgyűlési jegyző-
könyve 4. p. a. az országos közalap ügyében tett jelen-
tésemre hozott határozata értelmében az egyházmegyei 
elnökség kötelességszerűen eljárván, úgy a közalapi járu-
lékok 1883. és 84-re, mint az ellenszegülő egyházakba 
kiküldött bizottságok felszámított fuvar és napidijaik, 
minden egyházból befizettetvén, vagy hatóságilag behaj-
tatván ; a 85-re esedékes összegeket is, most már, még 
oly egyházak is, melyek nemcsak bevárták a polgári ha-
tóság végrehajtását, de az ellenszegülést is többé-kevésbbé 
megkísértették, látva, hogy a közalapi törvény oly jog-
hatá lyból bír, a mi a polgári törvények és hatóságoknak 
s O Felsége a koronás királynak is legfőbb védhatósága 
alatt áll, a mi alól nincs kibúvója annak sem, a ki nem 
tud önként meghódolni a magyar ev. ref. egyház kör-
java és érdekében létesített törvénynek, lassankint fizet-
getik, s bizom abban, hogy egyházaink mindinkább be 
fogják látni, hogy a közalap a magyar ev. ref. egyház 
számos gyülekezete és pregnáns közérdekeire nézve egy 
mentő eszme, mindinkább meg fognak hódolni annak, 
akkép, hogy önként is szívesen hozzák meg áldozataikat, 
tudván, hogy az egyháziasság nem az »Uram-Uram !«-féle 
szavakban nyilatkozhatik csupán, hanem cselekedet és ál-
dozatokban. 

Minthogy azonban a hatóságok közreműködése, a 
fennt idézett jegyzőkönyvi határozat szerint, csak a 83 
és 84-iki járulékokra terjedhetett ki, már csak azért is, 
mert a főtisztei, és méltóságos konvent mult évi novem-
beri gyűlésében alkotott »Közalap-kezelési szabályzat* a 
85-iki járulékok befizetésének véghatáridejéül 86. márc. 
31-dikét — a folyó évinek pedig 86. dec. 31-ikét álla-
pította meg (15. §) — kérdést kell intéznem a nt. köz-
gyűléshez, hogy a 85-iki járulék befizetésével még most 
is tartozásban, tehát most már hátralékban levőkkel szem-
ben mi történjék? a netán szükségessé váló végrehajtás 
mikor foganatosíttassák ? 

Az 1886. év eredményéről van szerencsém a kö-
vetkezőkben beszámolni : 
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A mint a 86-iki bevallási iveket és a fennt említett 
kezelési szabályzatot megkap am — mint méltóztatik 
tudni — egy tájékozást nyújtó körlevél kíséretében, min-
den egyházhoz kellő számú példányban megkii 'döttem 
azokat; az egyházlátogatás alkalmával pedig nem mulasz-
tot tam el minden egyházat újra is felvilágosítani, figyelmez-
tetni, buzdítani, reá mutatva a megtörtént végrehajtásokra 
is, melyek a zsinati törvények hatályában kételkedőket 
kézzelfoghatólag meggyőzhették arról, h o g y azt tisztelet-
ben kell tartani. 

Egyházmegyénk legellenszegülőbb vidékén is — a 
Dráva vidéket értem — alig akadt egy pár egyháznál 
több, mely ellenszegülési hajlamot tanúsított volna, s ha 
a visontai egyházgondnokok olajat nem öntenek az el-
lenállás már-már lelohadt tüzére, ma annak, bizonyára 
teljes elhamvadását jelenthetném. 

Sajnos azonban, hogy úgy főt. püspök urnák, ki 
egyházmegyénk egy erélyes és ügybuzgó lelkésze által 
jókor értesíttetett e mozgalomról, mint alólirottnak 
figyelmeztetése dacára megtartot t f. évi január 29-én, a 
Visontára törvénytelen módon összehívott, törvénytelenül 
összejött »gyű'és«-nek nevezett ér tekezlet ; engedélyt 
kérve és nyerve ahhoz a járás szolgabirájától, s szegény-
ségi bizonyítványt állítva ki önmagáról azzal, hogy a 
gyűlésnek, ugy elnöke, mint előadójaként más vallásbeli 
egyént szerepeltetett. 

Azonban a meghívott 40 egyházból csak 21 részé 
ről jelentek meg ott, s ezek közül ís csak részben kül-
döttek, másik rész pedig csak megbízás nélküli jelenvol-
takból és egy lelkészből állott. 

A gyűlés (?) itt eredetiben bemutatott kérvényével 
a főt. méltóságos konvent elé járult. 

A konventi elnökség azonban szintén ime eredeti-
ben felmuta'ott végzésével nemcsak elutasítá magától a 
teendőt, hogy a törvényellenesen összehívott és tői vény-
ellenes formák között megtartot t ülés kérelmét, mely a 
zsinat által alkotott, O Felsége által szentesített törvénynek 
a konvent által leendő megváltoztatásában összpontosult 
a ft. és méltóságos konvent elé terjessze, hanem egyúttal 
fegyelmi vizsgálatot látott elrendelendőnek azok ellen, 
akik y>az egyházközség jog- és hatáskörének jelvény éti-, az 
egyházpecsétjét, a zsinati törv. 28. § a 12 dik a 'pontja 
ellenére a lelkészek mellőzésével, a kérvényen egyoldi-
lulag felhasználták s talán önhatalmúlag vették maguk-
hoz, vagy az illető lelkészek, hivatali hatalmukkal vissza-
élve engedték át azt a gondnokoknak. 

Méltóztassék a közgyűlés intézkedni. 
Mindezen sajnos jelenségek dacára, örömmel consta-

tálhatom, hogy a 86-iki uj bevallások várakozásomat 
felülmúló szép eredményt tüntetnek föl. 

Idáig 65*) egyház, s köztük olyanok is. melyekből 
visontai gyűlés (?) fölterjesztvényét is néhány jelenvolt alá-
irta, beküldölték bevallásaikat, s még néhány igérle bekül-
deni önkény t ; a helyzet tehát 83—85-iki bevallásokhoz 
képest 25°/0-tólival javult. 

Es ez önkéntes bevallások közt is csak néhány van, 
mely a kerületi minimális átlagon alól m a r a d t ; a többi 
mind megüti a minimumot; a legtöbb pedig átlag felül-
múlja azt annyira, hogy 4, 5, 6, 7 kr., sőt a minimum-
nak ötszöröse is esik p. o. Csurgón, Kaposvárott és 
Nagy-Kanizsán, melynek csekély számú hivei többet írtak 
alá, mint legnépesebb egyházaink. 

Végeredményül pedig azok részére, a kik a vison-
tai conventiculumnak a kellőnél nagyobb jelentőséget 
tu'ajdonitottak, talán megnyugtatásukra szolgáland tud-

*) Ma már 70. 

niok, hogy Belső Somogy 86-ra is ugyanazon arány sze-
rint iratkozott be, mint 83 —85-re, t. i. az egyházmegye 
lélekszámát véve fel, átlag 41/2 krral, tehát nemcsak a 
kerületi minimumnál 5O°/0-tólival magasabban ; hanem a 
vagyonosabb kerületek átlagát is meghaladólag. 

Belső-Somogyból tehát veszély nem fogja fenye-
getni a közalap űrét, kivált ha a főtiszt, kerület és kon-
vent számos kis és előre törő egyházunk segélykérvénye 
iránti méltányos eljárással megnyugtat ja a kedélyeket az 
iránt, hogy igaz lesz az Úrnak ama szava: »kérjetek és 
megadatik!« 

Kezdetben nem szabad elriasztanunk a jogosult ké-
relmezőket. Kórmendy S., 

esperes. 

A bács-szerémi ág. ev. esperesség közgyűlése. 
A bács-szerémi ág. h. evang. esperesség folyó hó 

22. és 23-án nt. Belohorszky Gábor főesperes s tek. 
Scultéty Ede esperességi felügyelő ikerelnöklete alatt 
tar tot ta meg ez évi rendes közgyűlését, Újvidéken, az 
evang. egyházközség új templomában. 

A gyűlést megelőző napon az esperesség lelkészi 
és világi tisztviselői, valamint az egyházak küldöttei vá-
rosunkba érkeztek, s ugyan e napon d. u. 5 órakor meg-
tartatot t a szokásos előértekezlet. Junius 22-én d. e. 
3 / 49 órakor az egyházi valamint a világi tisztviselők 
Belohorszky Gábor főesp. ur lakásán összegyűltek s pont-
ban 9 órakor a harangok zúgása közepette templomba 
vonultak. A jelenlévő tanítók orgona kiséret mellett éne-
keltek, miközben az esperességi segédlelkész az oltár elé 
lépett s imát mondott, majd pedig még egy vers elének-
lése után, tek. Scultéty Ede esperes felügyelő üdvözölvén 
a jelenlévőket, a gyű'ést megnyitotta. 

Erre a főesperes felolvasta a legnagyobb gonddal 
készített s a jelenlévők figyelmét teljesen lekötő évi je-
lentését. Két örvendetes eseményről emlékezett m e g : 
először, hogy a bányakerületi felügyelő, nagyméltóságú 
Fabinyi Theofil, koronás királyunk által, magyar igazság-
ügyiminiszterré legkegyelmesebben kineveztetett, mely 
alkalomból a főesperes O nagyméltóságát az esperesség 
nevében táviratilag üdvözölte ; a másik pedig az, hogy 
az esperesség szerencsés volt ő méltóságát főtisztelendő 
dr. Szeberényi Gusztáv püspök urat körében üdvözölhetni. 

Az évi jelentés folytatólag az esperességben történt 
hivatalbani változásokról, a : egyházak és iskolák állapotá 
ról és a népesedési mozgalomról szól. Van az esperes-
ségben 32 anyaegyház, 31 rendes és egy helyettes lelkész-
szel, egy vándor lelkészi állomás egy lelkészs'.el, négy 
segédlelkész és egy hitjelölt. 

A népiskolákban működött 85 tanító. Az esperes-
ség közel 70,000 lelket számlál. Végezetül az egyes 
egyházak áldozatkészsége s az újvidéki templomszentelés 
emlitteték. 

A főesperesi jelentés egyhangú éljennel fogadtatot t 
s egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe felvétetni hatá-
roztatott. 

A jelentés után, mielőtt a folyó ügyek tárgyalas 
alá vétettek, nt. Schneeberger János újverbászi lelkész 
szólal fel. A szóló felemlíti, hogy f. é. május hó 30-án 
az újvidéki ág. h. ev. új templom felszenteltetvén, ezen 
ünnepély nemcsak az újvidéki ev. egyháznak, hanem 
mint látni való volt Újvidék szab. kir. városának s egész 
esperességnek örömünnepe volt. Örömmel telt el minden 
résztvevőnek keble, midőn vallás- és nyelvkulönbségre 
való tekintet nélkül láttuk az ezrekre menő tömeget össze-
gyűlni a felszentelendő templomban. Jól érezte magát 

5 6 * 



801. PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
802 

mindenki a rendezett diszebéden s kivált jól esett látni 
azt a kitüntetést, melyben a főtisztelendő püspök urat 
részesítették. Meggyőződhetet t mindenki arról, hogy 
Belohorszky Gábor főesperes, nemcsak az esperesség 
osztatlan szt rctetét s nagyrabecsülését birja, hanem Újvidék 
szab. kir. város közönsége, őt mint polgártársát szereti, 
tiszteli. S mindenki a legőszintébb elismeréssel adózik 
neki. Nagy tiszteletű Schneeberger J. lelkész indítványozza 
tehát, hogy az esperesség tekintettel Belohorszky Gábor 
főesperes számtalan érdemeire, kiváltkép pedig azért, 
hogy minden önzéstől menten önfeláldozásával határos 
munkásságával ily szép monumentális épületeket létesített, 
neki mindezért jegyzőkönyvileg köszönet és elismerés 
mondassék s legfelsőbb helyről tör ténendő kitüntetésre 
az esperesség által ajáltassék. De, folytatja a szóló 
történt , hogy a templomszentelési ünnepély alkalmából 
egy gúnyköl temény bocsáttatot t közre mintegy leron-
tandó e szent művet gúny tárgyává tenni szándékozva 
a felszentelési ünnepélyt továbbá ama férfit kinek egye-
dül köszönhető e mű ; de sőt még a püspök személyét 
is sértegeti, oly nem illő tett , melyen minden nemes 
kebel és jellem méltón megbotránkozik. Kiváltképen tekin 
te tbe véve még ama körülményt, hogy ezt nem más 
mint hitfelekezeti pap tette. 

Kéri a gyűlést, hogy ezen épenséggel nem illő el-
járás felett jegyzőkönyvileg a legmélyebb megbotránko-
zás fejeztessék ki. 

H o g y a szóló az egész ülés érzelmének adot t kife-
jezést, bizonyítja az egyhangú, hosszantartó éljen, mely 
szavait követte s midőn az esperességi felügyelő feltette 
a kérdést, váljon elfogadják-e az indítványt, egyhangúlag 
igennel válaszoltak. 

Ezután az egyes elintézendők vétettek tárgyalás alá, 
az egyes számvizsgáló bizottságok kiküldettek, az esperes-
ségi consistorium megválasztatott , elnökévé pedig ismét 
dr. Kari Bálint cservenkai jegyző lett. 

Déli egy órakor a gyűlés bezáratott . D. u. 4 órakor 
s másnap délelőtt folytat tatot t . Végé t pedig 23-án d. e. 
10 órakor érte. 

Harangszentelés. 
A magas Tá t ra kiágazataiban fekszik Majerka nevű 

község. Politikai eredete 1301 - re vihető vissza, mely év-
ben Tyló, bélai biró legelőször a nevezett község megalapí-
tására szolgáltatott okot. Protestáns vallásra át tér t az egész 
község 1568-ban, midőn már az egész Szepesség, kevés 
kivétellel, az uj hitet követte. 1674 itt is, mint általában 
Szepességen az ellenreformátió erőszakkal kezdemenyez-
tetet t . Azóta néha fa imaházban végezte istenitiszteletét 
az evang. egyházközség, néha még az is be volt tiltva. 
Csak 1835-ben sikerült a kis egyháznak megfelelő tem-
plomot építhetni. De a harangot még mindég nélkülözte. 
Csak kis csengetyűvel hivattak a hívek istenitiszteletre, 
mit a katholikusok gyakran arra használtak fel, hogy csú-
fot űzzenek a csengetyűs fiúból, kit csikóval hasonlí tot-
tak össze. 

Végre sikerült e kis és szegény, csak 290 lelket 
számláló, de buzgó községnek is harangok birtokába 
jutni. A harangok öntött acélból valók és Bochumban 
— Westpháliában — öntettek. Az egyik 355, a másik 
253 kilót nyom. A harangok b és c szerint vannak 
hangolva. A felszereléssel együtt 863 frt és 35 krba ke-
rülnek. A vam egyházi célra 42 frttal elengedtetet t . A 
harangláb azonkívül 148 frt és 31 V2 krba került, úgy, 
hogy összes 'köl tség IOI2 frt 16 krt tett . Ez összegre 
adakoztak a XIII. esperesség 39 frt 33 krt, dr. Greisi-

ger felügyelő 15 frt és Bergmann Adolf bérlő 5 frtot. 
A régi harangalap te t t 291 frt 56 krt, elárusított tűzi-
fáért befolyt 291 forint 56 kr és az egyháztagok közti 
gyűjtésből 151 frt 95 kr. Az összes bevételeket a ka-
mattal együtt 774 frttal, levonva az összes fenntemlített 
bevett 1012 forint és 16 krbról, marad még fedezendő 
237 frt 22 kr. 

A harangok beszentelése julius hó 4-dikére volt 
kitűzve és az alólirott által végeztetett, minthogy a köz-
ség most ideiglenesen Bélához bekeleztetett. Az ünneplő 
község temploma virágokkal és koszorúkkal fel volt dí-
szítve. A lőcsei Gusztáv-Adolf jó tékony nőegylet által 
adományozot t templomi felszerelvények és edények most 
először voltak használatban. A csinos kis templom köz-
ségbeliektől és vendégektől zsúfolásig megtelt . Áz alkalmi 
istenitisztelet bevégzése után, a hívek a szabad térre a 
harangláb köré gyülekeztek és a kék ég boltozata alatt 
alkalmi éneket elénekeltek. Az ének elzengése után az 
alólirt egy emelvényre lépett és alkalmi beszédet mon-
dott a harangok jelentőségéről a keresztyén életében. A 
beszéd utáni imában a harangok évszázadokra Isten ol-
talmába ajánltat tak és a sz. háromságos Isten nevében 
beszenteltettek. Most legelőször meghúzat tak és ha rmo-
nikus, erős érchangon kongtak a levegőben és öröm-
könnyeket fakasztottak a hívek szemében. A z első próba 
harangozás után következett a Collecta eléneklése és az 
áldás, mivel az egyházi functió véget ért. 

Délután az emlékezetes ünnep mulatsággal zeneszó 
mellett bevégeztetet t . 

Weber S. 

K Ü L F Ö L D . 
Az utrechti egyetem junius 24-én ülte meg alapí-

tásának 250-ik évfordulóját. A z egyetem ugyan 1636. 
március 26-án alapíttatott , de régi szokás szerint az ala-
pítás évfordulóját most is junius 24-én ünnepelték meg 
s ez alkalommal nagyon fényesen. A város és az egye-
temi tanács történeti körmenetet rendezett , melyben 
Utrecht városának három világtörténeti eseménye jelké-
pileg volt fe l tünte tve : az utrechti unió (1579), az egye-
tem alapítása (1636) és az utrechti béke (1713). A jel-
mezek korhűek voltak s az akkor szerepelt egyéniségek 
arcképei után csalódásig híven utánzott alakok rendkí-
vüli érdeket kölcsönöztek a körmenetnek, melyben 150 
jelmezes egyén vett részt, köztük 56 lóháton. Kiválólag 
fényesen nézett ki János nassaui gróf, ki 17-ik századbeli 
csillogó fegyverzetével általános figyelmet keltett. A 
körmenetet másnap éjjel fáklyavilágítás mellett ismételték. 

A jeruzsálemi prot. püspökség, melyet eddig az 
angol és porosz udvar közösen tar tot tak fenn, mint Ber-
linből jelentik, külön angol és porosz püspökséggé ala-
kul. A közös püspöki szék, melyet az egyezség szerint 
felváltva az angol és porosz udvar volt hivatva betöl-
teni, 45 évvel ezelőtt alapít tatott s IV-ik Fr igyes Vil-
mos király 15 ezer font sterlinget tet t alapjául, mely a 
püspöki javadalom felerészét képezte, a fizetés másik fe-
lét, 600 sterlinget évenként, az angol egyház szolgál-
tatta. Most ujabb egyezmény jö t t létre a két udvar kö-
zött, mely szerint Poroszország különválik s Jeruzsálem 
ben külön püspökséget állít fel Palesztina fővárosában. 
Az ügy történetéből egy berlini lap a következőket be-
széli el. Körülbelül 45 évig volt érvényben az a meg-
állapodás, melyet IV. Fr igyes Vilmos király az angol 
egyházzal kötöt t . Eddig összesen három püspök ült a 
jeruzsálemi püspöki széken, de mindhármat a canterburyi 
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érsek szentelte fel, különbség nélkül akár angol, akár 
porosz részről küldettek. Az első püspök, kit az ango-
lok küldöttek, Alexander Salomo Mihály volt, a londoni 
egyetem Kings-kollégiumának tanára, ki zsidó vallásban 
született 1799-ben a poseni nagyhercegségben. 1841. 
november 7-én szenteltetett fel, s 1842. január 21-ikén 
vonult be Jeruzsálembe, de már 1845. november 23-kán 
meghalt . Utódja , a porosz kormány által kiküldött Gobat 
Sámuel Cremineben, a berni kantonban született. 1846. 
juliusában szenteltetett fel s ugyanazon év december 
30-án foglalta el székét a szent városban. Állását 1879. 
május 1 i-ig töl töt te be, mikor áldásos működése közben 
érte a halál. Már 1879. julius 25-kén fölszenteltetett az 
angol Barclay József, ki 1880. január havában elutazott 
Palesztinába, de már 1881. október 23-dikán meghalt . 
Azóta a püspöki szék betöltetlen maradt , mert a porosz 
kormány nem akarta magá t tovább is alája vetni a szer-
ződés terhes pontjainak, melyek szerint tényleg az angol 
egyházé volt a döntő jog, hogy a Poroszország által 
kiküldött püspököt elfogadja e vagy sem. Anglia még 
ugy látszik, nem tudta magát elszánni arra, hogy en-
gedjen s igy nem maradt más expediens, mint a külön-
válás, melyet német részről igen kedvezően fogadnak. 
Hir szerint a jeruzsálemi német ev. püspöki székre első-
nek egy déli Németországban élő misszionáriust, Hef ter t 
szemeltek ki, ki már működöt t Palesztinában s ismerős 
az ottani viszonyokkal. 

Fölfedezett bibliai város. Érdekes fölfedezés tör-
tént az egyptomi delta észak-keleti legeihagyatot t szög-
letében. Petrie Flinders, a szerencsés egyptomi kutató, 
Naukraus feltalalója, Defenneh nevű szomorú vidék sán-
cait és töltéseit ásatván arabjaival, megtalálta »Faraó 
házát, Táfnesben, melyről a biblia több helyt t (pl. Jerem. 

„ XLI1I. 7—9 X L I V 1. v.) megemlékezik, mely hallotta 
Jeremiás próféta siralmait az elpusztult Jeruzsálem felől. 
Nevezetes e fölfedezés azért is, mer t valahára nem csu-
pán templomok és sirok kiásásával veszünk E g y p t o m b ó l 
értesítést, hanem íme fel lett fedezve egy királyi lak is, 
melynek építési ideje messze időkbe, a Krisztus előtti 
6—7. századba nyúlik vissza. E vidék most csupa vadon, 
melynek közepén terülnek el a mondot t Defenneh sán-
cai és töltései. Távol minden falutól, úttól, művelt föld-
től, hova utas nem téved, hol kutató még nem ütöt te 
le ásóját. A töltések és sáncok szövevénye egy egész 
eltemetett város tervrajzát gyaní t ta t ja . Valóban erre a 
gondolatra jött Petri, a mint arabjaival egy késő estén 
fáradtan ide vetődött . Arabja i e lmondták mindazt neki, 
a mit a vidékről s megszállásuk helyéről tudtak. S mi 'y 
nagy lőn a tudós történész öröme, mikor hallja, hogy 
a hely, a hol nyugosznak »El Kasr el Bindt el Jahudi« 
a zsidólány kastélya nevet visel. Ez a zsidó lány senki 
más mint a Jeruzsálemet leromboló Nabukodonozor által 
babilonai fogságra vitt Zedekiás királynak a lánya, a ki 
Jeremiással s több zsidó meneklővel itt keresett, F a r a ó 
Hofranál nyughelyet , a mint ez le van irva a bibliában. 
A szerencsés kutató hű arabjaival szám szerint 40-el rög-
tön tanyát ütött a tamariszka bokrok által elborított, el-
hagyo t t helyen s megkezdte az ásatást. F ő figyelmét a 
»Kastély«-ra fordította s valóban ráakadt alapjaira. Az 
ásatás közben felszínre jött tömérdek adatból, melyek 
nem csupán az építésre használt s figuratív irásos kövek-
ből, téglákból állanak, de nagy mennyiségben fordulnak 
elő házi és vallasos eszközei, Petrie megállapította az épí-
tés korát is, I. Pszammetikus korszakát. A gondos ása-
tások következtében napvilágra jöt t termek és szobák tele 
vannak hieroglif feliratokkal, bas-relicfekkel a legszebben 
kifaragva és .kifestve. Néhány teremben nagy számú gö-

rög váza került elő, melyeken gigantomachia, chimera, 
harpia sfiux képek s ehhez hasonlók vannak festve, pom-
pás kivitelben. A romok egyúttal az égés nyomait vise-
lik magukon. Valószínűen Jeremiás jóslata teljesedett be, 
eljött Nabukodonozor, és feldúlta és felgyújtot ta a me-
nekvő zsidók mentsvárát . 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Kun Bertalan tiszáninneni püs-

pök, mint a »Sárospataki Lapok«-ban olvassuk, f. hó 
10-én püspöki visitációra indult ; látogatási körút já t egy-
házkerülete felső részén, a felső zempléni egyházmegyé-
ben kezdi meg. — Révész Bálint tiszántúli püspök meg-
gyengül t egészségének helyreállítása végett neje kísére-
tében Gasteinba utazott . 

* Pap választás. Kisújszállás, 1886. julius 4. E nap 
igen nevezetes napja a kisújszállási ev. ref. egyház t ag -
jainak, mert a lelkészválasztás napja volt. A 8 pályá-
zók díszes sorából a kijelelő bizottság által kijelöltettek 
választásra : Gulyás Lajos, nagybányai lelkész, egyház-
vidéki tanácsbiró és ismert nevű egyházi iró ; Biki Ká-
roly győrteleki lelkész, kiadott műveiről ismeretes; Szél 
György avasujvárosi ; Rácz Károly egyházi iró, szapári-
falvi és Győri Lajos kenderesi lelkészek. E kijelöltek kö-
zül Gulyás Lajos választatott meg közakarattal , közfel-
kiáltással. Bár a választási napok előtt más kijelölt neve 
is forgott szóban ; de a választás percében egyedül a 
Gulyás neve hangzott . A z elnök 10 percnyi időt tűzött 
ki, hogy ha, kik szavazattal akar ják a választást megté-
tetni, a szabályok szerint nyilvánítsák szándékukat. Nem 
levén előterjesztve szavazat általi eldöntés Gulyás La jos 
megválasztott lelkésznek nyilváníttatott az elnök által, 
mely kijelentést a nagy nép tömeg lelkes éljenzése te t t 
ünnepélyessé Összeírt szavazók száma meghaladta az 
1700-at, de a választásnál sok hiányzott e számból. 
Nagynevű elődök, tudós és lelkes férfiak: Váradi Sámuel, 
Dorka Ilyés, Török Pál, Fördős Lajos, Erdélyi Sándor 
és a mo->t lelépett Illyés Bálint utóda Gulyás Lajos, le-
gyenek neki ezek vezér csillagai az evangyéliom hirde-
tése, a tudomány terjesztése, az egyházkormányza t a 
tanintézetek vezetésében. A z egyház összpontosult bizo-
dalommal választotta, szép reményt köt működéséhez, 
hinni szereti, hogy nagynevű, vallásos szellemű, tudomá-
nyos míveltségű elődeinek méltó utóda fog lenni. A d j a 
Istenünk, h o g y ugy legyen. A nép hite s reménye telje-
süljön. — Keszi Hajdú Lajos. 

* Érettsegi Vizsga. A debreceni főgymnáziumban a 
szóbeli vizsgára bocsátott 60 növendék közül, egy mint 
reáliskolai tanuló pótvizsgát te t t a latin nyelvből ; a 
a többi közül jeles e redménynyel vizsgázott 5, jóval 11, 
egyszerűvel 24 ; két hónapra visszautasíttatott 13, egy 
évre 4, végleg elutasíttatott 2. 

* A reform, gymnáz iumok allami segé lyezése . 
A vallás- és közoktatásügyi minisztériumban f. hó 3-án 
ismét értekezlet ta r ta to t t a ref. gymnáziumok állami se-
gélyezése ügyében. Jelen voltak Trefort A. közoktatási 
miniszter elnöklete alatt Vay Miklós konventi vil. elnök 
és a tiszáninneni egyházkerület főgondnoka, Tisza Kál-
mán mint a dunántúli egyházkerület főgondnoka, b. Ke-
mény Gábor mint az erdélyi egyházkerület főgondnoka, 
gróf Tisza Lajos mint a dunamelléki egyházkerület fő-
gondnoka, Szász Károly dunamelléki püspök, végre Ta-
nárky Gedeon allamtítkár és dr. Klamarik János min. 
osztálytanácsos. A z értekezlet azzal foglalkozott, hogy 
tekintettel a pénzügyek jelen helyzetére, mennyiben tel-
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jesíthetők az egyet, konvent kívánalmai. Az eredmény 
az lett, hogy a re formátus gymnáziumokra egyszersmin-
denkori segély fejében három évre megosztandólag 
330 ezer frt mondatot t ki szükségesnek ; az egyes isko-
lák állandó évi segélyénél csakis egy-két oly gymnázium-
nál tehető reductio, melyeknek fenntartása nem á'lami 
fontosságú. 

* Theol. akadémiák képviselőinek értekezlete. 
A konvent által a theol. szakvizsgák, nevezetesen az 
a'apvizsgák, lelkészképesítő vizsgák és theol. tanári vizs-
gálatok tá rgyában az öt ref. theol. akadémia képviselői-
ből kiküldött értekezlet f. hó 5. 6. és 7-dik napjain 
tar tot ta meg tanácskozásait Szász Károly dunamelléki 
püspök e'nöklete alatt Budapesten. Jelen voltak az aka-
démiák képviseletében Hegedűs János nagyenyedi, Tóth 
Sámuel debreceni, Nagy Gusztáv sárospataki, Németh 
István pápai és Szöts Farhas budapesti theologiai taná-
rok. Az ankét előadója és jegyzője Tó th Sámuel volt. 
— Az értekezlet a különböző vizsgálati rendszabályokra 
nézve kiindulási pontul az 1883-dik évben konventileg 
megáll pított egyetemes theol. tantervet vette fel s ennek 
alapján szabály-javaslatokat készített 1) a theol. collo-
quium okról; 2) a theol. alapvizsgákról, melyek a Il-ik 
tanfolyam végeztével teendők le ; 3) a lelkészi képesitö 
vizsgákról, melyek e 'seje a tanfolyam végeztével, máso-
dika erre egy év múlva tehető le ; 4) a theol. magánta-
nárság mikénti megszerzéséről és végre 5) a theol. tanári 
minősítésről. — Az értekezlet minden egyes tá rgy felett 
beható tanácskozást folytatott, melynek vezére've az volt, 
hogy a szükségesekben való egyöntetűség valahára min-
denik egyházkerületben létesíttessék. A megállapodások 
szabály-javaslatok alapján és kimerítő indokolás kísére-
tében fognak az őszi egyetemes konvent elé terjesztetni. 
A tanácskozás eredményét , nevezetesen a javaslatokat 
és azok indokolását közös megállapodás és a konvent 
rendelete értelmiben, mihelyt azok teljesen elkészíttet-
nek, m'ndenik egyházkerület kebelében létező egyházi 
lapok egyidejűleg fogják küzölni, hogy a konventi ta-
goknak és az olvasó közönségnek kellő időben alkalom 
nyujtassék a munkálatokat megismerni s azokhoz hozzá-
szólni. 

* Tisza Kálmán főgondnokot Komáromban a 
dunántuli egyházkerület közgyűlése alkalmából lelkes és 
fényes fogadtatásban részesítették a város minden rendű 
és rangú lakosai felekezeti különbség nélkül. A Komá-
romban töltött két nap a zajos ünnepiességek egész lán-
coLta volt. Vasárnap délután érkezett oda báró Nyá ry 
Béla és Pulay Kornél képviselők társaságában. Az állo-
másnál a megye és a tractus küldöttségei fogadták, azt 
a főispán, ezt Beöthy Zsigmond tractusi gondnok vezet-
ték a főgondnok üdvözlésére; gazdákból alakult 50 tagu 
bandérium vezetése, tarackok durrogása és óriási közön-
ség szakadatlan éljenzése közben vonult be a díszesen 
föllobogózott városba. I t t az egyházkerület, a város és 
más testületek küldöttei tisztelegtek, kiket igen szívélye-
sen fogadott . Es te a dalárdakertben »Kóstoló* című 
népünnepet rendeztek, másnap délben fényes banket te t t 
adtak tiszteletére, melyen számos felköszöntők mondat -
tak. Különösen kitűnt Pap Gábor püspök lelkes és eszme-
dús felköszöntője a ^legelső magyar ember«-re, király 
Ő Felségére, szép volt Beöthy Zsigmondé Tiszára, Bóné 
Gézáé a püspökre, végre Tisza Kálmáné a komáromi mun-
kasokra és a ref. egyházra. Hétfőn este színházi díszelő-
adással (Rákóczy F . fogsága) és rögtönzött kivilágítással 
fejezték ki , tiszteletüket az egyházkerület főgondnoka és 
az ország miniszterelnöke iránt, ki másnap még a köz-
gyűlésén elnökölt és délután elutazott. 

* A tiszáninneni reform, egyházkerület nyári 
közgyűlése junius 28—29. napjain tartatott meg, melyről 
közvetlen tudósítás hiányában a »S. L.« után következő-
ket jegyezzük fel. A főgondonk helyett Ragálgi György 
legidősebb tract. gondnok foglalta el a társelnöki széket. 
Az elnöki bejelentések után, melyek közül a Terhes 
Barna halála és Szentpéteri S. tanácsbiró lemondása vol-
tak nevezetesebbek, a pataki főiskola némely alapitvá-
nya 'nak ügye tárgyal ta tot t . Az igazg.itó-tanács javaslata 
alapján elhatároztatott, hogy a Horváth Mária és Simon-
féle alapítványok évi jövedelmeiből, melyek eredetileg 
egy Patakon felállítandó műegyetemre fordítandók, két 
300—300 frtos ösztöndíj alapíttatik a budapesti műegye-
temen tanuló oly érdemes ifjak számára, kik a gymná-
ziumot Sárospatakon végez ték ; továbbá hogy a Horváth-
féle alapból a főiskolai rendes tanárok fizetése 1887-ik 
évi januáriuson kezdve 200—200 frttal felemeltetik. — 
Az egyházkerület miskolci leánynevelő-intézetét az elemiek 
fölött álló 4 osztálylyal s egy előkészítő osztálylyal az 
e célra kiküldött bizottság javaslata értelmében újra szer-
vezte s az intézet vezetését a püspök elnöklete alatt álló 
bízottságra ruházta. — A domesztikából előleges bizottsági 
javaslat alapján 17,050 fr tot ajánlott megadásra egyházak 
és lelkészek számára. — Kovács Gábor super. aljegyző 
indítványára megújí tot ta a kerület azon régibb határoza-
tát, hogy minden lelkész köteles saját egyházának tör-
ténetét megírni s a dolgozatok beszolgáltatására határ-
időül az 1887. év május l- jét tűzte ki. — A lelkészvizs-
gáló bizottság jelentése szerint kápláni vizsgát tet t 28, 
papi vizsgát 18 jelölt, illetőleg segédlelkész. 

* A felső nep- és polgáriskolai tanítóknak orsz. 
egyesülete e hó 4-én és 5-én tartot ta ez évi közgyűlését 
Miskolcon. Az ország kü'önböző részéből nagy számban 
jöt tek össze a tagok, kiket miskolci kartársaik s velük 
Miskolc város közönsége kiváló vendégszeretettel fogadott . 
A 3 án tar tot t ismerkedő estélyen a tagokon kivül Mis-
kolc intelligenciája is nagy számban jelent meg a Korona 
vendéglőben. A közgyűlés 4 én kezdődött a megye szék-
házának nagy termében. Megelőzőleg Soltész Nagy Kál-
mán polgármester üdvözölte a vendégeket a város, Farkas 
Gusztáv isk. széki elnök az iskolaszék s Tó th József 
pestmegyei tanfelügyelő a közokt. miniszter nevében. A 
közgyűlésen Gyer tyánffy István elnök helyett Kis Áron dr. 
a budai pedagógium tanára elnökölt, ki a polgáriskolák 
hivatását fejtegető beszéddel nyitotta meg a közgyűlést, 
majd Gyer tyánffy távirati üdvözletét olvasta fel. Er re 
Kerékgyár tó Elek dr. egyesületi t i tkár olvasta fel évi 
jelentését az egyesület működéséről. Suppan Vilmos a 
rajztanításra kitűzött pályaműről tet t jelentést, melynek 
értelmében a pályadíj nem adatik ki. A polgári leány-
iskolák fejlesztése című tételre két pályamű érkezett be 
s a kitűzött 50 frt a két pályázó között egyenlően osz-
tatot t meg. Az egyiket Krammer József kis-martoni, a 
másikat Láng Mihály nagy szebeni igazgató irta. Vé-
gül Dóczy Gedeon debreceni leányiskolái igazgató tar-
tot t fölolvasást. A közgyűlés után díszebéd volt a ven-
dégek tiszteletére, melyet a város adott . >Este a Lövölde-
kertben a miskolci dalegyesület tánccal össs^ekötött dal-
estéje volt szintén a vendégek tiszteletére. 

* Lelkészbeiktatas a brassói magyar evang. 
e sperességben . Csernátfalu hitközségben junius 29-én 
iktatta be a magyar esperes, Török József az űj lelkészt, 
Kis Árpádot, felesketvén őt a tiszai egyházkeridet és an-
nak hatóságai iránt való hűségre. E tény azért fontos, 
mert első demonstrálása az erdélyi magyar evangélikusok 
függetlenségének a szász atyafiak atyáskodása alól. A 
beiktatást lakoma követte, a mely igen kedélyesien folyt 



801. PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 802 

le. Felköszöntőket m o n d t a k : Török esperes Czékus J. 
püspökre, Moór Gyula brassói lelkész Péchy Tamás kerü-
leti felügyelőre, Rombauer E. báró Prónay D. egyetemes 
felügyelőre; ezen kívül felköszöntettek az új lelkész és 
Moór Gyula, kinek legtöbb érdeme van a magyar espe-
resség megalkotásában. 

* Külföldi st ipendiumok. A »Sárosp. Lapok* 
26-dik számában Cs. B. Gött ingában időző lelkészjelölt, 
nyilt levélben figyelmezteti a külföldre szándékozó kolle-
gáit a göttingai és jénai st ipendiumokra. Jenában (mint 
korábban is tudtuk) 12 úgynevezett » szabadasztal« van 
alapítva a szászweimári hercegség bőkezűségéből mag) ar 
és erdélyországi prot. theologusok számára. A kiosztást 
az egyetemi igazgató-tanács végzi, s a fo lyamodványt is 
ehhez kell intézni. Göttingában csak evang. magyarok 
számára van egyenes alapítvány, azonban az általános 
tápintézetbe reform, theológusokat is bevesznek. Itt is 
a curatoriumhoz kell folyamodni és a kérvényhez (mely-
ben az illetőség, a tanu 'ás tá rgya s az egyetemen töl-
tendő idő megjelölése kívántatik) theologiai, vagyoni és 
püspöki bizonyítványt (az előző tartózkodásról) kell csa-
tolni. A szabadasztal mindkét helyen ingj en ebédből áll. 

* Az erkö lc snemes í tő egyesület igazgató választmá-
nya legközelebb Péchy Tamás elnöklete alatt ülést tar to t t . 
Szatmáry György titkár bejelentette, hogy fölhívás kül-
detvén a belügy-, igazságügy- és a vallás és közoktatás-
ü g y ; minisztériumokhoz, a két előbbitől válasz érkezett. 
A belügyminiszter értesíti az egyesületet, hogy körrende-
tileg hívta föl az egyes törvényhatóságokat az egyesület 
törekvéseinek támogatására, taggyüj tés , fiók-egyesületek 
alapítása stb. által. Az igazságügyminiszter fölhivta a 
törvényszéki elnököket és ügyészeket rabsegélyző egyesü-
letek alakítására, elvárván vis/ont az erkölcsnemesítő egye-
sülettől, J iogy a rabsegélyzés dolgában hasznos tevékeny-
séget fog kifejteni. A vallás és közoktatásgyi minisztertől 
válasz ugyan még nem érkezett, de bizonyosra vehető, 
hogy kedvező irányban jön onnan is. Az irók és művé-
szek társaságának elnökségéhez is ment fölhívás. Végül 
jelenti, hogy eddig 100 tag jelentkezett 1000 frtnyi alá-
irt összeggel. A minisztériumoktól érkezett válasz koszö-
nőleg tudomásul vétetet t Ezután Irányi Dániel, mint az 
egyesület ügyrendjének megállapításával megbízott albi-
zottság elnöke, fe'olvasta az ügyrend-tervezetet , a mely 
intézkedik a nagy választmány, igazgató választmány, az 
elnökség, a titkár, a jegyzők, az ügyész, a pénztáros, és 
ellenőr hatásköréről és kötelességeiről. Tors Kálmán 
óhaj tandónak tar t ja , hogy abból a célból, nehogy az 
igazgató-választmány tulterheltessék, szakosztályok alakít-
tassanak. Az igazgató-választmány elvileg magáévá te t te 
Törs nézetét, de a kivitelt akkora kívánta halasztani, ha 
az egyesület jobban megizmosodik. Irányi Dániel jelenti 
hogy a polgári hatóságokhoz az egyesület felhivása köze-
lebb el fog menni ; az egyházakhoz azonban csak akkor, 
ha a vallás és közoktatásügyi minisztériumtól válasz érke-
zik. Egyút ta l tudaija, hogy az országgyűlési szünidőt há-
rom egyesület alapszabályainak kidolgozására fogja fel-
használni, u. m. az ifjúsági, a rabsegélyző és a mérték-
let ességi egyesületekére. Röviden körvonalozta is az alapel-
veket, a melyeket e munkálatokban követni szándékszik, 
nevezetesen, a mi a mértékletességi egyesületet illeti, ennél 
nem a teljes abstinenciára, hanem a józan mértékletes-
ségre fekteti a súlyt. A rabsegélyző egyesületek főcél-
jának pedig azt tekinti, hogy azok, a kiszabadult rabok 
fölött atyailag gondoskodjanak s ellássák őket a társa-
dalomba való víss7átérésükkor munkaeszközökkel stb. 
Végre, az ifjúsági egyesületeket ugy óhaj t ja alakítani, 
mint ahogy azok az erdélyi szászoknál fönállanak. Ott 

a falvakban, ugy a fiuk, mint a lányok, a mint a 15 ik 
évöket betöl töt ték kivétel nélkül kötelesek az ifjúsági 
egyesületbe belépni. Itt bizonyos időközben összejönnek, 
a pap vagy a tanító fölügyelete mellett fölolvasásokat, 
előadásokat tar tanak és néha mulatságot ís rendeznek. 
Az ifjaknak rendes, megválasztott tisztviselőik vannak s 
ezek ügyelete, valamint a tagok kölcsönös ellenőrködése 
a legjobb erkölcsi eredményeket termi meg. Gyulai 
Béla dr. indítványa, hogy az ifusági egyesületek a gyer-
mek menedékhelyek intézményével kapcsolatba hozassék, 
az igazgató-választmány helyeslésével talalkozott. Végül 
az elnök, miután köszönetet mondot t előre is Irányi Dániel-
nek a te ivbe vett munkálatokért , a legközelebbi ülés 
ideje gyanánt szeptember havát jelöli meg — s ezzel az 
ülés véget ért. 

* Tudomásul. Tájékozás végett tuda tom az érdek-
lettekkel, hogy a »Nazarénusok tévelygéseinek rövid is-
mertetése* című füzeteim f. évi julius hó i-ső napjától 
kezdve nem Kopácson mint eddig, hanem Nagy-Harsány-
ban Baranyamegye (pósta helyben) kaphatók és folyvást 
megrendelhetők nálam 20 kr. leszállított árért . — Túri 
Lajos ref. h. lelkész. 

* Helyreigazítás. Mult számunk »Különfélék* rova-
tában a kecskeméti főgymnázium érettségi vizsgájáról 
közö't tudósításban az van mondva, hogy vizsgálati el-
nökök voltak dr. Török József, kormányképviselő és Szász 
Károly dunamelléki püspök. Az igazság érdekében, s a 
netaláni balmagyarázat és téves következtetés megelőzése 
végett kötelességünknek tar t juk kijelenteni, hogy az érett-
ségi vizsgán a törvénynek megfelelőleg, Szász Károly püs-
pök egyedül és nem a kormány képviselőjével együt t elnö-
költ. A szerkesztőséghez beküldött tudósítás amaz incor-
rect kifejezése a correctió alkalmával kikerülte a lapvezető 
figyelmét. 

A D A K O Z Á S O K . 
A budai ev. református templom építésére kö-

vetkező adakozások tör téntek : Budapesten: Tó th Sán-
dor 5 frt. Draczay Zsuzsánna 2 frt . Horváth János I frt. 
H e g y m e g h y Ferencné I frt. Kovács József 2 frt. Barta-
los Sándor által gyűj tve . — Margitszigeten: Lazánszky 
grófné szül. Eszterházy 5 frt. B. I. I frt. L a k y Adolfné 
2 frt. Hel 'er Károly 50 kr. Walozsely Mór 50 kr. — 
Szabó János 30 kr. Fe jes Borbála 30 kr. Hosszú A n n a 
1 frt. Horvá t J. 50 kr. A . N. 2 forint. Nyers Is tvánné 
5 frt 90 kr. — Nyers Istvánné által gyűj tve. — Junius 
20. Perselypénz 2 frt. — Bakonszeg: Bakos József leik. 
által 1 frt 50 kr. — Rákos-Palota: Benkő István ref 1. 
és hívei 12 frt. Bodva-Lenke, Benkeháza, Hidvég-Ardó: 
ref. hívek Osváth Illés leik. által 1 frt. Bogyiszlói ref. 
egyh. 4 frt. Kovács Ferenc s. 1. I frt. Nagy-Bánya: 
ref. egyh. Gulyás La jos 1. által 1 frt. B.-Sámson: ref. 
egyház Somogyi La jos 1. által I frt. Külső'-Somogyi ev. 
ref. egyházmegyében, Felsö-Ireg : 80 kr. Tengőd: 50 kr. 
Kap oly: 50 kr. Endréd: 50 kr. Adánd: I frt. Ságvár: 
1 frt. Som: 1 forint. Berény: 10 kr. Németajkú gyönki 
egyh. I frt 50 kr. Miszla: 1 frt. Felső-Nyék 2 frt. Szo-
koly: 5 frt. Lápafő IO kr. Kacsó: I frt. Őszöd: 20 kr. 
Felek: 50 kr. Szólád: I frt. Szárszó: 50 kr. Összesen 
18 frt 20 kr. Szalay esp. által. — A tiszáninneni némely 
egyházakból 25 frt 62 kr. Kun Bertalan püspök 5 frt 
Miskolcról. Dunaföldvárról: Ku thy István ref. leik. által 
12 frt 40 kr., mely összeghez járult Nagy János plébánus 
5 frt. Nagy Sándor evang. 1. 50 kr. Szent-Ferenc rendű 
zárda 1 frt. Ref. egyh. 50 kr. Németh János I frt. R e 
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leik. 50 kr. Csörgő József 30 Kr. Id. Nemes József 20 kr. 
Nemes Benő 20 kr. Mészöly Gerzson 1 forint. Parragh 
Lajos 20 kr. — Ládházai reform, egyház Kodi Benő 
lelkész által 1 forint. — Összesen: 113 forint 72 kr A 
harmincegyedik közlésben kimutatott összeggel együt t 
12,151 frt 611/2 kr. (Folytatjuk). Budapest, 1886. junius 
27-én. — Dr. Hamary Dániel, pénztáros. 

A budapesti ev. ref. theologiai akadémia con-
victusara adakoztak : Az alsó-baranya-bácsi ref. egy-
házmegyéből: Rácz Márk 1 frt, Máté József 3 frt, Nagy 
Ignác 5 frt, Tó th János 3 frt, Józan Dániel 2 frt, Bol-
dizsár La jos 2 frt, Molnár Hugó 2 forint, Ács Gedeon 
3 frt, Rácz Pál 3 frt, Á c s Zsigmond 3 frt, Búzás Kál-
mán 3 frt, Tébi Zsigmond 3 frt, Vinczy Gyula 2 forint, 
Tó th József 1 frt, Nagy-Szabó Sándor 1 frt Kelecsényi 
Mihály 2 frt, Sebestyén Pál 2 frt, Kulifay Elek 1 forint, 
Kulcsár Sándor 2 frt, Szabó Péter 2 frt, Erdős József 
3 frt, Kármán Pál 5 frt, Kármán József 3 frt, Szilády 
János 5 frt, Schilling Károly 3 frt, Tiefentháler Fülöp 
3 frt, Poór József 4 frt, Barsi Miklós 1 forint. Összesen 
73 frt. — A kecskeméti egyházmegyéből: Á d á m Kálmán 
3 frt, Bárczay Gyula 4 frt, Czelder Márton 4 frt, Dobos 
János 4 frt, Filó La jos 4 frt, Klimó Pál I frt, Kovács 
János 3 frt, Kovács La jos 4 forint, Kiss Adolf 2 forint, 
Miskolczy Dénes 3 frt, Miskolczy József I frt, Molnár 
Gyula 1 frt, Szánthó Elek 3 frt, Szilády Áron 8 forint, 
Takács József 3 frt, Tó th Sándor 3 frt, Tömösközy Sán-
dor 3 frt. Összesen 54 frt. — A tolnai egyházmegye lelkészei 
és egyházai összesen 75 frt 50 krt. — A n.-Jcőrösi ref. 
főgymnásium tanárai közül : Á d á m Gerzson 2 frt, Bónis 
Káro ly 2 frt, Mészöly Gáspár 2 forint, Mikler Sámuel 
1 frt, Szalay Gyula 2 frt . Összesen 9 frt. — A budapesti 
ref. theol. akadémia tanárai: Dr . Bihari Péter , Kovács 
Albert , Petri Elek, Szőts Farkas, Farkas József 4 — 4 fo-
rintot, Kenessey Béla 2 frtot, összesen 22 frt. — Farkas 
József, igazgató. 

A rimaszombati egyesült protest. főgymnasiumban a 
latin és görög nyelv tanszéke az V—VII I . osztályokban 
megüresedvén : felhivatnak azon okleveles ev. ref. vallású 
tanárok és tanárjelöltek, kik ez állomást elnyerni akar-
ják, hogy szabályszerűen felszerelt kérvényeiket f. i886-ik 
év augusztus hó i-ső napjáig a gymnásium igazgatósá-
gához küldjék be. 

Ez állomással 1000 frt fizetés, 150 frt lakbér elő-
leges havi részletekben van összekötve, a kötelezett tan-
órák száma hetenként 20—22. 

Az illetőt az igazgatóság ajánlására a nm. magy. 
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter nevezi ki ; a ki-
nevezett állomását szeptember hó i -ső napján tartozik 
elfoglalni. 

Rimaszombat, 1886. julius 5. 
Az igazgatóság. 

A kerületi evang. collegium főgymnásiumába Eper-
jesen, pályázat hirdettetik egy földrajz-, természetrajzi és 
classica philologiai tanszékre. Megjegyzendő, hogy ez 
utóbbinál elsőbbségük lesz azoknak, a kik a magyar 
nyelv és irodalomból is képesítve vannak. A pályázók 

csakis evangelikus vallásúak lehetnek, s tanári oklevéllel 
kell bírniok. Fizetésük a szabályszerű próbaidőre évi 
800 fit, s hetenként — ideiglenesen — 20—24 órára 
köteleztetnek. A kiszabott próbaidő elte'tév^l állásuk 
rendszeresíttetik s a jövő évtől kezdve alaposan remél-
hető középiskolai államsegély elnyerése után a rendes 
tanári fizetés évi I2CO frtból és 50 frtnyi 10 éves kór-
pótlékból álland. 

A kellően felszerelt folyamodványok a collégium 
igazgatóságához Eper jesre címezve folyó évi augusztus 
hó 15-éig nyúj tandók be. 

Kelt Eperjesen, 1886. julius hó l é n . 
1—2 Az igazgatóság. 

j ? . A . l t A Z ^ . T 1 -
A felső szabolcsi ev. ref. egyházmegyében kebele-

zett kis-várdai egyházban üresedésben levő lelkészi állo-
másra. 

Evi fizetés 800 o. é. forintra tehető, mely te rmény 
fizetés, földjövedelem és stólából jön össze. 

A pályázatok f. évi julius 20-ikáig bezárólag Lukács 
Ödön f.-szabolcsi ev. ref. espereshez küldendők. 

Debrecen, 1886. julius 3. 
A tiszántúli ev. ref. egyházkerület püspöke, távol-

létében s megbízásából : 
Tóth Sámuel, 

egyházkerületi főjegyző. 

P á l y á z a t . 
A besztercebányai ág. hitv. evang. algymnasiumhoz 

a latin és magyar nyelv tanítására helyettes tanár ke-
restetik. 

Javadalmazása : évi 750 forint fizetés, 100 forint la-
káspénz. 

Kellőleg felszerelt s a besztercebányai ág. hitv. 
evang. egyházhoz intézett folyamodványok folyó 1886. 
évi julius hó végéig az alulírotthoz küldendők. 

Az állomás folyó évi szeptember hó elején fogla-* 
landó el. 

Besztercebányán, 1886. évi junius hó 22-én. 
Mockovcsák János T., 

3—3 főesperes-lelkész. 

A kecskeméti reform, főgymnasimban, a latin és 
német nyelv tanszékére. 

Ezen tanszék évi javadalma, azon esetben, ha ez 
rendes tanárral töltetik be, 800 frt, lakpénz 200, összesen 
1000 f r t ; kilátás van arra, hogy ezen javadalom még 
200 frttal s az ötéves pótlékkal növekedni fog. 

Azon esetben pedig, ha helyet tes tanárral töltetnék 
be : évi javadalom 800 frt. 

A rendes tanár esetleg egy próba év, a segéd tanár 
két próba év után erősíttetik meg. 

Pályázók felhivatnak, hogy az illető tudományszakra 
képesítettségüket, életkorukat, vallásukat eddigi szolgála-
tukat s erkölcsi viseletüket szabályszerint igazolni s folya-
modványukat f. év julius 15-ig a kecskeméti ref lelkészi 
hivatalhoz beküldeni szíveskedjenek. 

A megválasztott tanár hivatalát f. é. szept. 1 ig el-
foglalni köte 'es. 

Kecskemét, 1886. junius 29. Czelder Márton, 
2—2 lelkipásztor. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : 3Dr. B a . l l a . g r i H^Eór. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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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 : 
IX. ker. Kinizsy-utca 29. sz. 1. sm. 

E l ő f i z e t é s i d i j : 
H e l y b e n há/.hozhordással 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. 

f j p ^ T e l j e s s z á m ú p é l d - á m ^ o I s l s a J L s z o l g " 

ELOFIZETESI FELHÍVÁS 

PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP" 
1886. évi huszonkilencedik második félévi folyamára. 

u 

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 kiadó-hivatalába (Kinizsy-lltca 29-dik Szám alatt) kérjük küldeni. 

F a r k a s Józse f , 
főmunkatárs. 

Dr. Ballagi Mór, 
laptulajdonos és felelős szerkesztő. 

Ne ejtsük el a kölcsöntűzbiztosítást. 
Néhány évvel ezelőtt, a vértesaljai egyház-

megye megpendítette a kölcsönbiztosítás eszméjét. 
Munkálatát a dunamelléki egyházkerület gyűlése 
elé terjesztette, pártfogásába ajánlotta a kölcsön -
biztosítást. A kerület a munkálatot elvben elfo-
gadta, életbe azonban ez nem lépett. 

A mult évben a legfőbb egyházi hatóság, a 
konvent vette kezébe az ügyet. Tervezetet készí-
tett, mely felett egyházmegyék, kerületek tanács-
koztak, véleményt mondottak. A magyarországi 
ref. vallású egyház tanácskozó testületeinek több-
sége nem fogadta kedvezőleg a kölcsönbiztosítási 
tervezetet. Sőt a dunántúli kerületből némelyek 
valóságos veszteséget látnának a kölcsönbiztosítás 
életbeléptetésében. Az erdélyi kerület pedig, az 
igazgatótanács javaslata szerint, a tüzbiztosítási 
javaslatot feltétlenül elfogadhatlannak nyilvánította. 

Én mind ezekkel szemben, egyházmegyém 
álláspontját megtartva, örömmel üdvözlöm a kon-
vent kezdeményezését, és azt mondom : ne ejt-
sük el a kölcsöntűzbiztosítást. Örömmel üdvözlöm, 
mert az általam gyűjtött adatokból meggyőződ-

tem arról, hogy a kölcsönbiztosítás által, oly pénz-
forrás nyittatik, mely kevés év múlva, már egy 
évtized után is, igen szép pénzösszeggel ajándé-
kozza meg egyetemes ref. anyaszentegyházunkat. 

Engedje meg az olvasó közönség, hogy állí-
tásom bizonyításául egypár példát hozzak fel a 
kölcsönbiztosítás mellett. 

Az egyik példát 12 évi tapasztalatom nyo-
mán, magam gyűjtöttem a vértesaljai egyházme-
gyében. A másikat egyik legnépesebb egyház-
kerületünk életéből merítettem. 

A vértesaljai egyházmegyében 112 év le-
folyta alatt 5 tűzeset volt, mely egyházi középü-
leteket hamvasztott el. Figyelemreméltó, hogy a 
112 év lefolyta alatt két nagy hadjáratnak is szín-
helye volt Fehérmegye, t. i. a nagy Napoleoni 
háborúnak, és a 48-ki magyar szabadság-harcnak. 
Az 5 tűzeset okozta legnagyobb kár 5 ezer frt 
volt. 21 évre esik egy tűzeset. Ezen egyházme-
gyének minden gyülekezete 12 év óta biztosít 
rendesen. 800 forinton felül van az évenkinti be-
fizetés. Ez 21 év alatt 16 ezer nyolcszáz forintra 
megy, a kamatokkal pedig 30 ezer forint. Ezen 
30 ezer frtból levonva a 21 évre eső 5 ezer frt 
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kárt, 25 ezer forint tiszta haszon mutatkozik egy 
egyházmegye részére. 

Ez tapasztalatra épített számítás, melyre 
mondhatjuk : hátha a következő 21 év más, és 
pedig kedvezőtlenebb eredményt fog felmutatni?! 

Épen ezen aggodalom megszüntetésére ho-
zom fel a másik példát, melylyel már nem le-
hető, de megtörtént esetet mutatok fel, egyik 
legnépesebb egyházkerületünk, a tiszántúli kerület 
életéből. 

Ez a kerület a pesti biztosító intézettel tiz 
évre szövetkezett. A kerület összes gyülekezetei, 
10 év alatt befizettek 78 ezer negyvenkét forint 
61 krajcár biztosítási pénzt. Ugyan ezen idő alatt, 
tűzkártérítésül visszafizetett ez a társulat a kárt 
szenvedett gyülekezeteknek 29 ezer hétszáznegy-
venöt forint 8 krajcárt. Maradt tehát nyereménye 
a társaságnak 10 év alatt 48 ezer kétszázkilenc-
venhét forint 52 kr. 

Ebből az egyházak által fizetett, de most 
már a biztosító társulat részére nyereménynyé 
vált 48 ezer kétszázkilencvenhét forint 53 krból, 
a szerződés értelmében visszaajándékozott a biz 
tosító társulat a traktusoknak 3810 frt 64 krt, a 
kerületnek 7623 forint 51 krt, összesen 11 ezer 
négyszázharmincnégy frt 15 krt. Ezen ajándéko-
zás után a társulat nyereménye 36 ezer nyolcszáz 
hatvanhárom forint 38 krajcár, és ennek esedé-
kes kamatai. 

Ugyhiszem a két példa, elég győző erővel bir 
arra nézve, hogy ne ejtsük el a kölcsöntűzkárbiz-
tosítás ügyét. 

A dunántúli kerületből, némelyeknek azon 
nézetét, melyszerint veszteséget látnak a kölcsön-
biztosításban ; és az erdélyi kerületnek a kölcson-
biztosítást feltétlenül elutasító határozatát, saját 
egyházkerületi jelentéseikből igyekezem gyengíteni. 

A dunántuli kerület 14,628 frt 59 krt biz-
tosítási pénzt fizetett 9 év lefolyta alatt. Ugyan 
ezen idő alatt, tűzkárosult egyházaknak, vissza-
fizetett a biztosító-társaság 13,644 forint 56 krt. 
Nyeremény maradt a biztosító-társulat részére 
984 forint 3 kr. Megjegyzendő, hogy ezen 9 év 
alatt 1 17 gyülekezet épületei nem voltak bizto-
sítva, melyek után 9 év alatt, miután tűzkár nem 
volt, mintegy 5000 frt biztosítási pénz maradt volna 
meg nyereményül. Az erdélyi kerület egy évre 
566,260 frt értékben, 6000 frt évi fizetés mellett 
biztosíttatta épületeit. Egy év alatt 4 tűzesete 
volt. Ezen kár fedezésére fizetett a biztositó-tár-
saság 1056 forint 90 krt maradt a társaságnak 
tiszta haszna 4944 frt. Ezen kerületnél hasonlóul 
megjegyzendő, hogy a gyülekezetek */5 része nem 
biztosított, mely után mintegy 1000 frt lett volna 
befizetendő. > 

Ezen két körülmény, sem a kolcsönbiztosí-

tásból származó veszteséget nem igazolja, sem azt 
feltétlenül elfogadhatlannak nem tünteti fel, sőt 
ellenkezőleg ajánlja, hogy ne ejtsük el a kölcsön-
tűzkárbiztosítás ügyét. 

Eddig vagyunk egy véleményen a konventi 
tervezettel. Már a keresztülvitelnél eltérők nézeteink. 

A konvent, a reménylhető jövedelmet, lel-
készi nyugdíjazásra óhajtja fordítani. Mi az egy-
házak részére kívánjuk megtartani. A konvent a 
földhitelintézet által akarja kezeltetni a biztosítási 
pénzt. Mi minden egyházmegyével fnagával kíván-
juk kezeltetni saját pénzét. 

Először is tehát egyházaink részére kívánjuk 
megtartani a biztosítási jövedelmet azért, mert 
már ma híveinknek nagy része fizetésképtelen, és 
ezek száma évről-évre gyorsan szaporodik. 

Ha figyelem tárgyává teszi valaki Európa 
államainak pénzügyeit, arra a tapasztalati igaz-
ságra jut, hogy félszázad lefolyása alatt, tekintet 
nélkül arra, micsoda igazgatás alatt állottak a 
nemzetek, az államok kiadásai óriási emelkedést 
mutatnak. Egy-egy állam kiadása hat-hétszeresen 
több ma, mint volt ezelőtt félszázaddal. Sőt az 
állami kiadások egyes osztályánál találunk olyat, 
mely negyvenszeresen haladja meg kiadásával 
ma, az 50 évvel ezelőtti kiadást. 

Félszázaddal ezelőtt Franciaország összes 
kiadása 900 millió volt, 1879-ben volt 3 miliárd. 

Nagy-Brittania összes kiadása félszázad alatt 
50 százalékkal emelkedett. 1877-ben 78 millió 
font volt. 

Oroszország 1869-től 1875-ig, évenként 2 szá-
zalék emelkedést mutat, s ezen 7 év alatt 74 mil-
lió rubel az emelkedés. 

A kisebb államok közül Belgium kiadása fél-
századdal ezelőtt 87 millió frank volt, 1875-ben 
256 millió frank. 

Magyarországban egyházaink állam-adója 
1850-ben a hol 40 frt volt, 1880-ban ott 260 fo-
rintig emelkedett. Ezen arányban emelkedtek egy-
házaink kiadásai egyébb tekintetben is. Egyház-
kerületi, egyházmegyei szükségek fedezésére, fő-
iskolák fenntartására, félszázaddal ezelőtt, a vér-
tesaljai egyházmegye fizetett évenkint 815 váltó 
frtot, vagy pengő pénzben 326 frt, oszt. értékben 
342 frt 30 krt. A mult 1885-ik évben ugyan ez 
az egyházmegye fizetett 3829 frt 24 krt o. ért. 

A kiadások ezen óriási emelkedése mellett 
vagyonilag hogy állunk ? Magyarország, különö-
sen a mi egyházaink nagy részét földmívesek 
teszik. Ezek közül is a volt jobbágyok igen te-
kintélyes rész. 

Magyarországban, Erdélyt is ide számítva, 
2.486,265 földbirtokos van. Ezek közül 5 holdon 
alól bir 1.444,400, és igy felinél több az 5 hol-
don alóli birtokos; 5 holdtól 15 holdig bir 643,091 
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birtokos, 15 holdon alóli birtokosok száma tehát 
meghaladja a 2 milliót, s csak 400 ezer birtokos 
van olyan, ki 15 holdon fölül bír. 

A vértesaljai egyházmegyében 1850-ben, 
2000 lélekből álló egyházban mint Csákvár, Se-
regélyes, egész telkes polgár volt 9—10. Ma van 
1—2. Szaporodik azonban birtok eldarabolás 
folytán az úgynevezett osztályosok — 5 — 6 hold 
— száma. Ezek lennének hivatva az egyházi teher 
tekintélyes részének emelésére, de a melyet emelni 
nem bírnak. 

Ne ejtsük el tehát a kölcsönbiztosítás ügyét, 
hanem a biztosan reménylhető jövedelmet fordít-
suk egyházaink kiadásainak segélyezésére. 

Másodszor a konvent, földhitelintézet által 
akarja kezeltetni a biztosítási pénzt. Mi, minden 
egyházmegyével magával kívánjuk kezeltetni saját 
pénzét, következő tervezetek szerint: 

1. A biztosításba befoglaltatnak Magyaror-
szág területén levő minden reform, vallású egy-
házak, egyházi és iskolai épületei. 

2. Minden egyház megbecsüli elöljárói által, 
az egyházi épületek biztosítandó részeit. Ezen 
becsüt felülvizsgálja az egyházmegye bizottsága. 

3. Az épületek becslése minden 5 évben 
újonnan eszközöltetik. A hol azonban bármi ok-
ból időközben értékváltozás történik az épülete-
ken, az azonnal jelentendő az esperesi hivatalnak. 

4. Biztosítási díj 100 forint után: aj nád, 
szalma 1 frt, — b) fa-zsindely 60 kr, c) cserép-
pala 40 kr, — d] érc 20 kr. Ez a díj azonban 
lejebb is szállítható. 

5. A biztosítási díj fele, az esperes kezéhez 
fizetendő, ki azt takarékpénztárba elhelyezi. Másik 
felét minden egyház maga részére helyezi el ta-
karékpénztárba. 

A befizetett biztosítási évi járulék 3 évig 
tőkésíttetik, a mennyiben kártérítésre fel nem 
megy. A negyedik éven kezdve 2O°/0-ot az évi be-
fizetésből minden egyházmegye felhasználhat azon 
szükségek fedezésére, melyeket az ideig a gyüle-
kezetek teljesítettek. A gyülekezetek pedig a 
2o°/0-ot saját szükségeik fedezésére használhat-
ják fel. 

Ha évek teltével a befizetett évi járulékból 
nagyobb összeg áll elő, 2O°/0-nál nagyobb szá-
zalék felhasználása engedélyezhető. 

6. Azon egyházak, melyek valamely bizto-
sító-társasággal kötelezettségben vannak, ezen kö-
telezettség letelte után lépnek a kölcsönbiztosításba. 

7. A tűzkár 3 nap alatt az esperesnek je-
lentendő. A kár felvétele 3 bizalmi férfi által tör-
ténik, kiknek egyike az esperes, vagy annak 
megbízottja, másikat az egyházmegye közgyűlése 
5 évre választja, a harmadikat a kárt vallott egy-
ház küldi ki. 

8. A konvent 3 tagu bizottságot nevez a 
maga kebeléből, mely bizottsághoz a kerületi el-
nökség utján, minden egyházmegye köteles fel-
terjeszteni a területén levő biztosított egyházi 
épületek becsértékét, mint szintén megnevezi az 
összeget, melyet az egyházmegye gyülekezetei a 
biztosított épületek után fizetnek. Ezen adatok 
alapján elkészíti azon kulcsot, melyszerint kár ese-
tén, az egyes egyházmegyék a kártérítéshez já-
rulnak. 

9. A felvett kárt minden esperes, a kerületi 
elnökség utján 3 nap alatt felterjeszti a konventi 
bizottság elnökéhez, ki a megállapított kulcs sze-
rint azonnal tudatja az egyházmegyék esperesei-
vel, az egyházmegyéjükre eső kártérítési össze-
get, melyet minden esperes felküld a konventi 
bizottság elnökéhez, melyből a kár 14 nap alatt ki-
fizettetik. 

10. A kár felvételére kiküldött bizalmi fér-
fiak, mérsékelt fuvar- és napidíjat kapnak. 

11. Az egyházi hivatalnokok, az egyházi épü-
letekben levő ingó javaikat ezen intézetnél bizto-
síthatják. Koncz Imre, 

vértesaljai ev. ref. esperes. 

Az „Egyházi Törvények" némely pontjainak 
alkalmazásához. 

»Az egyházközségi közgyűlés hatáskörébe tarto-
zik, a presbyterium által ujabb teher kivetése, kölcsön-
ügylet megkötése iránt eléje terjesztett javaslat feletti 
határozás.« 

»Ha a presbyterium a szokott adókulcsot megvál-
toztatni akarja, vagy uj és az eddiginél nagyobb adó 
behozását látja szükségesnek : az ily adónak arányát 
(mint a 20-dik § c) pontjában megszabva van) indokolt 
jelentése mellett, helyi egyházközsége, illetőleg az egy-
házmegye véglegesen döntő Ítélete alá bocsátja.* Igy 
szól az »Egyházi Törvények* 20-dik § c) pontja és 
233- §-a. 

Ágyán a fiúk iskolájának tantermét szűknek talál-
ták az itt f. é. január hó 5-én megjelent egyházmegyei 
iskolalátogatók (dékánok). Jelentésük folytán az egyház-
megye ápril hó 2-ik napján tartott közgyűlése jegyző-
könyvének 13-ik lapján, ki van tüntetve, hogy »Ágyán 
a tanterem szűk.* Á közgyűlés pedig komolyan utasítja 
az egyházak elöljáróit, (nemcsak Ágyán találtak a dékán 
urak hiányokat), hogy a dékáni jelentésekben kitüntetett 
hiányokat orvosolják. 

Nem kapott ugyan az ágyai presbyterium sem 
egyházmegyei külön végzést, sem esperesi meghagyást 
arra nézve, hogy a fiúk iskolájának tantermét bővíttesse 
ki; minthogy azonban az egyházmegye jegyzőkönyvé-
ben világosan ki van tüntetve, hogy ez a tanterem szűk 
s minthogy komolyan utasíttatnak abban az egyház elöl-
járói a kitüntetett hiányok orvoslására: nem vette az 
ágyai presbyterium puszta szónak ezen utasítást, hanem 
azonnal, a mint a nyomtatott egyházmegyei jegyzőkönyv 
megjött Ágyára, összeült és elhatározta, hogy a szünidő 
alatt ki kell bővíttetni s minthogy egyébb hiányok is 
vannak a fiúk iskolájánál: azokat is orvosolni kell. 

57* 
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Ez az orvoslás azonban rendes egyházi adóból és 
az egyház f. évi egyébb jövedelmeiből nem eszközöl-
hető, mert 416 forinttal megy többre így az egyház ez 
évi kiadása, mint az, az év elején készült előirányzatban 
fel van véve. Ez összeget tehát ki kell vetni most úgy, 
hogy néhány legvagyonosabb egyháztag fizessen 3 fo-
rintot s aztán a többiek — vagyoni állásukhoz mérten 
— fizessenek 2 frt 50 krt, 2 frtot, I frt 50 krt, 1 frtot, 
80 krt, 40 krt és 20 krt. 

Kérdés : tartozik-e a presbyterium ezen határozatát 
az egyházközségi közgyűlés elé s aztán az egyházme-
gyei közgyűlés véglegesen döntő ítélete alá bocsátani ? 

E kérdésre én határozottan nemmel felelek, ha a 
233-ik §-nak akár szószerinti értelmét, akár szellemét 
nézem. E §-ban szokott adókulcs megváltoztatásáról, uj 
és az eddiginél nagyobb adó behozásáról van szó ; az 
ágyai presbyterium fenntemJített határozata pedig, az itt 
nem is ez év elején, hanem 15 évvel ezelőtt megállapí-
tott, tehát már megszokott adókulcsot nem változtatja 
meg, sem uj és az eddiginél nagyobb adót nem hoz be. 
Adó alatt csak olyan kivetés érthető, mely minden évben 
előfordul, amelyet tehát, a szokott módon, minden évben 
fizetni kell az egyháztagoknak. 

Ha tehát én, mint a presbyterium elnöke, nem ter-
jesztem ama határozatot sem az egyházközségi közgyűlés 
elé, sem az egyházmegye véglegesen döntő Ítélete alá, 
nem vétek a 233-ik § ellen. 

De nem vétek én, ha így járok el a 20. § c) pontja 
ellen sem, mer t : 

Ujabb teher kivetését teszi ugyan szükségessé a 
presbyterium határozata; de e határozat egy felsőbb 
hatósági (egyházmegyei) komoly utasítás folytán jött 
létre. Hogyan tehetné már azt bármely egyházközség 
presbyteriuma is, hogy az egyházmegye komoly utasítása 
folytán csak javaslatot készítsen, ami felett aztán az egy-
házközségi közgyűlés határozzon ? 

Nem az egyházközségi közgyűlést utasítja az egy-
házmegye komolyan az itteni hiányok orvoslására, hanem 
a presbyteriumot. Ennek tehát nem javaslatot kellett — 
szerintem — készítenie, hanem határozatot volt kény-
telen hozni. A presbyterium határozata pedig nem ter-
jesztendő az egyházközségi közgyűlés elé. Erre nincs §. 

De nem terjesztendő az ágyai presbyterium ama 
határozata az egyházmegyei közgyűlés véglegesen döntő 
Ítélete alá sem, m e r t : 

Az egyházmegyei közgyűlés véglegesen döntő íté-
lete ki van már mondva a f. év ápril 2-dikán tartott 
gyűlés jegyzőkönyvében. Igaz, látszólag, csak arra nézve, 
hogy a presbyterium nagyobbíttassa meg a t an te rmet ; 
de ha ezt komolyan akarja az egyházmegyei közgyűlés, 
akarnia kell azt is, hogy megadja a hatalmat annak a 
presbyteriumnak, amelyet komolyan utasított, és pedig 
»apriori« megadja arra nézve, hogy beszerezhesse azon 
eszközöket, melyekkel az egyházmegye komoly utasítá-
sát foganatosíthatja. 

Én, tudva azt, hogy azok, akik a mult évben bün-
tetlenül izgattak itt, most is izgatni fognak a presbyte-
rium ellen az ujabb kivetés miatt, állítom, hogy ha a 
presbyterium határozatát (én körömszakadtig annak tar-
tom azt), mint javaslatot fogom az egyházközségi közgyű-
lés elé terjeszteni, nem lesz az határozattá s így nem 
lesz mit terjeszteni az egyházmegye véglegesen döntő 
ítélete alá, tehát nem lesz a presbyterium által foganato-
sítható az egyházmegye komoly utasítása, azaz marad 
a tanterem úgy, mint most van. 

De úgy marad az, ez évben, akkor is, ha az egy-
házközségi közgyűlés határozati erőre emelné a presby-

terium javaslatát, ha ezt fel kell aztán az egyházme-
gyére terjeszteni, mert az egyházmegyei közgyűlés ősz-
szel szokott tartatni (de az sem minden évben; 19 év 
óta tudtommal ötször történt ez), a tanteremnek pedig 
szeptember i-re már használhatónak kell lennie ; így pe-
dig hozzá kell ahhoz fogni okvetlen julius 5-dikén. Ha 
nem : nem ? 

És most szóljunk a nagy fontosságú ügyhöz álta-
lánosságban is. X. egyházközségbe be- vagy kidől a tan-
terem valamelyik fala, szóval használhatatlanná lesz a 
tanterem tavaszszal az egyházmegyei közgyűlés után 
kevéssel. A tanterem használhatóvá tételét vagy újból 
építését nem lehet a már januárban megállapított költ-
ségvetésből eszközölni, hanem újabb teher kivetése szük-
séges erre nézve. 

Ha az ilyen előre nem láthatólag (mondjuk ezt is: 
egyházmegyei közgyűlés által — a költségvetés meg-
állapítása s esperesileg történt megerősítése után — 
kiadott komoly utasítás következtében) felmerült hiányok 
orvoslásánál ugy a presbyteriumnak, mint az espe-
resnek a 20-ik § c) pontjához kell magunkat okvetlen 
tartaniok : akkor az a tanterem nem lehet kész annak 
az évnek folyamában, legalább nem lesz használható, 
mert az egyházmegyei közgyűlés csak őszszel erősítheti 
meg az illető egyházközség azon határozatát, melyet a 
presbyterium, mint javaslatot terjesztett az egyházköz-
ség elé. 

Vagy minden ilyen egyes felmerült esetben, avagy 
a tavaszi közgyűlésen kiadott komoly utasításnak foga-
natosítása végett, közgyűlésre kell összejönnie az egy-
házmegyének. Ez pedig képtelenség. 

Még csak azon meggyőződésemnek adok kifejezést, 
hogy ha valamelyik egyházközség presbyteriuma az idő-
közben (tehát a költség előirányzat után) felmerült hiányt 
csak kölcsönvett pénzből orvosolhatja : az ily célból felvett 
kölcsön, nem olyan természetű »kölcsönügylet megkö-
tése«, mint a miről a 20-ik § c) pontjában említés téte-
tik, tehát az ilyen kölcsönt felveheti a presbyterium, de 
sőt fel is kell vennie okvetlenül a 20-ik § c) pontjara, 
vagy a 233. §-ra való tekintet nélkül. 

Mennyivel inkább vehet fel, sőt okvetlen kell fel-
; vennie kölcsönt a presbyteriumnak (ha másként nem le-

het) egy egyházmegyei komoly határozat foganatosítása 
végett. 

Nulla regula sine exceptionel! 
Szóljanak e tárgyhoz, kérem, lelkésztársaim ! 
Agya , 1886. junius 25-dikén. 

Nagy Sándor, 
evang. reform, lelkész. 

ISKOLAÜGY. 
A felső nép- és polgári iskolai tanítók III. köz-

gyűlése Miskolcon. 
E tevékeny egyesület első vándor-közgyűlését f. hó 

3—5-kén Miskolcon tartotta meg. Örömmel pillantunk 
végig ez egyesület vidéki szereplésén, mert ezt tanulsá-
gosnak és hasznosnak mondhatjuk. Eme fiatal intézmé-
nyek népszerűsítésére valóban ez a legalkalmasabb esz 
köz, melyet nevezett egyesület vá'asztott. A vándor-
közgyűlés egy-egy vidék életében valóságos tanügyi 
mozgalmat kelt s mivelődési epochát képez. Ha pedig 
az egyesület a hozzákötött várakozásokat ki birja elégí-
teni, az esetben jótékony hatása maradandó lesz a felső 
nép- és polgár iskolákra nézve. 
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Ez országos egyesület élén Gyer tyánffy István áll, 
m. kir. budai tanitóképző-intézet országosan ismert igaz-
gatója. Most azonban akadályozva lévén a megjelenés-
ben, Miskolcon dr. Kiss Aron alelnök vezette a gyűlést. 
Már az ismerkedési est meggyőzöt t mindenkit a felől, 
hogy a közgyűlés nagyhatású lesz. A tagok szép szám-
mal jelentek meg, s férfiak s nők az ország minden ré-
széből igen kiválóan voltak képviselve. Az érkezettek 
mindnyájan a város vendégei voltak s részükre a városi 
hatóság egy nagyfényű közös ebédet is rendezett . U g y 
az egyházi, mint világi, sőt a katonai rend is meglepő 
érdeklődést tanúsított , s a közgyűlés a megye s város 
legelső tisztviselői által volt képviselve. Az egyesületek 
nem maradtak el, sőt a felekezeti tanári és tanítói karok 
a legnagyobb buzgalommal vettek részt e vándor-köz-
gyűlés sikerének előmozdító munkájában. Nem hiába, 
hogy ez országos egyesület sem felekezetnek, sem poli-
tikai pár tnak nem állhat szolgálatában, de nem is ta-
gadta meg iránta való érdeklődését senki sem, s ez ál-
dásos közhangulat oly sikerültté te t te a közgyűlés lefo-
lyását, mely nemcsak az egyesületnek, de Miskolc váro-
sának történetében is a legszebb lapok egyikét képezi 1 

Gyűlésteremül a megyeház díszes nagy termét 
ajánlotta fel az alispán, s a benne összegyűlteket előbb 
a város polgármestere Soltész N. Kálmán, azután a pol-
gári iskolai szék elnöke L. Farkas Gusztáv s végül a 
közoktatásügyi miniszter képviselője, Tó th József pest-
megyei tanfelügyelő üdvözölte. A tanácskozást dr. Kiss 
Á . elnöki beszéde nyitot ta meg, mely eszmékben és 
irányelvekben gazdag volt. Ezt a titkári jelentés követte, 
melynek feladata abból állott, hogy az egyesületi műkö-
dést feltüntetvén, egyszersmind a felső nép- és polgári 
iskolák céljait meggyőzőleg kimutassa. E jelentést Miklós 
Gergely pénztárnok jelentése és 3 pályamű kiváló nyi-
latkozata követte. 

Ezek után Dóczy Gedeon debreceni reform, felső 
leányiskolái igazgató felolvasása gyönyörköd te t t e a hall-
gatóságot . Dóczy G. értekezése egyike azon értekezé-
seknek, melyek leányiskoláink sorsát eldönteni vannak 
hivatva. N a g y gyakorlati elmeéllel és olvasottsággal van 
írva. E felolvasás hatásával oszlott szét a gyülekezet, 
mely másnap csaknem oly számban hallgatta végig 
Péterfy Sándor és Gálfy Ignác felolvasásait. Előbbi Ka-
racs Teréz működését ismertetvén, utóbbi pedig a polgári 
leányiskolák fejlesztését szorgalmazván. 

Első nap a »Korona« vendéglőben volt a közebéd, 
mely alatt rendkívül érdekes felköszöntők voltak halhatók, 
másnap pedig mélt. Szathmdry K. Pdlné urnő hivta meg 
alsó-zsolcai uri lakába az egyesület választmányát. A ven-
déglátó hölgy méltóság- és jóságtel jes viselkedése, nem-
különben kertészeti, méhészeti és gyümölcsészeti foglalko-
zásainak bemutatása elragadólag hatot t a jelenlevőkre, 
s midőn őket az általa felállított óvóba is elkalauzolta, az 
iránta és bőkezűsége iránti hálás tisztelet buzgalma a leg-
felső fokra emelkedett . A magyar hölgy kiválóságait a 
teremtő gondviselés talán soha sem egyesítet te egy sze-
mélyben oly példaszerűen, mint e fennkölt lelkű és nemes 
szívű magyar nőben. Áldása minden jó ügynek s dísze 
nemének. 

Örömben és szórakozásban egyaránt gazdag volt e 
vándor-közgyülés. A város lakóinak barátságszeretete, a 
vidék bájos szépsége mindenkit annyira megleptek, hogy 
a vándor-gyülésezés eszméje gyökeret vert, s a sok jó 
eredmény közt, már e vívmány is megjutalmazó. Iskola 
és társadalom így ismernek egymásra és fognak dolgozni 
egymás kezére. 

Miskolc, 1886. jul. 7. Dr. K. E. 

A biharmegye i tankerület tanítótestülete általános 
érdeklődés mellett, számos fővárosi tanító részvételével 
f. hó 6-án tar tot ta meg közgyűlését Nagyváradon, a me-
gyeház nagytermében. A közgyűlésen Eszenyi Sándor 
elnökölt, ki megnyi tó beszédében melegen üdvözölvén a 
fővárosi kartársakat, rámutatot t a lefolyt tanév fontosabb 
eseményeire és tanulságos következményeire. A fővárosi 
tanítók nevében Glutz György válaszolt a szíves üdvöz-
lésre, hangsúlyozva a tanitók egyöntetű, egy célra tö-
rekvő működésének fontosságát. A gyűlés gazdag tá rgy-
sorozattal érdekes előadásokkal folyt le. Legfontosabb 
volt e kérdés megvitatása : »Viszonyainknak megfelelő-e 
a 6 éves korra szabott tankötelezettség ?« Az előadó 
Gabel J. volt, kinek fejtegetéseire dr. T ó t h M. és Sípos O. 
tanfelügyelő tettek tanulságos észrevételeket. A dolgo-
zatot k inyomat ják és a tagok között kiosztják. A gyűlés 
befejeztével a vendégtaní tók megszemlélték a nagyváradi 
tanszermuzeumot, a régészeti muzeumot és a város egyébb 
nevezetességeit. Nagyvárad városa a gyűlés tagjai t köz-
ebédre hívta a Püspökfürdőbe, hol a polgármester nevé-
ben Rácz Mihály igen szeretetreméltó házigazda volt. 
Ebéd alatt számos felköszöntőt mondtak és üdvözlő sür-
gönyt küldöttek Nagyvárad orsz. képviselőjének, Tisza 
Kálmánnak és polgármesterének, Sal Ferencnek. Másnap 
a vendégek legnagyobb része Élesdre s onnan Solyom-
keő váraba tet t kirándulást, hol Csányi István fogadta 
és üdvözölte őket. Délután a fekete-erdei i iveggyárt szem-
lélték meg a gyár igazgató szíves kalauzolása mellett. Es te 
társas vacsora volt, melyen számos felköszöntő monda-
tott s a jó hangulat a rákövetkező tánc egész reggelig 
együt t tar tot ta a társaságot. 

Középiskolai tanári könyvtarak. Trefor t közokta-
tásügyi miniszter a középiskolai tanári könyvtárak beszer-
zéséhez útmutatóul a közoktatási tanácscsai könyvjegyzé-
ket készíttetett, melyben minden tanszakból föl vannak 
sorolva ama legjobb munkák, melyekre a tanároknak 
tanításukhoz és további önképzésükhöz leginkább lehet 
szükségük. A m a föltevésben, hogy a magyar tudományos 
művek úgyis ismeretesek, e jegyzékbe főleg külföldi mű-
vek vétettek fel, legnagyobb részben német munkák, 
azután franciák és még angol könyvek is. A jegyzék 
már megjelent s a középiskoláknak megküldetet t . Azon-
felül egyesek is megszerezhetik az egyetemi nyomdából . 

A gymnáziumi és reálisk. tanterveket a közokt. 
minisztérium németre fordíttatta, hogy a külföld hiteles 
módon tájékozódhassák iskoláink szervezetének e legfonto-
sabb ágáról. A gymn. tantervnek s utasításoknak már 
régebben megjelent egy félhivatalos fordításféléje, de az 
annyii a hemzsegett a hibáktól, hogy a minisztérium kény-
telen volt e fordítást dezavuálni. A mostani fordítás a 
minisztérium szakosztályában készült s bizonyosak vagyunk 
benne, hogy minden tekintetben megfelel a kívánalmaknak. 

A középiskolák számára, mint halljuk új rendtar tás 
készül, melyben egyébb fontos változások között az is 
he 'ye t foglal, hogy az iskolai évnek három harmadra 
való os/ tása megszűnik s ismét életbe lép az iskolai év-
nek lcét félévre való osztása. 

A tandíjakat az osztrák középiskolában új ren-
delet szabályozza. Ezentúl a tandíj Bécsben, félévenkint 
25 forint, a többi városokban, melyek 25,000 lakosoknál 
többet számlálnak, 20 forint, ezeknél kisebb városokban 
15 frt. A tandíj az iskolai év első hat hetében fizetendő. 
A magántanuló is köteleztetik a tandíj fizetésére. Tandí j 
alól csak azok mentetnek föl, kik az utolsó félévben er-
kölcsi magaviseletből és szorgalomból a két legjobb osz-
tályzatot nye r t ék ; tovább ha előmenetelük jó, fenntartóik 

1 pedig igazán szegények. Ha a fenntartó nem igen szegény, 
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a tanuló pedig egyébkint a megnevezett követelmények-
nek megfelel, ez a tandíj felének fizetése alól menthető 
föl. A tandíj alól való fölmentés csak addig tart, mig a 
tanuló a megnevezett követelményeknek megfelel. A tandíj-
fölmentések fölött a tanártestület indítványára a tarto-
mányi iskolahatóság határoz. E rendelet már az 1886—7. 
tanév elejétől fogva érvényes. 

T Á R C A . 

Az istenhit az újkori bölcseletben. 
(Folytatás.) 

H• Kant vallásbölcselete. 
Az emberi nemnek — mint Popé mondja — nem 

lehet méltóbb tanulmánytárgya magánál. Kant is e kér-
dést teszi fel magának: micsoda az ember? Az »ég el-
mélete « című még kezdetleges munkájában Isten lételét 
a vonzás newtoni törvényéből magyarázza. A természet 
mindenfelől biztonságot, önállóságot tüntet elő ; ezek 
nem egyebek, mint az isteni behatás számtalan jelvényei. 
Az »evidentia bírálatában« gondosan párhuzamba állítja 
a mathematikát és metafizikát; amannak módszeréül az 
összetevést, emezéül az elemezést ajánlja. Az istenigazo-
lás (theodicea) főtételéül a főok szükségképeniségét állítja, 
melyet még akkor biztosabbnak itélt az erkölcsi alapok-
nál, hajlandó lévén a morált egészen az erkölcsi érzelem-
től származtatni. Bírálat alá veszi Isten lételének eddigi 
bizonyítékait. Igy az ontológiai erősséget, mely a lehető-
ből akar következtetni a valóra. Pedig a dolog megfor-
dítva van. Ha igaz, hogy van valami lehető, bizonyos, 
hogy létezik egy reális lény vagy is mindaz, ami meg-
fogható, tényleg adva van. 

A »tiszta ész bírálata« ledönt mindent, főleg az 
Istenről szóló tant. Istennek eszméje nem lesz egyéb, 
mint egy eszmény, egy neme a metafizikai illúziónak, 
melynek tárgyi valóságát éppen ugy nem lehet állítani, 
mint tagadni. A »rationális kozmológia« bírálatában kel-
lett neki foglalkozni az »általán vett szükségképeni lény« 
eszméjével éppen, mint a feltétlen okával vagy szabad-
ságával. De míg a szabad ok gondolható a világhoz 
tartozónak, mint a tünemények benmaradó oka : az egy-
általán szükségképeni lény nem gondoltathatik csak mint 
nem a világhoz tartozó, mint a tünemények láncolatától 
független, mint világonlíiviili. Mint ilyen nem a rationa-
lis kozmológiához, de a r. theológiához tartozik. 

Itt Kant először is az istenfogalmat határozza meg. 
Ar. »egyáltalán szükségképeni lény« semmi mástól nem 
lehet függő, semmi mástól nem feltételeztethetik. Az egy-
általán szükségképeni lénynek úgy kell gondoltatni, mint 
minden többiek alapját képezőnek, őslénynek, mely min-
den többire nézve a reális lehetőséget tartalmazza, mely 
a korlátozott és határolt dolgokhoz ugy viszonylik, mint 
a tér az alakokhoz. Úgy kell tehát gondoltatni, mint 
minden lehető mondom ányok foglalata; ellenkező ismérvek 
azon lényhez egyszerre nem járulhatnak. E szerint ama 
szükségképeni lény nem foglal magában egyszerre minden 
reál'tást és minden tagadást, hanem vagy az egyiket, 
vagy a másikat. Mint minden tagadások foglalata tisztán 
hiányos ál'űtmányokból volna összetéve; a szükségképeni 
lény tehát csak mint minden realitások foglalata mint 
legreálisabb vagy legtökéletesebb lény gondolandó. 

Ami minden ismérvei (jegyei) által meg van hatá-
rozva, az minden tekintetben meg van határozva. A 

minden tekintetben meghatározott tárgy mindenkor az 
egyes, soha sem az általános. A fajok és nemek mindig 
csak egy részét tartalmazzák az egyed jegyeinek s men-
től kevesebbet tartalmaznak, annál magasabbak és álta-
lánosabbak a fogalmak. Csak az egyed van teljesen 
meghatározva. S miután az istenfogalom minden jegyei-
ben meg van határozva: egyetlen lénynek (idea in indi-
viduo) képzete. Az ily eszmét Kant eszménynek (ideál) 
nevezi. Az isteneszme tehát csak mint eszmény képzel-
hető. Ez eszményt nem a képzelem költi; de a tiszta 
ész, mihelyt az istenfogalomra gondol. S mert minden 
realitások foglalata tesz egy ily egyes lényt : általán véve 
egyetlen a maga nemében. 

Kant eljárása itt is az, ami volt a világ és lélek 
eszméjénél. Mig csak eszméknek, észfogalmaknak tekin-
tetnek, helyes alapon nyugosznak : mihelyt azonban egy 
reális tárgy látszatát veszik fel — igy az isteneszme — 
a rationalis ontológia s itt theológia tárgyává lesz, mely-
nek feladata Isten realitását vagy valódi meglétét bebi-
zonyítani. E bizonyítékokat bírálat alá vetni akarja most 
a kritikabölcselet, s ha ez érveket megdönti, velők esik 
a rationalis theológia. Az érvek alapjukban kétfélék le-
hetnek a szerint ha legreálisabb lény fogalmából követ-
keztetünk a szükségképeni létezésre vagy megfordítva. 
Ez utóbbinál ismét kétféle eljárás lehet: vagy a tapasz-
talat alá eső meglétet veszi kiinduláspontul — elvül — 
tekintet nélkül az alakra vagy rendre, melyben létezik, 
vagy a természeti meglét rendje feletti eszmélkedést. 
Az első eljárás apriori vagy transcendentalis, a második 
aposteriori vagy empirikus. A rationalis theológiának 
tehát három bizonyításmódja van Isten meglétéről: on-
tológiai, kozmológiai és teleológiai vagy fizikótheológiai. 
Kant jól látja, hogy az elsővel áll vagy bukik a többi. 

Az Anzelm-féle érvelés szerint a legtökéletesebb 
lény fogalmában egyéb tulajdonságok közt ott kell 
lenni a meglétnek. Mert feltéve, hogy a fogalom nem 
tartalmazná e tulajdonságot, akkor éppen e ponton volna 
a fogalom hiányos, tehát nem volna a legtökéletesebb 
lény fogalma. Vagy létezik tehát ezen lény, vagy nincs 
is róla fogalom. Erre Kant azt mondja, hogy ha a foga-
lom jegyeihez tartoznék a létezés, az okoskodás helyes 
volna ; de ha az csak egy logikai jegy, akkor a fogalom 
tartalmának felbontása által nyeretvén elemző Ítélet lesz. 
Mint a háromszög fogalma nem növekedik sem nem 
fogy a lét jegyével, tehát az nem tartozik hozzá : úgy 
Isten fogalmában nincs benne a lét jegye. A lét (exis-
tentialis) Ítéletek mindig összetevők (synthetikaiak). Egy 
dolog puszta fogalmából épen úgy nem következik annak 
létele, mint egy gondolt összegből soha nem állhat elő 
reális birtok. 

A kozmológiai bizonyíték szerint: létezik valami 
feltételes, tehát kell lenni egy lénynek, mely többé nem 
függ mástól, hanem általán véve feltétlen s szükségké-
pen létezik s e szükségképeni meglét csak mint a leg-
reálisabb lény vagy Isten fogható fel. E bizonyításmód 
az esetleges meglétből halad a szükségképeni létre s 
erről a legreálisabb vagy legfőbb lényre. Kant szerint 
logikai tévedés az esetlegesről a szükségképenire, a felté-
telestől a feltétlenre következtetni, miután a tapaszta-
lásban csak a feltételes van adva. Akik egy szükség-
képeni lény létezését állítják, arra hivatkoznak, hogy 
különben a feltételek végetlen sorát kellene felvenni, ami 
lehetetlen Kant kérdezi: mivel bizonyítják be a lehetet-
lenséget ? Ellenkezőleg a tapasztalás soha sem találja 
a feltételeket bevégzetteknek. De megengedi, hogy ezzel 
nincs bebizonyítva a feltételek végetlen sora. Az is lehe-
tetlen : ama sor végetlenségét dogmatikailag állítani, de 
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éppen oly lehetetlen tagadni. De feltéve, hogy a feltételek 
sora bevégeztethetnék, a teljesség soha sem történhetik egy 
lény által, mely a soron kívül esik. De megengedve, hogy 
amaz okoskodásból következik egy ily feltétlen s szükség-
képeni lény fogalma, ismét az ontológiai érvelésnél vagyunk, 
melynek gyengesége ki volt mutatva. 

A teleologikus bizonyítékról, mely a természeti dol-
gok célszerű berendezéséből következtet Isten meglétére, 
megengedi Kant, hogy egy felemelő világnézletet bir 
alapjául. Ez okoskodás azonban inkább eszthetikai és val-
lásos, mint tudományos. Ez okoskodás a célszerű rendből 
indul ki, melyben a természeti dolgok tervszerűleg össze 
vannak kötve. E rendet a természet mechanikai okaiból 
nem lehet kimagyarázni: csak egy rendező lényből. E 
rendező lény nem lehet egy vak hatalom, hanem értelem 
és akarat, egyszóval szellem. S miután a természet rende 
egységes, a világrendező szellem is csak egynek gondol-
tathatik. Ezzel az okoskodással — mondja Kant — nem 
egy világteremtőnek csak egy világképzőnek létele van 
bebizonyítva. 

Megengedve, hogy az okoskodás szerint lehet kö-
vetkeztetni egy világrendező szellemre, ebből még nem 
következik, hogy ez elvnek egynek s értelmesnek kelljen 
lenni. Kant figyelmeztet, hogy a következtetés — mint 
a művet nem lehet gondolni művész, ugy a természetet, e 
mesterművet sem műalkotó nélkül — analógia, mely mint 
tudva van nem vezet érvényes zártételre. Másik érve a 
fizikótheológia bizonyításnak a hatásról következtetni az 
okra, s a természetbeli hatásoknak arányos oka csak Isten 
lehet. De ki akarhatná megmérni, mily nagy ama világ-
rendező ok hatalma és bölcsesége, hogy ez a tényleges 
hatásnak megfeleljen. S ha ez okot mint minden reálitá-
sok foglalatát tökéletesnek— absolut — mindenhatóságnak 
és bölcseségnek tartjuk : a hatások természeti szinteréről 
elvontuk s akkor a köztük levő arányról szó sem lehet. 
Az eredmény eszerint az, hogy e bizonyíték, mely az 
emberi kedélyre a legbefolyásosabb és legerősebb, tudo-
mányos tekintetben a leggyengébb és leghiányosabb. 

Az ész spekulatív elveiből álló theologia kritikájá-
ban osztályozza Kant a theológiákat. Az őslény megis-
merése történhetik a csupa észből (th. rationalis) vagy a 
kijelentésből (th. revelata). Az első tárgyát vagy az ész 
által tisztán transcendentalis fogalmakból hiszi megismer-
hetni (transc. th.), vagy oly fogalomból, mely a természetből 
(lelkünkből) kölcsönöztetik (natúr th.). Amaz deista, emez 
theista. Amaz egy világokot, emez egy világalkotót gon-
dol. A transcendentalis theologia vagy olyan, mely az 
őslény meglétét a tapasztalásból igyekszik levezetni 
(kozmotheológia) vagy tisztán a fogalomból (onto-theol.). 
A természeti theologia egy világalkotó tulajdonságára 
és meglétére a világban levő minőségből, rendből és 
egységből következtet. Miután a világon kétféle okíság-
nak kell felvétetni: természetnek és szabadságnak: e vi-
lágból a legfőbb értelemhez emelkedvén vagy mint min-
den természeti vagy mint minden erkölcsi rendnek és 
tökélyességnek elve szerepel. Első esetben fizikótheoló-
gicínak, másodikban moráltheológiának neveztetik. 

Kant ez utóbbihoz csatlakozik. A végcél, melyre 
az ész szemlélődése a transcendentalis használatban tö-
rekszik, három tárgyat illet: az akarat szabadsága, a lé-
lek halhatatlansága s az Isten megléte. Az ész érdeklő-
dése mindháromra nézve igen csekély s valóban igen 
nehéz volna a transcendentalis vizsgálódásnak fárasztó s 
kimerítő munkáját magunkra vállalni, hogy e felett meg-
állapodott ítélethez jussunk. Ha tehát e három sarka-
latos tétel tudásunkra éppen nem szükséges s nekünk 

eszünk által mégis nyomatékosan ajánltatnak, fontossá-
guk tulajdonképen csak a gyakorlati érdekben állhat. 

Gyakorlati mindaz, ami szabadság által lehető. Ha 
azonban a mi szabad önkényünk gyakorlásának feltételei 
tapasztalatiak, 'az észnek abban semmi egyéb mind sza-
bályozó használata lehet, mint például a célok egyesü-
lése, melyek nekünk a mi hajlamainktól adatnak fel: egye-
sekben a boldogság s az eszközök összhangzása, hogy 
arra eljussunk, mely az ész egész működését teszi, mely 
éppen azért semmi más, mint a szabad magaviselet prag-
matikus törvényei. Ellenben vannak tisztán gyakorlati 
törvények, melyeknek célja az ész által teljesen apriori 
adatnak, melyek nem tapasztalatilag vannak feltételezve, 
de általában parancsoltatnak. De az effélék erkölcsi tör-
vények s így ezek egyedül tartoznak a tiszta ész gya-
korlati használatához s engednek meg egy kánont. — 
A gyakorlati szabadság tapasztalás által megmutatható ; 
mert nem csak az, ami ingerel, t. i. az érzékeket köz-
vetlenül illeti, határozza az emberi önkényt, hanem van 
nekünk egy tehetségünk, melylyel azon képzetek által, 
melyek távolról hasznosak vagy károsak, az érzéki kivánó 
tehetségünkre való benyomásokat le tudjuk győzni. E 
megfontolása azonban annak, ami egész állapotunkra ki-
vánatraméltó, azaz jó és hasznos, az észen nyugszik. 
Ez ad tehát törvényeket is, melyek imperativumok azaz 
tárgyilagos törvényei a szabadságnak, melyek azt határoz-
zák meg, minek kell történni, míg a termeszeti törvények 
arról értesítenék, mi történik. E gyakorlati szabadságot 
a tapasztalás által olyannak ismerjük fel, mely a termé-
szeti okoktól független, tehát az észnek kauzalitása az 
akarat meghatározására. (Folyt, köv.) 

A keresztyénség becséről. 
E címet adhatjuk azon emelkedett szellemű beszéd-

nek, melyet Ipolyi Arnold püspöki széke elfoglalásakor 
tartott Nagyváradon. Szokatlan dolog, hogy lapunkban 
nem-protestáns egyének szónoklatai napvilágot lássanak; 
de az Ipolyi székfoglalója annyira kiemelkedik a kathol. 
felekezetiség köréből s oly magas keresztyén-bölcseleti 
színvonalon van tartva, hogy mi evangeliumi keresztyé-
nek is élvezettel olvashatjuk. 

Az üdvözlő sorok és az egyház hitterjesztő és 
hiterősítő hivatásának magvas jellemzése után így szól 
híveihez a keresztyénség becséről. 

A világtörténet beszéli és ti magatok élőtanuság 
vagytok reá, mi volt az emberiség ? mi volt a világ képe 
az Úr Jézus Krisztus evangéliumának tanítása előtt, és 
mivé lett általa ? A hitetlenség és vallástalanság sötét 
éjében ültünk s mint a pásztor nélkül tévelygő nyáj el-
széledve jártunk a világ és testiség érzéki utjain, állati 
ösztöneinknek élve. Nem ismerve honnét jövünk, és nem 
tudva hová megyünk, kik vagyunk és mik vagyunk. Nem 
tudva mi az ember célja és rendeltetése, vagy hogy 
csak mikép ís lehessen azt megismernünk s elérnünk. 

Az isteni kinyilatkoztatásnak a Megváltó által meg-
hozott és földerített sugara, az apostolok által hirdetett 
tanítása, egyszerre felvilágosított az életre, áthatva a 
halál éjét sugaraival és megtanítva az emberiséget, hogy 
felismerje viszonyát Istenhez, teremtőjéhez s az általa 
teremtett világhoz. Ezzel megmagyarázta a vétek által 
megromlott természetünket, felvilágosította elhomályosult 
elménket, megjavította elgyengült s a rosszra hajló akara-
tunkat, megismertette, miért mond bennünk ellent a test, 
az érzékiség az ész és lelkiismeret szavának. Egyszers-
mind pedig megmutatta a módot és eszközöket, melyek 
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által elnyerhetjük megváltásunkat s az örök életet, meg-
nyerhetjük Isten szent malasztját, s az örök üdvösséget. 
Mert ő az út, az élet s igazság. 

Olyanok voltunk addig, mint a jeruzsálemi templom 
előcsarnokában fekvő béna, ki nem volt képes magától 
felemelkedni s a szent hajlékba jutni, mig Péter és János 
apostolok könyörülve rajta, meggyógyítva fel nem emel-
ték lábaira. Ugy emelt fel minket Krisztus az apostolok 
hirdette üdvösség által az anyaszentegyház üdvözítő 
csarnokába, az uj életre s üdvösségre. 

S ime ezáltal megváltozott, megujult egyszere az 
egész teremtés, az emberiség s a világképe, mint a zsol-
táros mondá : belénk bocsátod leheletedet és szellemedet 
és feléledünk és megtalálod a föld szinét. 

Mert az evangelium elfogadása s a keresztség által 
az egyházba felvéve, vetkőzték le a népek s atyáink 
pogány vadságukat és tudatlanságukat, a sötétséget és 
kegyetlenséget. 

El lehet mondani, hogy minden jó és üdvös, a mi 
kétezer év óta a földön történt, minden jó, nemes és 
magasztos, a mi megszülemlett és létre jött, Jézus Krisz-
tus vallásának köszönhető. Általa szelídültek meg a vad 
és barbár népek, a mint keresztet vetve magukra, az 
anyaszentegyházba betérve, belőle a világba kiléptek. 

O látta valamennyi nemzeteket és társadalmakat 
keletkezni, ő alkotta a mai művelt államokat s alkotmá-
nyokat, ott állott mindannyinak születésénél és bölcsőjé-
nél s karjain dajkálva, nagyra nevelte őket. És bizo-
nyára ott fog állani mindannyinak végénél azok elenyész-
ténél, valamint állott már eddig számosnak sírjánál 
egyaránt és keletkezésénél. A népek művelődését, felvi-
lágosodását és haladását ő fejlesztette, a társadalmak 
jólétét, a tudományokat, ipart és művészetet ő ápolta. 
Neki az egyháznak köszönhetjük az összes iskoláinkat, az 
utolsó puszta és falu elemi iskolájától egész a fővárosok 
tudományos egyeteméig s az akadémiákig. Mert az ő 
anyai ölében szülemlett épen úgy nemcsak a vallás és er-
kölcsi érzet, az erény, tökély és igazság, hanem minden igazi 
felvilágosodás és valódi haladás is ; az ő keblén neveke-
dett együtt a tudomány és művészet. Mert minden jót 
ő hozott létre, felkarolt nevelt és előmozdított s csak 
azt vetette el mindig; ami az igazsággal, a valláserkölcsi 
érzettel ellenkezett. 

Vallásunk és egyházunk emelte magasabbra a 
munka becsét, ipart és mesterségeket, a földmívelést, 
melyeket addig a világ az emberiség átkának tekintett, 
s melyek addig az emberi zsarnokság s rabszolgaság 
alatt sin) lettek, valamint a keresztyénség emelte fel az 
egész társadalmat a magasabb szellemi életre, mely ad-
dig csak uraságból és szolgaságból állott, a szabadságra 
és testvéri egyenlőségre. Megszentelte a családot és há-
zasságot, emberi méltóságra emelve a pogány nőt s 
rabszolgaságra lealacsonyított helyzetéből ; nevelte a gyer-
meket, elviselhetővé tette az élet és munka terhét. Meg-
vigasztalta a szegényt és Ínségest. Az isten és felebaráti 
szeretet törvényénél fogva felölelte az egész emberiséget, 
mint egy atyának gyermekeit, a megvetett, a rabigába 
görnyedt és lesújtott szegényt, a szolgát és gyámolta-
lant, az ügyefogyottat s a koldust, s a mint a tudatlan-
nak iskolát, ugy a betegnek kórházat, az ínséges elha-
gyatottnak ápoldákat és menedékházakat alapított és 
emelt. Ime ezek a mi keresztyén anyaszentegyházunknak, 
az apostolságnak s az evangelium hirdetésének — mely 
által Jézus Krisztus mindig ugyanaz, tegnap és ma és 
mindörökké — szent gyümölcsei, jótettei és jelei, melyek 
Krisztus szent" evangeliuma hirdetését és elfogadását kö-
vették. 

Míg ellenben Krisztus evangéliumán s egyházán 
kívül a világ semmi vallásának és társadalmának, semmi 
műveltségének, tudományának és felvilágosodásának nem 
sikerült mindezt egymagában létrehozni. A minthogy 
nélküle semmi sem volt valóban képes az ember maga-
sabb célját megismertetni és nem volt képes eszményét 
s erkölcsi érzetét kielégíteni és megnyugtatni. Mert ha 
a tudomány által az ember a természeti bölcseséget s a 
természet tüneményeit s annak erejét meg is ismerheti, 
de azért ezzel az ember még sem fog soha megelégedni, 
ösztönszerűleg magasabbra törekszik; keresi létokát és 
célját, melyet az itt létezőben soha sem talál fel, míg a 
valódi létoknak, az istennek ismeretére nem jön, a kiben 
egyedül találhat kielégítést és megnyugvást, mint ezt szent 

Ágoston atya oly fenségesen fejezi k i : »Az ember szíve 
nyugtalan mindaddig, míg meg nem nyugszik te benned 
oh uram istenem ?« 

Ime itt áll előttünk, keresztyén atyámfiai, a példa, 
akár az ó-, akár az új-világban ; mint a legműveltebb és 
leghatalmasabb hellen és római birodalmakban, vagy 
akár a hatalmas keleti pogány államokban, Khinában és 
Indiában, vagy a többi azon világrészekben, hol a ke-
resztyénség nem fogamzott meg, vagy csak teljesen ki-
veszett gyökerében, mint Ázsiában és Afrikában, bár 
kezdetben fényesen díszlett és virágzott, míg a szentek 
vére áztatá. Vagy vegyük akár magát a legműveltebb 
ujabb népet, mely a világhatalom és műveltség élén ha-
ladott a legújabb korban. A mint Isten kinyilatkoztatá-
sával az anyaszentegyházzal szakított a hiúságból s gőg-
ből a vallást és egyházat megvetve, csupán az emberi 
ész gyarló és hiú bölcsesége alapján kívánta jólétét, pol-
gárosodását, társadalmát és tudományát emelni, mint azt 
Franciaországban s az ujabb társadalmakban történni lát-
tuk : ime a várt boldogság helyett azonnal bekövetke-
zett a vallástalanság mellett az erkölcsi tönk, a társada-
lom zavara, a megszakadás, a forradalom és forrongás s 
erre következett az ujabb elvadulás, kegyetlenség és elha-
nyatlás; mígnem a vallás helyreállítása által a társadalom 
is helyreállott. 

De mindenek felett áll még ezenfelül előttem a 
szeretet, mint az apostol ajánlja, az a tevékeny, folytonos 
szeretet, melyet a főpásztornak gyakorolnia kell, ki mint 
az üdvözítő mondja : életét és lelkét adja nyájáért és mely 
által az Úr legyőzte a világot. 

Ezen isteni szeretet lelkesedésével s a szent béke 
érzetével szívemben, jövök én is hozzátok, ájtatos hí-
veim. Azért kérlek, ne nézzétek más tökéletlenségeimet, 
gyengéimet és gyarlóságaimat, hanem imádkozzatok ér-
tem, mint főpásztorotokért, hogy Isten szeretetének tüze 
lángoljon mindig szívemben s azzal művelhessem a ti 
lelki és testi üdvötöket. Mert ismétlem, hogy mint az 
apostol, mindenek felé emeli a szeretet parancsolatát, 
ugy vagyok lelkesülve, hogy mindenekfelett e szeretetet 
keressem. Mert elvem egyházunk egyik nagy tanítójának 
azon mondata : hogy ha legnagyobb ellenfelemmel állok 
is szemben, előbb azt nézem és keresem, a mi vele hit-
ben és érzelemben összehoz és összeköt és vele egyesít, 
nem pedig azt, a mi tőle eltávolít és vele ellenkezik. Ez 
legyen életemnek egyik főelve és cselekedete. 

Mint a szeretet kedves tanítványáról, Szent János 
apostolról szól a monda, hogy midőn a nagy kortól és 
betegségtől elsorvadva, mást nem volt képes többé mon-
dani, mindig az egyet ismétlé legalább: Gyermekeim sze-
ressétek egymás t ; ugy ti is kedves híveim, ha gyengülő 
tehetségeim s előrehaladott korom s beteges gyengeségem-
ben más tanítást nem volnék képes nektek kellően hirdetni, 
fogadjátok egyre a leghőbb tanításomat ma és mindenkor, 
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hogy szeressétek egymást, mint Isten szeretett minket. 
És fogadjátok erre főpásztori áldásomat, hogy Isten 
szent lelke erősítse meg e szent szövetséget, melyre ma 
léptünk. 

B E L F Ö L D . 
A „Bethezda" nevű kórház 18-ik évi tudósítása 

1885-ről. 
Tizenkilencedik éve annak, hogy a budapesti német 

ref. leány egyház megalapította »Bethezda« nevű kórhá-
zát, mely ezen idő alatt diakonissza-intézetté is fejlődött 
s melynek mult évről szóló tudósításához fűzzük gondo-
latainkat. 

Kezdetben egyelőre ezen ref. egyház betegeire való 
tekintetből létesült e kórház ; mert ezen egyház nem-
csak az egészséges, hanem a beteg híveket is kivánfa 
gondjai alá venni és kiszolgálni. Ennek kivitelére pedig 
keresztyénibb eszközt nem választhatott, minthogy a 
női diakoniát ültette át hazánk földébe, Kaiserswerthből 
a Rajna melléki áldott diakonissza-intézetből, mint anya-
intézetből, hozván ide ápoló nővéreket, kik a testtel 
együtt a lelket is ápolás alá veszik az evangyéliom üdítő 
erejével. Legyen áldott az a lélek s a vele tartó testü-
let, melynek ily gondolata támadt a szenvedő emberiség 
javára 1 

Ezen kettős ápolás keresetté tette ezt az intézetet, 
mely az osztrák-porosz háború folytán Budapestre hozott 
sebesültek önkénytes ápolása által lett tágabb körben is-
meretessé és népszerűvé. Mult évben pedig, mint kiállító 
az országos budapesti kiállításon a nyilvános közegészség-
ügy iránt elért eredményeért a nagy haladási éremmel 
lett kitüntetve. 

Ezeket tudva, méltó kérdezni: mi tart ja fenn ez 
intézetet ? Röviden felelhetjük : a keresztyén felebaráti 
szeretet. Mert Bethezdát nem tart ja fenn egyesület, mint 
pl. az országos protestáns árvaházat, csupán azon egyé-
nek, kik önkénytes adományaikat rakják le a szeretet 
oltárára. 

Fenntar t ják ez intézetet azon alapítványok, melye-
ket évről-évre tesznek azok, kik ingyenes ápolhatás vé-
gett szabad ágyahat állítanak. Állítottak pedig ilyeneket 
külföldiek, kik már eddig is németországi, svájci, skót-
országi illetőségű betegek számára Bethezdában ingyenes 
ápolást biztosítottak s így a hazájától távol lévő beteg hon-
fiaik számára az otthonnal vetekedő enyhelyet szereztek. 

Ezeknek nyomába léptek, kik vasúti hivatalnokok, 
főiskolai tanulók, angolok, németalföldiek, franciák, 
osztrákok, amerikaiak és dánok részére hasonló beteg-
ágyak alapításán fáradoznak. 

Jól esik értesülnünk, hogy hazánk 29 vármegyéje 
is tett már le adományokat szabad ágyak alapítása cél-
jából. Névsoruk e következő : Győr, Tolna, Szabolcs, 
Pest, Heves, Sopron, Somogy, Borsod, Zemplén, Vas, 
Komárom, Bihar, Sáros, Szepes, Temes, Csongrád, Gö-
mör, Hont, Bars, Bács, Ugocsa, Torontál, Nyitra, Po-
zsony, Fehér, Mármaros, Zólyommegye és Erdély. Ezek 
sem érték még el a 3000 frtnyi összeget, a mennyi egy 
szabad ágy megalapításához szükséges s azért meglévő 
adományaik szaporítandók, de a mely megyék e névsor-
ban nem foglaltatnak nagyon szépen illenének abba 
bele s óhajtandó, vajha minden megyének szabad ágya 
lenne Bethezdában. 

Ugyanily szabad helyeket kezdeményeztek gyerme-
kek és aggok részére 1334 frttal. 

Fenntar t ják az intézetet még azon havonkénti 
50 kros előfizetési pénzek is, melyeknek három éven át 
folytatott befizetésével az előfizető, betegség esetén, sza-
bad ápolást biztosíthat a maga számára. 

Fenntart ják az intézetet az ápolási díjak, melyek 
lehető mérsékelten, napjára 70 krajcárban számíttatnak. 

Mindenek felelt azonban biztosítják az intézet fenn-
állását : Az intézet elöljárósága és a diakonisszák, mint 
betegápolók. 

Áz intézet jelenlegi elöljáróságát képezik Köenig 
Rudolf lelkész, Moody Endre lelkész, dr. Bakody egyet, 
orvostanár, Biberauer Tivadar vasúti felügyelő, Hornung 
S. és a diakonissza főnökné TFe^n Zsófia. Az intézet 
egészségügyi és diakonissza-képzési eredménye nyilt bi-
zonysága az elöljáróság kitűnőségének. 

A mi azonban az intézet munkabiróságát meg-
akaszthatja, az a diakonisszák kis számában rejlik. Ily 
intézet csakis ugy virulhat, ha minél több új diakonisz-
szát képezhet ki a kórházi és városi szolgálatra. Kívá-
natos, hogy a külföldi diakonisszák mellett hazai erők 
képeztessenek a diakonisszaság magasztos hivatására. 
De honnan kerüljenek ezen új erők ? Csakis hazánk prot. 
egyházainak leányai és özvegyasszonyai közül. S ezért 
csakis a hazai protestáns lelkészeken múlik, ha híveiket 
Bethezdával és a diakonissza-intézménynyel meg nem 
ismertetik. Hány nő van, ki alkalmazást keres és kevésbé 
megfelelő állás elfogadására szorul, mint a diakonissza-
ság, mely holtig való ellátás mellett legtisztesebb keresz-
tyéni állást képez. Ha arra való nők vállalkoznak a vö-
rös-kereszt-egylet szolgálatára, akkor egyházunk iránti 
szeretetből még sokkal inkább vállalkozhatnak a patriar-
chalis diakonissza hivatalra Bethezdában. E hivatalból ki 
is lehet lépnie, esetleg férjhez is lehet mennie az illető-
nek és a midőn egyházunkat szolgálja, egyszersmind a 
hazának is tesz hasznos szolgálatot. 

Kérve-kérjük a lelkésztársakat, hogy lehetőleg küld-
jenek Bethezdába próbanővéreknek való leányokat vagy 
özvegynőket. A Budapest városligetében létező intézet 
közli a fölvételi feltételeket a tudakozókkal. A lelkész-
társakat az erről való gondoskodásra felkérjük azért is, 
hogy a diakonisszaság, mely jelenleg már a szomszéd 
Ausztriában is be van hozva, hazánkban is újabb lendületet 
vegyen és mivelhogy Bethezda jelenleg épen ily újabb erők 
hiányával van. 

Diakonisszák nélkül e szép intézmény fenn nem 
állhat, még a legjobb igazgatóság mellett sem. Tartsuk 
meg pedig, a mi a mienk, hogy senki el ne vehesse ko-
ronánkat 1 

1885-ben, háború esetére, az osztrák-magyar állam-
vasút budapesti pályaházában felállítandó tábori kórház 
kezelésével megkináltatott Bethezda s ez iránt meg is 
egyezett a vörös-kereszt-egylettel. 

A betegek száma 512 volt. Ezek közül meggyó-
gyult 112, meghalt 45. Az ápoltak közt volt 315 ma-
gyarországi, 112 osztrák, 59 németországi, 17 svájci, 
4 olasz s egy-egy francia, angol, dán és afrikai, kik val-
lásra nézve 312 kath., 182 protestánsra, 16 zsidóra és 
1 mohamedánra oszlottak. Ingyen, szabad ágyakon ápol-
tatott 95, előfizetés mellett63, ápolási napidíj mellett 353. 
Az ápolási idő 13,558 napra rúgott. 

Az ápolási napok száma is mutatja, mennyibe vol-
tak a diakonisszák igénybe véve a kórházban s hogy e 
miatt a városban csupán 2 családnál végezhettek ápo-
lást. A nővérek hiánya miatt pedig, az annyira fontos 
városi ápolást abba kellend hagyni, ha új erők nem lép-
nek az intézetbe. 

A tolnai szabad ágyra befolyt néhai Zsivora György 
53 
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700 forintos hagyománya. A németor.-zági főkonzulátus 
pedig a német szabad ágyra 400 frtot adományozott . 

A bevétel és kiadás főösszege 30,984 frt 86 krt 
tesz ki. Mult évi maradvány volt 17,914 frt 90 krajcár. 
Szabad ágyakra befolyt 1885 frt 28 kr kamat 412 frt 
20 kr. Szabad adakozás 1096 frt 35 k ra jcá r t ; előfize-
tési díjak 1416 forint 30 k r t ; ápolási díjak 7380 forint 
40 krt tettek stb. Tőkéje az intézetnek tesz 20,467 frt 
14 krt. Általán az intézet javara befolyt adakozás felül-
multa a mult évit. 

Erősítsük diakonissza-növendékekkel e derék inté-
zetet és rebegjük el mind közönségesen az Istenhez in-
tézett fohászt : Isten Bethezdát tartsa, gyarapítsa, virá-
goztassa ! Láng Adolf. 

N y i l a t k o z a t . 

Alólirottak, mint a n.-szalontai evang. ref. egyház-
megye bíróságának tagjai, a »Protest. Egyházi és Iskolai 
Lap« folyó 1886. évi 26-ik számában, ágyai ref. lelkész 
Nagy Sándor által szándékosan ferdített és az igazság-
gal homlokegyenest ellenkezőleg közöltekkel szemben 
kijelentjük és igazoljuk: hogy midőn egyházmegyénk 
birósága, 1885. évi julius 30-án tartott ülésében, ágyai 
lelkész Nagy Sándort, az ellene emelt vádak terhe alól, 
123. sz. Ítéletében felmentette: ugyanakkor, a vizsgáló-
bizottság véleményes jelentése alapján, Nagy Sándor 
lelkészt, lelkészhez illő tapintatos bánásmódra utasíttatni 
rendel te ; a mely bírósági végzés jegyzőkönyvbe nem 
loglaltatott ugyan, de annak az érdekelt Nagy Sándor 
lelkészszel közlésére Szél Kálmán esperes bízatott meg. 
A ki is magát a megbízatás alól felmentetni kérvén, 
Ercsey Sándor tanácsbiróval együttesen lett megbizva 
ezen bírósági végzésnek élőszóval leendő közlésére. 

Midőn tehát Nagy Sándor ágyai lelkész, Szél Kál-
mán esperessel szemben, e bírósági végzést tagadásba 
veszi, a legszembeszökőbb vakmerőséggel ferdíti el cs 
tagadja meg a valót ; mely tette úgy a lelkészi tisztes 
hivatalával, mint a férfiassággal ellenkezik. 

Nagy-Szalonta, 1886. julius 12. — Böszörményi 
Károly, Nagy Péter, Balog Ambrus, Ercsey Sándor, 
dr. Balogh Elek, Sántha István, Nagy Sándor, egyház-
megyei tanácsbirák. 

* * 

A fentebbi nyilatkozat pótlékául és annak kiegészí-
téséül én, alul is irott Ercsey Sándor, mint a kire Nagy 
Sándor ágyai lelkész, a Szél Kálmán esperes ellen irott 
cikkében hivatkozik, kötelességemnek tartom megjegyezni 
a következőket: 

Az egyházmegyei bíróságnak, a nyilatkozatban jel-
zett szóbeli határozata és meghagyása folytán, nemso-
kára Nagy Sándor ágyai lelkész felhivatván, hogy Nagy-
szalontán jelenjék meg. ő a mult 1885-ik évi augusztus 
vagy szeptember hónap valamelyik napján (mert a napra 
egész biztossággal nem emlékszem) be is jött hozzám. 
Es én őt, mint régi ismerősömet — mellőzva a hivata-
los formálitást — oly baráti indulattal fogadtam, a mint 
kell fogadnia egy művelt embernek, művelt embertársát. 
S ily minőségben adtam elő és figyelmeztettem, a leg-
nagyobb gyöngédséggel arra, hogy egyháza híveinél, az 
akkor fennforgott kellemetlen körülmények között, a lehető 
tapintatossággal viselkedjék. 

Mire ő elkeseredetten azt felelte, hogy az ellene 
emelt alaptalan panaszt az esperesnek vissza kellett 
volna utasítania, s így aztán az elenyészett volna ; de 
mert az ellene emelt panasz ekkor már bírói ítélettel 
el lett látva, ismét azt neheztelte és kárhoztatta, hogy 

miért engedte meg az egyházmegyei bíróság, az ő vádlói-
nak az egyházkerületi bírósághoz való felebbezést. 

En erre elmondtam neki, hogy az esperes ő irá-
nyában teljes szabatossággal és a fennálló egyházi tör-
vények szerint járt el; mert ha így nem járt vala el, 
— az egyházmegyei biróság az esperest bizonyosan 
rendre utasította — és az ügyben nem ítélhetett volna. 
Elmondtam továbbá azt is, hogy ha az esperes, a tör-
vények mellőzésével, visszautasítá vala a panaszlók kér-
vényét, azok minden valószínűség szerint, »Pontiustól 
Pilátushoz* jártak volna azon kérvényükkel, mely aztán 
a vizsgálat folytán alaptalannak találtatott. Kiválólag 
hangsúlyoztam pedig különösen azt, hogy ha egy vád 
vagy panasz, lett légyen az bármily alaptalan, s emel-
tetett légyen az akár egyházi, akár világi hivatalnok el-
len, bármily hatóság által e lnyomatnék: mindég bizo-
nyos gyanú alatt maradna a közvélemény előtt, a leg-
ártatlanabbul vádolt egyén is. S csakis egy elfogulatlan 
és igazságos birói Ítélet szolgálhat elégtételül az ártatla-
nul vádoltnak. Igyekeztem őt meggyőzni arról, hogy az 
ő ügye is épen ilyen ; és hogy az egyházmegyei biró-
ság az ő ártatlanságát már itéletileg igazolta, s ez Íté-
letet az egyházkerületi biróság bizonyosan helyben fogja 
hagyni. (A mint ez későbben meg is történt). 

De midőn mindezeket, a miket fentebb néhány szó-
val jeleztem, Nagy Sándor lelkésznek hosszadalmasan 
elmondtam, egyszersmind figyelmeztettem arra is, a mit 
én, több mint egy negyed századi egyházmegyei bíró-
ságom ideje alatt sajnosan tapasztaltam. E tapasztalásom 
pedig az, hogy azon hibák, vétségek és mulasztások-
nak, a melyek az egyházi hivatalnokok által elkövettetnek, 
kilencven-század része, tapintatlanságból származik; és 
pedig gyakran oly csekélynek látszó vagy valóban cse-
kély tapintatlanságból, a minőkért egy világi embernek 
hajaszála sem görbül meg. Igy volt ez a multakban, 
midőn még normális viszonyok közt éltünk, s még, 
— hogy ugy szóljak — igyebben van az jelenleg a 
midőn válságos és nehéz időket élünk. És az ily tapin 
tatlanságok, a melyek igen kevés eszélylyel elkerülhetők 
lennének, nem ritkán felzavarják az egyházközségek nyu-
galmát, elkeserítik vagy épen lehetetlenné teszik azon 
egyházi hivatalnokok életét, a kik az úgynevezett »pru-
dentia pastoralis* iránt érzékkel nem birnak. És ha valaha 
hát most kell az egyház hivatalnokainak az egyházhívek 
vallásos érzelmei fölött őrködni; s most kell elkerülni 
mindazt a mi miatt az egyház hívei hitökben megren-
dülhetnek. 

Elmondtam még sok mindent Nagy Sándor lelkész-
nek, a mire engem egy elég hosszú élet tapasztalata 
megtanított, s igyekeztem őt több mint másfél órán át 
kapacitálni arról, hogy az ő ügyében, már ekkor első-
biróságilag hozott Ítélet reá nézve a legméltóbb elégtétel. 

De ő nem engedte magát általam kapacitálni. Meg-
maradt saját ideái mellett és magát martyrnak tüntette 
fel. És bár az eszményiség bizonyos mértékig igen szép 
és szükséges tulajdona az emberiségnek, de azt túlhaj-
tani, vagy tisztán az eszményiségbe belemerülni, legtöbb-
ször szerencsétlenség. O pedig a mint sajnosan tapasz-
taltam, önmaga által teremtett oly idealizmust sajátított 
el, a mely »nem e világból való !« 

Ez idealizmusból származott aztán, hogy ő Szél 
Kálmán esperest, a ki sok kellemetlenséggel járó espe-
resi hivatalát a legpontosabban és lelkiismeretesen tölti 
be, az egyházi lapok terén oly méltatlanul megherce-
hurcálta; a mit minden elfogulatlan ember csak kárhoz-
tatni tud. 

Ercsey Sándor. 
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Az új-tátrafüredi protestáns imaház ügye. 
Művelt országokban általános szokás, mert szüksé-

ges dolog, hogy látogatott fürdőhelyeken a fürdővendé-
gek »lelki szükségéc-ről is gondoskodjanak. Külföldi elő-
kelő fürdőkön templomok és imaházak, lelkészek és 
igehirdetők által szokták a vendégek vallási szükségeit 
kielégíteni. Tátrafüredi szép fürdőnk prot. vendégei köré-
ben évekkel ezelőtt fölmerült s most már valósulóban 
van azon szép eszme, hogy e látogatott kies helyen ne 
csak a szabad természetben, hanem kézzel csinált tem-
plomban is dicsőíthessék hitsorsaink a teremtés Urát . 
Lapunk egyik barátja s az imaház építésének lelkes párt-
fogója szívességéből ime közöljük azon »Jegyzőkönyv 
mely a mult évben tartott értekezleten keletkezett s az 
ügy történetét és állapotát kimerítően megismerteti. 

Jegyzőkönyv az Uj-Tátrafüreden épülő protestáns 
imaház ügyében 1885. aug. 15-én ugyanott megtartott 
értekezletről. Jelen voltak: dr. Lumniczer Sándor egyet, 
tanár, Szász Domokos erdélyi ref. püspök, dr. Antal 
Géza egyet, tanár, Kármán József ref. lelkész, dr. Szóm 
tagh Ábrahám egészségügyi tanácsos, dr Jármay László 
tátrafüredi fürdőorvos és dr. Szontágh Miklós Uj-Tátra-
fiired tulajdonosa. 

1. Dr. Lumniczer Sándor ur O Méltósága, mint az 
előbbeni értekezlet által megválasztott ideiglenes elnök 
megnyitván az értekezletet, tudtul adja, hogy saját gyűj-
tésének eredménye 275 forintot tesz ki, mi hálás köszö-
nettel tudomásul vétetik s ezen összeg dr. Szontágh 
Miklós úrnak nyugta mellett általadatik. 

2. E g y korábbi, augustus 3-kán tartott előértekez-
leten még következő adományok jelentettek b e : Szilassy 
Aladár úrtól 50 frt, Kármán József ref. lelkész úrtól 
50 frt, Graefl báró Győrffy Róza úrnőtől 25 frt és dr. 
Szontágh Ábrahám úrtól 10 f r t ; később bejelentetett 
még gróf Tisza Lajos úrtól 100 frt, köszönettel tudomá-
sul vétetik. 

3. Dr. Szontágh Miklós előterjeszti a kápolna ke-
letkezését s építését illető adatokat a következőkben : 
a) Geduly Elek Ferenc lónyabányai ev. lelkész Uj-Tátrafü-
red tulajdonosával egyetértve ez utóbbi helyen egy pro-
testáns kápolna építését határozták el s e célból Geduly 
Elek, dr. Székely Lajos, Oláh Sándor, Csontos Andor, 
Kacskovics Géza, Balogh János és Koch Károly 1879. 
évi junius hó 24-kén felhívást bocsátottak ki, melyben 
a fürdővendégeket adakozásra szólították. A legbuzgóbb 
gyűjtő Graefl báró Győrffy Róza és Bánó József voltak. 
Az első évben bejött 347 frt. A második évben (1880) 
bejött 104 frt. b) 188i-ben özv. gróf Batthyány Ferencné, 
Neuhofer Jánosné, Graefl báró Győrffy Róza és Gajzágó 
Salamonné bizottságot alakítottak, mely a m. kir. pénz-
ügyminisztériumtól tárgysorsjátékra nyert engedélyt, mely-
nek tiszta jövedelme a Tátrafüreden emelendő Zsedényi 
emlékre és a protestáns imaházra fordíttattott. A sors-
játékból befolyt a kápolna javára tisztán 1047 frt 1 kr. 
c) 1882, 1883, 1884-ben önkényt adakoztak 30 forint 
80 kr. d) Az ág. hitv. ev. egyetemes gyámintézet adott 
1879-ben 20 frt. Ugyanaz 1881-ben 50 frt. Összesen 
70 frt. e) A tiszai kerületi ág. hitv. ev. gyámintézet 
adott iSSo-ban 20 frt. Ugyanaz 1882-ben 33 frt 33 kr. 
1883-ban 53 frt 80 kr. 1884-ben 42 frt 49 kr. Összesen 
149 frt 62 kr. /) A német Gusztáv Adolf-egylet részé-
ről adott a neu-strelitzi főegylet 100 márká t ; a német-
alföldi főegylet 84 mk 21 pfge t ; a hollandi főegylet 
39 f r to t ; a hersbrucki Gotteskasten 34 mk 77 pfeninget. 
Ezeknek összege forintokban kitesz 181 frt 82 krt. g) Ka-
mat 369 frt 22 kr. Mindezen tételek összege kitesz 2299 frt 

47 krt. Ezen felül adakoztak még : h) A tiszai ág. hitv. 
ev. gyámintézet egy diszpéldányu német bibliát, i) A 
német Gusztáv Adolf-egylet 80 db német énekeskönyvet. 
(A nagy-szállóki paplakban őriztetik), k) dr. Neuhofer 
János Budapesten egy fisharmonikát, mely ez időszerint 
az adományozó lakásán (Muzeum utca) van. I) A nagy-
szállóki anyaegyház 75 db épületfát, m) dr. Szontágh 
Miklós kiépítette a kápolna alapfalazatát, azonfelől ada-
kozott készpénzben 100 frtot, oly kikötéssel, hogy a 
kápolna alatt sírboltot építhet, mibe az alapítók s az 
adakozó testületek, valamint az egyházhatóságok u. m. 
a nagy szállóki prot. anyaegyház, a tátraalji ág. hitv. 
ev. egyház megye és a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület 
belenyugodtak. A sírbolt bejárata a kápolnán kívül lesz. 
Dr. Szontágh Miklós azonkívül kilátásba helyezi, misze-
rint a kápolna kiépítése után a nyári hónapokban pro-
testáns istenitisztelet tartásáról fog gondoskodni, mi vég-
ből egy protestáns lelkésznek, tekintet nélkül arra, váljon 
református, vagy ágostai-e, szabad helyet biztosit a für-
dőben. n) Benczúr József Eperjesen adományozott két 
hordó cementet. A kápolna 1884. november havában 
tető alá került s az addig reá költött összeg kitett 2476 frt 
3 krt, tehát 176 frt 57 kr. fedezetlen maradt. Az elő-
irányzat az 188i-ben készült költségvetés szerint kitett 
3700 frtot, minthogy azonban a munkabérek azóta 
30—5o°/0-al növekedtek, ugy a kápolna teljes felépítésé-
hez még előreláthatólag 1500—1800 frtra lesz szükség. 

4. Szóba hozatván a hiányzó pénzösszeg beszerzé-
sének módozata, arra nézve hosszabb tanácskozás után 
következő megállapodás tör tén t : aj intéztessék egy leg-
alázatosabb folyamodvány Ö Felségéhez, b) úgyszintén 
az ág. hitv. ev. egyház tiszai kerületi és egyetemes gyám-
intézethez, valamint a reformált egyház országos segély-
alapjához (domestica) s végül a németországi Gusztáv 
Adolf-egyesülethez, c) küldessenek gyűjtőivek a bizott-
sági tagokhoz, d) Az 1881 -ben tárgysorsjátékból az 
alap által visszanyert tárgyak a jövő évad alatt árverez-
tessenek el, s a templomépítés céljaira hangverseny ren-
deztessék. 

5. Szász Domokos ref. püspök ajanlja, hogy a tiszai 
reform, egyházkerület utján intéztessék az országos refor-
mátus segélyalaphoz folyamodvány s e tekintetben sze-
mélyes támogatását helyezi kilátásba; köszönettel tudo-
másul vétetik. 

6. Miután a téli időjárás viszontagságai ellen az 
épüLtet kívülről teljesen kiépíteni okvetlenül szükséges, az 
erre vonatkozó költségek fedezésével dr. Szontágh Miklós 
bizatik meg s a mennyiben az ez évben begyült és be-
gyülendő összegek erre elégségesek nem lennének, köl-
csön felvételére is felhatalmaztatik. 

7. Ezután a bizottság tagjainak megválasztása ejtet-
vén meg, az következőleg lett megalakítva: elnök : dr. Lum-
niczer Sándor egyet, tanár, társelnök: Szilassy Aladár, 
pérztárnok és igazgató: dr. Szontágh Miklós, j egyző : 
dr. Jármay László. Bizottsági tagok : Lumniczer Sándorné 
Radnótfái Katica, Graeflné báró Győrffy Róza, g r ó f T e -
leky Domokosné, Szász Domokos ref. püspök, mint az 
ügy protektora, gróf Tisza Lajos, dr. Antal Géza, Kármán 
József, dr. Szontágh Ábrahám, Geduly Elek Ferenc, 
dr. Neuhofer János, Scherfel V. Aurél, Kéler Napoleon, 
dr. Darányi Ignác és Wéber Antal . 

8. A számadásokat vizsgáló-bizottság tagjaiul meg-
választattak : Szász Domokos, dr. Antal Géza és dr Jár-
may László; a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig ezeken 
kívül még dr. Szontágh Ábrahám. 

9. Végül elhatároztatik, hogy ezen jegyzőkönyv, 
valamint az eddigi adakozók névsora kinyomattassék s 

5 8 * 



801. PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 802 

a bizottsági tagoknak, valamint az adakozóknak meg-
küldessék. Kelt Uj-Tát rafüreden, 1885. évi augusztus hó 
17-én. — Dr. Lumniczer Sándor, elnök. — Dr. Jármay 
László, jegyző. 

K Ü L F Ö L D . 
Vallasi gyűlések az angoloknál . Külföldi protest . 

egyházakban, főleg az angoloknál, nagyon fejlett az 
egyesületi élet. Rendkívül sok a száma a különböző egy-
házi és vallasi egyesületeknek, melyek a vallás-erkölcsi 
élet tökéletesítésének szent munkájában fáradoznak. Gyii-
lésezésük ideje rendesen május és junius hónapokra esik. 
A végtelen sok »society« gyűlései közül néhány minket 
magyarokat is érdekel. 

»A brit- és külföldi biblia-társasági, ez évi gyűlé-
séről mar egyik májusi számunkban megemlékeztünk, 
kiemelve a beküldött »report« azon passusát, mely a 
biblia-terjesztés és árusítás ügyéről a budapesti országos 
kiállításon oly kedvezőleg nyilatkozott . A társaságot a 
mult évben nagy csapás é r t e : elvesztette világhírű elnö-
két, lord Shaftesburyt, a nagy humanistát . Shaftesbury 
párat lan ember vol t : óriási vagyonával , magas rangjával, 
nagy tehetségeivel egészen a keresztyénség ügyének élt. 
A májusi »meeting«-eknek állandó alakja, rendesen elnöke 
volt, nemcsak a bibliai-társaságban, hanem minden te-
kintélyesebb vallási és egyházi társulatban és egyletben. 
A vallási kezdeményezéseknél első és legnagyobb aláiró, 
a gyűléseken állandó »chairman« (elnök), a jó példában 
folyton előljáró, ki magyar prot . egyházunk iránt is me-
leg érdeklődést tanúsított s a most szőnyegen forgó 
magyar bibliafordítás ügyének is lelkes híve, sőt kez-
deményezője volt. A vallásos társaságok jelen évi ülé-
sein a nagy egyházi ember iránt ezrek szívében vissz-
hangozott az emlékbeszédtartók kegyeletes érzése és az 
érdem magasztalása, melylyel nagy halot t juknak adóz-
tak. — A biblia-társaság szóban forgó gyűlésén mély 
benyomást keltett továbbá az oxfordi egyetem egyik hi-
res szanszkritistájának, dr. Monier-Williamsnek beszéde, 
melyben a Buddhismusnak a keresztyénséghez való vi-
szonyát fejtegette. Többek között ezeket m o n d á : »Negy-
ven év óta tanulmányozom teljes erővel és odaadás-
sal a kelet szentkönyveit s merem állítani, hogy azok-
nak egyik főgondolatjuk, ne mondjam refrainjök, mely 
a braminok Vedájában, a szavák Puranajában, a mo-
hamedánok Koránjában, a parszok Zendavesztájában, a 
buddhisták Tripitakajában, a chinaiak Kingjeiben állan-
dóan ismétlődik: a cselekedetek által való megigazulás. 
A mi bibliánk pedig eleitől végig folytonos protestálás 
ez elv ellen. A biblia is követeli a jó cselekedeteket, s 
talán még nyomatékosabban és szigorúbban, mint ama-
zok; de a jó cselekedeteket a hit gyümölcsének, a hálás 
szív természetes kifolyásának tar t ja . É s ez az igazság, 
melyről meg kell győznünk a világot. A biblia terjesz-
tése által mi meg akarjuk tanítani a hindukat, buddhis-
tákat és mohamedanusokat azon nagy igazságra, hogy 
csak egy szent könyv, csak egy evangélium van, melyre 
életünkben és halálunkban támaszkodhatunk s ez a bib-
lia, az ^egyedüli örvendetes iizenet«, mely nekünk Jézus 
Krisztust Megváltóul hozta és adta a mennyei A t y a ke-
gyelméből.* 

A vallásos iratokat terjesztő társaság (Tractat so-
ciety) az idén a 87-ik közgyűlését tar tot ta . Ez is óriási 
társulat, melynek az a célja, hogy kisebb-nagyobb épü-
letes könyvekkel, kegyes olvasmányokkal lássa el a nagy 
közönséget. Az angol faj nagy ereje, mondhatnám vi-

lághódító szelleme ezen társulat szervezetében is nyilat-
kozik, midőn nem éri be azzal, hogy csak nemzete nyel-
vén terjessze a valláserkölcsi eszméket, hanem a földnek 
majd minden nyelvére lefordíttatja kiadványait. E törek-
vésben van valami imponáló, van valami tiszteletet pa-
rancsoló, de egyszersmind a nagy erő aberratiója is el-
tagadhat lan. Itt vannak a magyar nyelven megjelent ki-
adványai : részben valóságos gyöngyök (pl. A zarándok 
útja), részben becses építő olvasmányok, melyeket, ha 
szerencsés kéz ültetett át nyelvünkre, bátran adhatunk 
népünk kezébe. De a magvas kalászok között mennyi 
az üres szalma, s a haszontalan pozdor j a ! — Miért ? 
Mert nincsenek a kiadványok a népek nemzeti géniuszá-
hoz idomítva, mert a mi gyönyörködtet i a skót és angol 
embert, hidegen hagyja sőt csömörbe ejti a magyar t . Az-
tán azokhoz a magyar fordításokhoz is sok szó férne és 
telnék tőlünk is, ha ex thesi akarnánk a kérdéshez szólni. 
E lég hozzá, hogy e nagy pénzű és széles kiterjedésű 
társaság ez évi gyűlése is fényes bizonyítéka volt annak, 
mily nagy szüksége van a keresztyén népnek vallásos ol-
vasmányokra. A mult évben 576-féle új kiadványt bo-
csátott közre, legnagyobb részben a szokásos 177 nyel-
ven, melyeken iratai meg szoktak jelenni. Rendes és 
rendkívüli bevételei 2 millió 127 ezer és néhány száz 
forintra, kiadásai 2 millió 9 ezer s néhány száz forintra 
rúgtak. A forgalom gyarapodása az előző évhez képest 
40 ezer frt. A gyűlés rendkívül látogatott volt, s leül -
fényét nagyban emelte azon néhány száz gyerekből álló 
chorus, mely a p rogramm egyes számai között szent éne-
keket énekelt. 

Szintén nagyszabású angol egyesület a londoni vá-
rosi misszió-társaság (city mission society), melynek az a 
célja, hogy a főváros és a többi nagy városok műhelyei-
ben, közhelyein, utcáin stb. hirdettesse és terjesztesse az 
evangéliumot. A társaság 463 misszionáriust és evangé-
listát foglalkoztat, kik a városokban széllyeljárva bibliát 
magyaráznak, igét hirdetnek, iratokat terjesztenek, mee-
tinget rögtönöznek s több ehhez hasonló foglalkozás által 
ébresztik s erősbítik a valláserkölcsi érzületet. A köz-
gyűlésen bejelentetett , hogy a társaság a mult évben 
577 és fél ezer frtot gyűj tö t t s 500 ezer frtnal többet 
adott ki e célra, hogy jövedelmei 70 ezer frttal szapo-
rodtak az előző évihez képest, hogy a 463 evangelista 
most már, különösen a socialista-anarchista mozgalmak 
közepette, nem elégséges a nagy feladatok megoldására 
stb. stb. 

Mellőzve most a többi társulatok »meeting«-jeit, 
nem említve a »high church« a »fry church®, a metho-
distak és a baptisták külmissziói gyűléseit, még három 
érdekes egyházi mozgalomra vessünk futó tekintetet az 
angolul beszélők földén. 

Elsőül említem a skót állami- és skót szabadegyház 
egyesítésére irányuló mozgalmat. Az eszme már néhány 
éves, irodalmi megvitatása lapunk egyik téli számában 
ismertetve is volt, egyik Edinburgban időzött candidatu-
sunk levelében. Most az egyházi főgyülésen mindkét egy-
házban tárgyalás alá került az ügy. A skót (állami) egy-
ház egyetemes gyűlésén dr. Charteris formulázta és in-
dokolta az indítványt, kiemelve, hogy az egyesülésből 
erőgyarapodás és nagyobb tevékenység várható. Adato t t 
be ellenindítvány is, mely helyesli ugyan az unio-törek-
v é s t de nem látja opportunusnak most e kérdés fesze-
getését. A közgyűlés beható vita után elfogadta az 
unióra vonatkozó elvi indítványt s kimondta az egyesítés 
előmunkálatainak megindítását. A skót szabadegyház 
egyetemes közgyűlésén dr. Rainy az edinburgi theol. 
fakultás nagy tekintélyű igazgatója (principal), volt az 
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indítványnak szónoka, ki kifejezte, hogy bár az állam 
egyház szervezetében sok nehézség állja út já t az egye-
sülésnek, de ha e nehézségeket egyezkedés útján el le-
hetne oszlatni, a szabadegyház kész az általa is óha j to t t 
unió kérdését tárgyalás alá venni. A közgyűlés egyhan-
gúlag ez értelemben határozott . Lesz-e az egyesülésből 
valami, azt bajos volna előre megmondani , kivált ha 
meggondoljuk, hogy a két egyház között főként azon 
államjogi viszony von válaszfalat, hogy a skót egyház 
államegyház, a skót szabadegyház pedig teljesen auto-
nom institutio. 

A másik figyelemreméltó egyesülési törekvés az 
angol baptisták és congregationalisták között merült föl. 
A mozgalom a baptisták köréből indult ki s a másik fe-
lekezet készsége folytán annyira előhaladt, hogy ez évi 
közgyűléseik végeztével, Londonban közös meetinget tar-
tot tak. Az elnöklő dr. Williams, baptista lelkész, ál 'ala-
nos helyeslés közben azon gondolatnak adot t kifejezést, 
hogy a két felekezet annyira közös célra és hasonló ala-
pon küzd, miszerint csudálni lehet, h o g y már eddig is 
nem tétet tek lépések az egyesítésre. Áz egyesülés esz-
méjét lelkes szónoklatokban fej tegették dr. Conder, An-
gus, W h i t e és dr. Parker, kiknek nevei a continensen 
is ismeretesek. Megbeszélték a külmisszió terén való kö-
zös működés főbb elveit is, s azután az elnök indítvá-
nyára kimondották, hogy jövőre minden 4-dik évben, 
mint a görögök Olympiában, közös gyülekezéseket tar-
tanak. 

Végre amerikai különlegesség gyanánt fölemlítem az 
azon egyetemes egyházi congressust, mely május 27-én 
Ohio állam Cleveland városában tar ta tot t . Részt vet tek 
benne episkopalisták, congregationalisták, baptisták, me-
thodisták, presbyterianusok, universalisták, unitáriusok, 
sőt egy ülésben, midőn a »vallás és a nyilvános iskolák* 
kérdéséről volt szó, a clevelandi róm. katholikus püspök 
dr. Gilmour, is megjelent és beszédet tar tot t Érdekes 
t á rgyak voltak szőnyegen pl. : »Az egyház lényege és 
jellemző tulajdonságai.* »A munkás osztály bizalmatlan-
sága az egyház iránt.* »A modern világ vallási szüksé-
gei városon és falun.« »A pogány misszió* stb. Részle-
tes vitákba nem bocsátkoztak, hanem az elvi fejtegetésnél 
marad t ak ; minden kérdésnek külön előadója volt s azon 
kívül egy-két nagyobb felszólalás tör tént az egyes tár-
gyaknál A folyó évi egyetemes congressus már második 
volt e nemben. Sz. F. 

A theologusok szama a nemet e g y e t e m e k e n leg-
újabb időben feltűnően megszaporodot t . Bizonyítékul áll-
janak itt a s z á m o k : 1875-ban volt 2187, 1879, 1959 és 
1885-ben 4840 prot. német theológus. Berlinben most 
600 theológus van, mig tiz évvel ezelőtt csak 170 vo l t ; 
Lipcsében 699, tiz évvel korábban 379 ; Halléban 598, 
korábban 218 ; Erlangenben 402 tiz év előtt 154 ; Greifs-
waldban 327, korábban 50. Legkisebb a theologusok 
száma Heidelbergben, hol most 65 van, mig tiz évvel 
korábban csupán ? \ volt. 

Pozitivista zarándoklás. Comte Ágost, a nagy 
francia bölcsész halála után tanítványai és követőinek 
az a része, a mely híven ragaszkodott a mester hagyo-
mányaihoz, nevezetesen még a bölcsész életében megal-
kotott s általa vezetett szertartásokhoz, melyek a bölcsé-
szeti iskolának egyház-felekezeti szint kölcsönöznek, Pá-
risban Comte egykori lakását a Monsieur-Le-Prince utca 
10. száma alatt gyülekezői helyül megtar tot ta , s ott tar t ja 
szertartásos összejöveteleit, felolvasásait, stb. Mult vasár-
nap, mint a Comte naptára szerinti Szent-Pál napján, 
mintegy 30 angol or thodox pozitivista zarándokolt oda, 
Harrison Frigyes, a »Times* munkatársának vezetése alatt. 
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Az angol vendégeket az anyaegyház jelenlegi vezetője 
Lafit te fogadta. A bölcsész mellszobrával s imádot t janak 
V a u x asszonynak arcképével díszített helyiség megtekin-
tése a Pere Lachaiseba indultak Comte Ágost , Vaux 
asszony s több, Comte Ágos t által az emberiség úttörői 
gyanán t megnevezett , ugyan-e temetőben fekvő nagy 
férfi sírjának megszemlélésére. A találkozást végül lakoma 
zárta be, melyen a pozitivizmus haladásért, Anglia és 
Franciaország egyesüléseért ürítettek poharat . Látni való, 
hogy az angol o r thodox pozitivisták, kikhez tartozik 
többek közt Chamberlain, Morley János, Írország minisz-
tere is, híven akarja fenntartani a kapcsolatot a Comte-
féle hagyományokkal . E hagyományok európaszerte több 
nevezetes ember t fűdnek a francia pozitivizmus köré azok-
nak száma pedig, a kik a pozitivizmusnak, habár nem az 
érintett o r thodox formájában, tisztelői, igen nagy. Sz. F. 

I R O D A L O M . 
Magyar irály tan, polgári és tokon-islcolák szamára, 

irta Nóvák Sándor főv. tanar, Budapest , kiadja Kókai 
Lajos, ára I frt 20 kr. A polgári iskolák szamára kijelölt 
irálytani t ananyagot sokan feldolgozták már, de azért 
igazi jó tankönyvünk e nemben sem volt még. Környei-
Gyulai könyve az anyag beosztásában arányta lan, mert 
mig az irálytant és szerkezettant felszínesen, úgyszólva 
futólag tárgyal ja , a közéleti fogalmazványokat , különösen 
a leveleket, az unalomig hosszadalmasan részletezi; e 
mellett meghatározásai néhol nehézkesek, sokszor nem 
is szabatosak s általában az egész könyv irálya nem 
elég könnyű a polgári iskolák fejletlen elméjű növen-
dékeinek. A dr. Gőz J. kézi könyvében nagy haladás 
mutatkozik a Gyulayéké fölött, de helyenként erre is rá-
férne a javítás, mind az irályi simítás, mind a megha tá -
rozások könnyítése tekintetében. Örömmel constatáljuk, 
hogy a Nóvák tankönyve minden általunk ismert polgári 
iskolai irálytanon túl tesz. A tanterv ezen u tas í tásá t : 
»a mondat tan áttekintése, általános irály tan és szerke-
zettan kiváló tekintettel a közéletben előforduló fogal-
mazványokra*, céltudatosan fogja fel és paedag . gyakor-
latra valló ügyességgel ta r t ja szem előtt. A mondat tan 
összefoglalását, nem veszi be könyvébe, mert azt az 
előbbi években elsajátított ismeretek alapján magának a 
tanárnak és élőszóval kell végezni. Nagyon helyesen. 
Minek kinyomatni az irálytanba egy új s összezsugorított 
nyelvtant? A szerkezettanba a leíró, elbeszélő és érte-
kező előadásokhoz a szónokít (rábeszélőt) is felvette, a 
mi nézetünk szerint is igen helyesen, mert a polgári is-
kolákban ennek tanítására külön év nem fordítható, (mint 
pl. a gimnáziumban) s mert a tanterv is általános irály-
tant követel. Ez újítás (mert az eddigi kézikönyvekben 
a szónoki előadásról szó sincs) azt hisszük, nem válik 
kárára a munkának. 

Nem célunk bírálatot írni, de néhány megjegyzés t 
még tennünk kell. Felfogása helyessége mellett kidolgo-
zása ügyességét sem hal lgathat juk el. Világosan, köny-
nyedén, sőt mondhatni , vonzóan van irva. Első részben 

! az irály, még pedig előbb az egyszerű, azután a szép 
irály kellékeit tárgyalja, ez utóbbi fejezethez csatolva a 
verstant. Mindenik pontban biztos kézzel választja ki a 
lényegest és tapintattal mellőzi a lényegtelent. E fejezet-
ben csak azt helytelenítjük, hogy az egyszerű irály kel-
lékei közül a szabatosságot mellőzi, illetőleg az értelmes-
ség címe alá foglalja, s a vidékiesség hibájáról, tehát sem 
a tájszólásokról sem a tájkiejtésekről egy szóval sem 

1 tesz említést. A szép irályról szóló fejezetben a képek 
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közé fel kellett volna vennie a körülírást és a részlete-
zést is, mert az irály szemlélhetőségének ezek is nagyon 
gyakori eszközei. A verstan nagyon gondosan van szer-
kesztve, talán sok is van belé felvéve, mert pl. a kötött 
versszakokból az olasz hármas és a rítornell bátran ki is 
maradhato t t volna. A második része a szerkezettannal 
foglalkozik, s ezt minden tekintetben sikerültnek tart juk. 
A szerkesztés általános szabályait az anyaggyűj tés , az 
anyag elrendezése s a kidolgozás címei alatt világosan és 
szabatosan tárgyalja. Az előadásnak négyféle faját külön-
bözteti meg, u. m. a leíró, elbeszélő, elmélkedő és a rábe-
szélő vagy szónoki előadást. E fejezetre az előadás tekin-
tetében semmi kifogás nem tehető, csupán a kiválasztás 
szempontjából lehetne sokalni azt, hogy pl. az elmélkedő 
Írásművek közé a párhuzam-ot, az értekezők közé a ma-
gyarázat-ót is fölvette. Ezeket mi mellőzhetőknek véljük 
a polg. iskolai szerkezettanban. A közéleti fogalmazvá-
nyokról szóló harmadik rész jó oldala, hogy ügyiratokat 
és okiratokat különböztetve meg, az anyag áttekinthe-
tőségét jelentékenyen megkönnyíti . Meghatározásai sza-
batosak és világosak, példái jók. 

Az egész könyv tanulásra szánt anyaga négy ív, 
mig a többi 12 ív példa és olvasmány. Az olvasókönyv 
az elméleti rész hű kísérője, mert a gondosan kiválasz-
tot t pé 'dakat nyúj t az Írásművek minden fajára. A könyv 
külső kiállítása a »Pallas« cég jóizlésére mutat . A jól írt 
tankönyvnek minél nagyobb elterjedést kívánunk. Sz. F. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Királyi adomanyozás . Király ő felsége a minaji 

ev. ref. egyházközségnek templom- és lelkészlak építéshez, 
valamint a rákospalotai evang. egyháznak iskolaépítéshez 
100—100 forintot adományozot t magán pénztárából. 

* Tanarválasztasok. A sepsi-szent-györgyi reform, 
gymnasium (»Mikó-tanoda«) elöljárósága f. hó 8-án tar-
to t t ülésében Csősz Jánost segédtanári állásában megerő-
sítette s kívüle még Horváth István és Doniján István 
okleveles tanárjelölteket választotta meg segédtanárokká. 

* Lelkészvalasztas. Csajághon, a dunántúli reform, 
egyházkerület e virágzó egyházközségében f. hó 5-dikén 
Szűcs Dezső sió-marosi lelkészt választották meg nagy 
többséggel ; ellenfele Tóth Károly n.-ládányi lelkész, a 
szavazatoknak alig egyharmadrészét nyer te meg. 

* Lelkészjelöles. Az abádi lelkészi állomásra Kar-
cagon a 13 folyamodó közül kijelöltettek Doma Gyula 
kisújszállási, Gyüre László kúnhegyesi, Szabó Sándor 
künhegyesi, Szügyi Dániel dévaványai és Takács Károly 
t.-abádi segédlelkészek. 

* Püspöki körút. Léváról írják l apunknak : A bá-
nyai ág. hitv. ev. egyházkerület püspöke, dr. Szeberényi 
Gusztáv kerülete felső vidékeinek látogatása közben f. hó 
9-ikén érkezett Lévára, hogy az itteni nem nagy, de vi-
rágzó gyülekezetet megszemlélje. 9-ikén az előző zápor 
dacára több százra menő sokaság, közte egyletek, inté 
zetek képviselői s mindnyájuk élén az egyház felügyelője, 
Belcsák László kir. közjegyző várta a tudós főpapot Léva 
város határában, honnét d. u. 1 óra körül kisérték be 
impozáns látványt nyúj tó menetben az ev. parochiára, hol 
ismét a város polgármestere s a helybeli vallásfelekezetek 
felügyelője altal üdvözöltetett . Nem maradt el a város 
izraelita községének főrabbija, dr. Kohn Ambrus sem, 
mintegy igazolva, h o g y e város kebelében csak külsőleg 
van felekezeti, különbség, de belsőleg mindnyájan egyek 
e város lakosai a közjólét előmozdítása körül érdemeket 
szerzők tiszteletében s követésében. A püspök az őt üdvöz-

lők szavaira meghatot tan válaszolva, kiemelte, hogy jól 
esik lelkének ez impozánsan nyilatkozó együttérzés s kí-
vánja, hogy ha istenünk imádásában különbözünk is, de 
legyünk mindig egyek a közös vallásban — a haza és 
magyar nemzetünk szeretetében. 10-ike a vizsgálatokkal 
telt el. 11-én Leidenfrost László, a lévai uradalom kép-
viselője adott az ev. egyház nevében hivatalos ebédet, 
melyen a haza és egymás iránti szeretet tósztjai Cliquot 
özvegyének szikrázó pezsgője mellett még d. u. 4 óra után 
is áradoztak Ebéd után a püspök ur folytatva körútját 
Farnadra haj ta tot t . 

* A belmisszió érdekében érdekes külföldi vendég 
fordult meg Debrecenben Mr. Ashton londoni congre-
gationalista pap személyében. Mr. Ash ton az »Európai 
evangeliumi társulat® (Evangelicial Continental Society) 
titkára, mely társulat a belmisszió anyagi támogatásán 
fáradozik már 40 év óta s jelenleg 25 ügynököt tar t 
fenn Francia-, Olasz-, Spanyol- és Csehországban. A deb-
receni egyházi férfiak lekötelező szívességgel fogadták a 
világlátott angol gent lemant s tüzetes felvilágosítást ad-
tak az egyházi belmisszió hazai állapotáról. Elmondták, 
hogy szervezett belmissziónk voltakép még nincsen, pedig 
nagy szükség van rá ; hogy a fordított t ractátusok (val-
lásos íratok) népünk szívében nem tudnak meggyökerezni , 
mert idegen szellem idegen izű t e rméke i ; hogy a bel-
missziót egészen hazai felügyelet alatt a magyar vallásos 
géniusznak megfelelően kellene szervezni; végre tanácsol-
ták neki, tegyen o t thon. lépéseket, hogy egyházának va-
lamelyik theologiai intézetében állítsanak stipendiumokat 
magyar ifjak számára. Ash ton úrnak különösen a magyar 
szellemű iratok és a magyar if jak kiküldésének eszméje 
ragadta meg figyelmét s Ígéretet tett, h o g y honfitársait 
és ügyfeleit ez értelemben fogja informálni. (D. Pr. I.). 

* Az ú j ev. e speres ség , mely »brassói esperesség« 
néven nem régen a tiszai superintendenciához csatlakozott, 
már a mult évben »gyámintézetet« alapított, melynek ér-
dekében most egy »Kérő szózata.-ot küldött be a gyám-
intézet jegyzője. Az esdő szózat elszomorító adatokat tar-
talmaz e néhány magyara jkú ev. egyházközség állapotáról. 
A jobbára hétfalusi csángókból álló gyülekezeteket anya-
gilag is keményen megviselte a szász atyáskodás. Néhány 
századdal ez előtt »az erdélyi fejedelmek pazarlása és 
élhetetlensége« Hétfalu népét Brassó város hatalmába 
kerítette s ez a város azóta egyetlen alkalmat sem sza-
lasztott el, hogy anyagilag tönkre tegye, erkölcsileg meg-
alázza. Századokon át volt a szász Brassó földesura a 
magyar Hétfalunak. A brassói tanács tolta Hétfalu nya-
kára a bírákat, jegyzőket, a földek javát erőszakkal el-
foglalta, az előbb szabad erdőket eltulajdonította, a szebb 
telkekre korcsmákat épített s a szász községek határát 
egészen a magyar falvakig nyúj to t ta ki, elannyira, hogy 
a szegény csángó a kapujából szász földre lépett. Hé t -
falu népe is lutheránus lévén, mint a szászok, Brassó 
adta a papot is a hét csángó falunak, még pedig magya-
rul nem tudó papokat, kik káplánjai voltak a brassói 
szász papnak. Éz így tar tot t 48-ig. És még a forradalom 
után is a magyar ev. hitközségek a szászok gyámkodása 
alatt nyögtek, s ez évig minden kísérletük meghiusult, 
hogy függetlenítsék magukat . Most már vallási tekintet-
ben függetlenek a hétfalusi csángók, de szegényeknek ép 
oly szegények, mint eddig. Brassó még mai napig föl-
desúr, ő húzza a malmok és a regálék jövedelmét, a 
hétfalusi csángónak ma sincs földje, erdeje, hiába pöröl-
tek, instanciáztak, hiába jöt tek föl Budapestre ezelőtt öt 
esztenedővel a hét falu küldöttjei házról-házra összegyűj-
tött pénzen. Ügyüke t tárgyalták még az írói körben is, 
a lapok napokig foglalkoztak a hétfalusi csángók sérel-
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meivel, — aztán ismét lekerültek a napirendről s a derék 
csángókról csak időnként jöt t egy-egy kósza hir. D e 
már nem a Brassó által bitorolt jogokért , hanem egy-
házi függetlenségükért küzdenek. U g y látszik, az anya-
giakról lemondot tak a keserves tapasztalatok után s egy-
házi függetlenségükben keresnek vigasztalást. Végre, az 
Úrnak 1886-dik esztendejében, 30,000 lutheránusnak si-
került az elnyomott szászok gyámkodásá t lerázni nya-
kukról, s most a maguk urai. Békén választhatnak magyar 
papot, magyar tanitót, s a szász egyházkerületnek nincs 
joga többé sem német, sem semmiféle nyelvű rendeletet 
küldeni a magyar evang. községekre. Tehá t függetlenek, 
de szegények. Földesuruknak csak arra volt gondja, hogy 
szász papokkal boldogítsa őket, de tőlük ugyan össze-
dűlhetet t templom és iskola. E g y része a templomoknak 
romban, a más része fölépítetleniil. A mindenéből ki-
fosztott nép még csak most érzi igazán, hová ju t ta t ta a 
százados gyámkodás . Nyomorúságos állapotaikon segí-
tendők, már a mult esztendőben magyar gyámolí tó in-
tézetet alapítottak. »A szeretet istene velünk volt« — 
mondja a »kérő szózat«, melyet a szegény csángók 
papjai kibocsátottak s tizenkét fiókintézetet alapítottak, 
melyek a mult évben körülbelől 1200 forintot gyűj tö t tek . 
Ez az összeg, melylyel ma az erdélyi magyar evangel. 
gyámolító intézet rendelkezik. Első évre szép eredmény, 
de vajmi kevés az intézetre váró feladatok megoldására. 
Kérő szózatuk a magyar haza fia'hoz és leányaihoz for-
dult. Azokhoz, kik nem hagyták veszni a bukovinai 
csángókat s nem hagyják veszni a sokat szenvedett hét-
falusi csángót sem. »Netaláni kegyes adományok, me-
lyek hirlapilag nyugtáztatni fognak e cím alatt külden-
d ő k : »Az erdélyi ág. hitv. ev. magyar gyámintézetnek 
Brassó.« Ez a kérő szózat vége. Nem küldenek senkire 
»gyűjtő ívet«, de a ki felesleges filléreiből jut ta t nekik egy 
keveset, istennek tetsző dolgot cselekszik. 

* A vasi k ö z é p - e g y h á z m e g y e (evangelikus) f. évi 
jul. hó i-én tar tot ta még rendes közgyűlését Körmenden. 
A rendes közigazgatási t á rgyak elintézése után az egy-
házmegyei gyámintézet megalakítása került szőnyegre. 
A gyámolda végleges megalakulása kimondatván, elnö-
kévé az ügybuzgó és tevékeny csoói lelkészt, Eder Jó-
zsefet választotta. Örömmel jegyeztük föl, hogy a hézag-
pótló új intézmény iránt az egyházmegye világi tagjai 
is meleg érdeklődést tanúsítanak s mindjárt a helyszínén 
Rupprecht F . felügyelő 50, Gömbös Géza esperesi ügyész 
10 frtot adományoztak. 

* Ötven éves lelkészi jubi leumot ta r to t tak az 
unitáriusok Árkoson Kiss Mihály lelkész és nyug. espe-
res tiszteletére. Az ünnepelt férfiú maradandó érdemeket 
szerzett kerületében mint administrator, ki tüntette magát 
az irodalomban is értékes dolgozataival, hűséges pásztora 
ötven év óta a rábízott nyájnak. A most is rugékony 
szellemű munkás férfiút kartársai, tisztelői és barátai 
méltán tüntet ték ki az elismerés külső jeleivel is. Szíve-
sen járulunk mi is az ősz pásztor üdvözletéhez. 

* A besztercei református egyház t e m p l o m é p í -
tésen fáradozik és támogató segélyért folyamodik a ma-
gyar társadalomhoz. A jótékonyság fillérei ezúttal két 
magasztos cé l t : a vallás és a magyarság érdekét, szol-
gálhat ják egyszerre. Az erdélyi Beszterce református 
magyarságá t a túlsúlyban levő szász és oláh faj és fe-
lekezet beolvasztással fenyegeti, még pedig oly aggasztó-
lag, hogy számos tősgyökeres magyar név viselője már 
csak névleg magyar , sőt magyar nevét ís németes kép-
zővel vagy oláh keresztnévvel csúfította el. A még hű 
magyar és református lakosság a vallási és nemzeti el-
korcsosulás meggát 'ására a régi hazafias egyház visszaállí-

tását és templom építését ha tá roz ta el. R é g elmúlt idők 
dicsőségét szeretnék felújítani, midőn e városban a dicső 
emlékű Heltai G. reformátori buzgósága a 16. században 
magyar református egyháza t te remte t t s az utódok hit-
buzgósága egy századig virágzó erőben tar to t ta a »ma-
gyar vallást.* De a 17. és 18-dik század magyarel lenes 
politikája szétdúlta a magyarság mentsvárát , a reform, 
egyházat , az erőszakos szász uralom másfél századon át 
nem engedet t magya r t és kálvinistát megtelepedni Heltai 
egyházában s a később beköltözött hitsorsosok is csak 
nagy küzdelmek árán nyerhe t t ek engedélyt templom-
építésre. A 60-as években lerakták ugyan a rég óhaj-
tott templom alapfalait, de az építést befejezni pénz 
hiányában mégsem tudták, noha az adakozók között ki-
rályunk Ö Felsége, Vilmos császár, István és József fő-
hercegek jártak elől jó példával. Most b. Bánffy Dezső 
főgondnok és Szász Domokos erdélyi püspök erélyes 
buzgósága új r e m é n y t támasztot t . Megalakult az épít tető 
bizottság, s ezer gyűjtő-ívet bocsátot t kí. Maga a város 
megtesz minden lehetőt, hamarosan 1880 fr tot gyű j tö t t 
össze. Bánffy főgondnok 1000 forintot, Szász Domokos 
200 frt, Fe jé rváry Károly birtokos és Vályi Elek lelkész 
IOO—100 frtot ad tak s a példát még többen követték. 
Va jha elegen követnék ! 

* A próféta köpenye. Konstant inápolyból irják, a 
Ramazan 15-ik ünnepén, mikor ős szokás szerint a pró-
féta szent köpenyét kiveszik az ereklyetárból s látni ad -
ják a hívőknek, a szultán hosszú idő multán egyszer újra 
mutatkozot t az A r a n y szarv városának népe előtt. Nem 
igen jó színben volt s olyan emberek, kik évek óta nem 
látták, igen megöregedet tnek találták. Az ünnepi alka-
lommal a szultán szokás szerint kocsin ment végig a 
két oldalt katonákkal megszállott utcákon, visszafelé pedig 
a legrövidebb uton. A Topkapuban az ő és miniszterei 
jelenlétében a szokásos szertartással kibontot ták a próféta 
köpenyét , mely koránversekkel kihimzett selyem kendőbe 
volt burkolva. A köpeny most állítólag 1274 esztendős 
s annak idején a próféta egyik tanítványa készítette, a ki-
től az omajadókra , majd az abbaszidokra s végül a most 
uralkodó ozmán-dinasztiára szállott. A köpeny, melyet 
csak az igazhivők láthatnak meg, állítólag teveszőrből 
készült s minden tiszteletreméltósága is meg van viselve. 
Profán szemek elé egyébbként soha nem kerül, csak a 
Ramazan második felében. 

* Bod Péter »Hist. Hung. Eccl.« című munkájára 
újonnan előfizetett Garzó Gyula a gyomai ref. egyház 
tanítói szakkönyvtára javára. 

* Gyászhír. Török István, a zilahi ref. kollégium-
ban a classica philologia tanára, munkás élete 65-ik, ál-
dásos tanári működése 36-dik évében meghal t . A hálás 
emlékezet virasszon sírja fölött! 

A D A K O Z Á S O K . 
A budapesti ev. ref. theologiai akadémia con-

victusára adakoztak : A halasi reform, főgymiiázium 
tanári kara Csontó La jos igazgató úr utján 24 forintot, 
melyhez járultak : Csontó La jos 2 frt, dr. Dobó Meny-
hért 2 frt, Gaál E n d r e 4 frt, Kiss László 2 frt, Korda 
Imre 2 frt, Papp Mihály 2 forint, Péter Miklós 2 forint, 
Silling Elek 2 frt, Szathmári Sándor 2 frt. Zámbó János 
2 frt . — Az igazgató helyet t á tvet tem Szó'ts Farkas. 

Az orsz. protest. árvaházra: Dézsi Mihály ceglédi 
ref. s. lelkész 13 forint 40 kr. (Ehhez j á r u l t á k : Csekey 
István segédlelkész vezetése alatt álló leánynövendékek 
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7 frttal és Dézsi Mihály segéd'elkész vezetése alatti fiú 
növendékek 6 frt 40 krral). — Bárczay Gyula jászkiséri 
ref. lelkész 6 frt. (Ehhez járultak : az idei confirmáltak 
4 frt 35 krral, a leik. I frt 65 krral). — Lévay Lajos 
sárkereszturi ref. lelkész 1 frt 60 kr. (Ehhez járultak a 
confirmáltak 1 frt 15 krral, a leik. 45 krral). — Bajcsi 
Lajos, dunamocsi ref. leik. 4 frt 57 kr. (Ehhez járultak 
e következő confirmáltak: Antal Lajos 20 kr. Tóbiás 
Géza 20 kr. Pücsök Sándor 20 kr. Szalai Ferenc 25 kr. 
Szalai Sándor 20 kr. Peszeki Gyula 20 krajcár. Szalai 
András 20 kr. Egyeg Mihály 20 krajcár. Egyeg Ferenc 
20 kr. Mocskos András 20 kr. Vajda Sándor 20 krajcár. 
Tóth József 10 krajcár. Ácsbót Béla 40 kr. Nagy Jolán 
20 kr. E g y e g Etel 30 krajcár. Jókai Julcsa 20 krajcár. 
Mocskos Lidi 20 kr. Ballabás Lidi 20 kr. Ácsbót Gizi 
30 krajcár. Kovács Lidi 20 krajcár. Nehéz Mári 6 kr. 
Lajos Eszti 4 kr. Tó th Lidi 6 krajcár). — Megyaszay 
Pál abaujszepsii ref. leik. 10 confirmált gyermek részéről 
r frt 90 kr. — Beregszászy Gusztáv oldi ref. leik. I frt 
10 krajcárt. SzerJc. 

HIRDETESEK. 

A rimaszombati egyesült protest. főgymnasiumban a 
latin és görög nyelv tanszéke az V—VIII . osztályokban 
megüresedvén : felhivatnak azon okleveles ev. ref. vallású 
tanárok és tanárjelöltek, kik ez állomást elnyerni akar-
ják, hogy szabályszerűen felszerelt kérvényeiket f. i886-ik 
év augusztus hó i-ső napjáig a gymnásium igazgatósá-
gához küldjék be. 

Ez állomással 1000 frt fizetés, 150 frt lakbér elő-
leges havi részletekben van összekötve, a kötelezett tan-
órák száma hetenként 20—22. 

Az illetőt az igazgatóság ajánlására a nm. magy. 
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter nevezi ki ; a ki-
nevezett állomását szeptember hó i-ső napján tartozik 
elfoglalni. 

Rimaszombat, 1886. julius 5. 
2—2 Az igazgatóság. 

:E=> A . X - . - 5 T . A . s 

A keiületi evang. collegium főgymnásiumába Eper-
jesen, pályázat hirdettetik egy földrajz-, természetrajzi és 
classica philologiai tanszékre. Megjegyzendő, hogy ez 
utóbbinál elsőbbségük lesz azoknak, a kik a magyar 
n yelv és irodalomból is képesítve vannak. A pályázók 
csakis evangelikus vallásúak lehetnek, s tanári oklevéllel 
kell bírníok. Fizetésük a szabályszerű próbaidőre évi 
800 frt, s hetenként •— ideiglenesen — 20—24 órára 
köteleztetnek. A kiszabott próbaidő elteltével állásuk 
rendszeresíttetik s a jövő évtől kezdve alaposan remél-
hető középiskolai államsegély elnyerése után a rendes 
tanári fizetés évi 1 200 frtból és 50 frtnyi 10 éves kór-
pótlékból álland. 

A kellően felszerelt folyamodványok a collégium 
igazgatóságához Eperjesre címezve folyó évi augusztus 
hó 15-éig nyújtandók be. 

Kelt Eperjesen, 1886. julius hó i-én. 

2—2 Az igazgatóság. 

A dunamelleki ref. egyházkerület felső-baranyai 
egyházmegyéjébe kebelezett Csepel egyházközség lelkészi 
állomására, melynek évi jövedelme hivatalosan 966 frt 
30 krra van felszámítva és így III. osztályú 'elkészi állo-
más : ezennel pályázat nyittatik. 

A kellőleg felszerelendő pályázatok f. é. augusztus 
hó 15 kéig nagyt. Kovács Antal felső-baranyai esperes 
úrhoz (Terehegy, u. p. Harkány) nyújtandók be. 

Halas, 1886. julius 12-kén. 
Szász Károly, 

dunamelléki református püspök. 

P Á L Y Á Z A T 
s e g r é d / t a n s i r i á i l l c m á í s r a , -

A belső-somogyi ev. reform, egyházmegye csurgói 
főgymnáziumdban, a latin és német nyelvi tanszékre, pályá-
zat hirdettetik. 

A pályázók felhivatnak, hogy a fennt jelzett tantár-
gyakból, tanári képesítettségüket igazoló oklevelüket; 
esetleg végzett tanulmányaikra vonatkozó bizonyítványai-
kat, keresztlevelüket, testi épség- és egészségüket igazoló 
orvosi bizonyítványukat, életrajzukat, eddig elfoglalt állá-
sukra vonatkozólag szolgálati bizonyítványukat f. évi aug. 
20-ig, alólirotthoz terjesszék be. 

A tanár évi díja, jelenleg 700 frt, továbbá 50 frt 5-öd 
éves pótlék s 250 frt lakpénz vagy természetben való 
lakás. Az alapfizetés, az államsegélynek kilátásba helye-
zett megnyerése esetén, 1050 frtra fog fölemeltetni. 

A megválasztott 2 próba évi sikeres működés után 
s a latin és német nyelvből tanári oklevél szerzés esetén 
erősíttetik meg. 

Állomását aug. 28-án tartozik elfoglalni. 
A tornászaiból is oklevéllel birók előnyben része-

sülnek és annak tanításáért külön díjaztatnak. Heti óra-
szám 19—20. 

Kelt Hedrahelyen, (postahely,) 1886. jul. 8. 
Körmendy Sándor, 

esperes. 

P Á X_,"3T-A. ÍZ; 
A békési ev. ref. hatosztályú gymnásium két uj 

tanszékére pályázat hirdettetik. 
Az egyiknek tantárgyai : latin és görög nyelv, tör-

ténelem és földrajz, a másiké: mennyiségtan, mértani 
rajz, német nyelv és szépírás. 

Fizetés egyelőre 800 frt. Két próbaév után az ál-
landósíttatásra remény nyujtatik, mely esetben a 800 frt 
rendes fizetéshez lakbér címen még 200 frt csatoltatik. 

A tananyag beosztása és a tanórák számának meg-
határozása az igazgató tanács jogköréhez tartozik. 

A megválasztott, állandósíttatása után a »tiszán-
túli reform, középtanodai tanárok nyugdíj- és gyáminté-
zeté c-nek kötelezett tagja. 

Kellően felszerelt folyamodványok f. évi aug. 10-ig 
alulírotthoz küldendők. 

Békés, 1886. julius 13. 
Szegedi Károly, 

r—2 ref. lelkész, az igazgató-tanács elnöke. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: I D r . S a l l a g r i 2v<Eór. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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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-ulca 29, sz. 1. em, 

E l ő f i z e.té 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. 

g É f l S T T e l j e s s z á m ú p é l d á u n / y o l k i l ^ G i l m i n - d - i g * s z o l g ' á l t L a - t ' u i n l ^ . - ^ ^ 

Romanizáló törekvések a protestantismusban. 
Nem régen olvashattuk a külföldi egyházi 

és politikai sajtóban, hogy a berlini conservativ 
párt s annak főembere: Stöcker, az ismeretes 
agitátor, az egyházpolitikai kiegyezés tárgyalása 
alkalmából a Hartenstein-féle javaslatban hang-
súlyozta az evangyélmi egyház „nagyobb szabadsá-
gát" az állammal szemben, a mint azt a római 
egyház VII. Gergely óta követeli s részben el is 
érte ; továbbá az egyháznak nagyobb beavatkozási 
jogát az egyetemi theologiai tanárok kinevezésé-
nél s végül szabad keze legyen az egyháznak 
egy ybizonyos párt* agyonhallgattatására. Ezen-
kívül kedvelt thémája még ezen pártnak annak 
kiemelése, hogy a generálsuperintendensek con-
sistoriumi elnökökké és valóságos egyházfőnö-
kökké tétessenek, még pedig, ha lehet ^püspöki 
címmel*, mert az egyháznak főpásztori szervezése 
és igazgatása, mondjuk ki egyenesen: az egyház-
nak papuralmi kormányzása az, a mire a protes-
tantismusnak ez idő szerint nélkülözhetlenül szük-
sége volna, s e mellett minden más csak mellékes 
dolog. 

Nézzük csak egyenként a berlini > udvari pro-
testantismus és theológia* ezen új egyházi y sza-
badság ' -programmjának pontjait, melyekből an-
nak romanizáló törekvése azonnal szembe ötlik. 

Az ^ udvari theológia* pártja mindenekelőtt 
az evangyélmi egyháznak a rómaival analóg sza-
badságát hangsúlyozza az állammal szemben, a 
mit Stöckerék ugy indokolnak, hogy Róma sza-
bad az államtól, ennélfogva megilleti ezen jog a 
protestáns egyházat is. Helyesen jegyzi meg erre 
vonatkozólag Beyschlag tanárom >Az evangyélmi 
egyháznak római minta szerinti y nagyobb szabad-
sága'€ című, a yDeutsch-Evangel. Blátter* jelen 
évfolyamában közölt jeles cikkében : úgy látszik 
Stöckernek sejtelme sincs arról, hogy a refor-
mátió egészen más tant állított fel az egyházról 

és az államról, mint a pápaság, s ennélfogva az 
egészen ellentétes reformátort tan az egyház s az 
állam közötti viszonyra nézve egészen mást ered-
ményez, mint a hagyományos római felfogás, úgy 
hogy Stöcker indokolása apriori evangyéliomelle-
nesnek tűnik fel. Pál és Luther szerint a felső-
ség az Istentől ered, VII. Gergely pápa felfogása 
szerint pedig az ördögtől. Még a mérsékeltebb 
pápaság is mindenkor az államban az egyháznak 
alárendelt profán intézményt látott, s annak ön-
álló életterét soha sem ismerte el, sőt el sem is-
merhette, mivel római felfogás szerint az egyház 
maga is egy állam t. i. az új-szövetségi istenállam, 
mely isteni tekintély alapján alkotja s gyakorolja 
jogait s ennélfogva a világi, a természeti állam-
nak s az ő jogi életének felette áll. Ezzel szem-
ben a reformátió az egyházat újból visszavezette 
a hivők közösségére, t. i. egy szellemi, tisztán 
vallásos-erkölcsi közösségnek eszméjére, melyet 
hit és szeretet képez és kormányoz, s a mely a 
jogélet terének, az Istentől rendelt államnak ön-
állóságát tiszteletben tartja. Innen van az, hogy 
a római egyház az államnak bármely fensőségi 
jogát tagadja, a kánonjognak a modern államjog-
gal teljesen ellenkező feltétlen érvényét vitatja, s 
az államnak csak annyi önállóságot tulajdonít, a 
mennyi a római egyház kára nélkül lehetséges, a 
mint azt a „békepápa" XIII. Leo legközelebb is 
kifejtette a maga legújabb, Bismarck hercegnek 
is megküldött encyklikájában, mig ezzel szemben 
az evangyélmi egyház, bár szellemi céljaira és 
eszközeire nézve messze túlszárnyalja az államot, 
azt mégis az istenországa hasonjogú munkásának 
ismeri el, s a külső jog terén neki alá van ren-
delve. Eszerint a római egyháznak állása az ál-
lamhoz soha sem szolgálhat nekünk mintaképül, 
és soha sem tagadhatjuk meg testületi életünkre 
gyakorolt befolyását azon indokból, mintha az 
állam idegenszerű, alárendelt s profán hatalom 
volna, melynek az emberiség magasabb érdekei-

59 
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hez semmi köze, valamint nem tagadhatjuk meg, 
mint egyház sem, az államot megillető fensőséget. 
Különben Stöckeréknek nem annyira a „gyüleke-
zet", mint inkább az „egyház" szabadságával van 
dolguk, vagyis oly egyházzal, mely a közösséget 
elnyomja. Ily szempontból kell az udvari protes-
tantismusnak az egyház ^szabadságához* való oly 
nagy ragaszkodását megítélnünk, s épen ez indítja 
a berlinieket arra, hogy az egyházi autonómiát hang-
súlyozzák az állami „Suum cuique11 rovására. 

S miként az államtól való szabadság, épannyira 
evangyéliomellenes a Hartenstein-féle javaslatnak 
ama másik pont ja : engedjetek az > e g y h á z i n a k 
döntőbb befolyást az egyetemi hittanárok kineve-
zésénél. ^A római egyház€

t fölkiált Stöcker, ^ki-
nevezi hittanárait kénye-kedve szerint, s kiképezi 
klerikusait egészen az egyház elve szer in t / Egé-
szen természetesen, mert nem ismer s nem akar 
szabad tudományt, valódi theológiát, hanem csu-
pán az egyházi hittételeket hagyományozó és 
igazoló scholastikát, s nem akarja, hogy papnö-
vendékei a kor általános műveltségében részesül 
jenek, s önálló személyes meggyőződést szerez-
zenek. Ezzel szemben az evangyélmi egyház 
mindkettőt akarja s kell is akarnia, mert a nélkül 
megszűnne evangyélmi , azaz reformált egyház 
lenni. A szabad meggyőződésből s az Írásnak 
szabad kutatásából született az meg, s a refor-
mátió történetéből tudjuk, hogy a wittenbergi 
theologiai tanár mindkettőre támaszkodva a ha-
gyománynak, pápának s a zsinatoknak ellent 
mondott, s míg az jegyház* kiátkozta, addig az 
állam megvédte őt, úgy hogy bátran állíthatjuk, 
miszerint a wittenbergi theológiai fakultásnak az 
egyházi hatalmasságoktól való függetlensége nélkül 
soha sem született volna meg a reformátió s az 
evangyélmi egyház. 

Azon hit, melyet a római egyház híveiben 
táplál nem egyébb, mint birálatnélküli elfogadása 
mindannak, a mit az egyház tanít, mig ellenkező 
leg azon hit, melyre az evangyélmi egyház megy 
ki, személyes elsajátítása az evangyéliomban kije-
lentett üdvigazságnak. Mi nem azért hiszünk, mi-
vel az egyház mondja, valamint azért sem, mivel 
úgy áll az Írásban, hanem (s ezt hangsúlyozta 
főleg Luther) azért, mivel az irás által hirde-
tett üdvigazság ránk nézve bensőleg is olyan-
nak bizonyul be. Ebből világosan kitűnik, hogy 
a római és evangyélmi hit fejlesztésének menete 
alapjában véve különböző. Igenis, a római klérus 
egészen >az egyház elvei szerint* képeztetik ki, 
csakhogy római egyházi elvek szerint. Annak ne-
velése távol áll a szabadság légkörétől s célja a 
teljes dogmatikai engedelmesség. Ép azért növendé-
kei legörömestebben sem nem a gymnasiumokban, 
sem nem az egyetemen, hanem a convictusok — 

és seminariumokban neveltetnek, vagy ha nyilvános 
iskolákban, akkor meglehetős elszigeteltségben a 
szabad vizsgálódás s a világi műveltség légköré-
től, hol a tanárok nem mondhatnak egyebet, mint 
azt, a mit az ^egyház* hirdet. A protestantis-
musnak szabad keresztyén személyiségekre van 
szüksége, kik csak az Istentől s nem emberi té-
telektől függnek, ép azért a szabadság légkörében 
kell tanulniok, a hol egyedül fejleszthető a meg-
győződés és jellemesség, erre pedig csakis a sza-
bad tudományok köre képes, mely az apostol 
szerint mindent megvizsgál s a legjobbat meg-
tartja. Bomanizáló törvényszerűségre nincsen szük-
ségünk, mivel az dogmatikai orthodoxiát szül, 
mely inkább árt az egyháznak, mint használ. 

Végül az evangyélmi egyháznak „nagyobb 
szabadságát" követeli Stöcker és pártja az úgyne-
vezett „balpártnak", vagyis azon egyházi pártnak 
megítélésében, mely a „protestáns egylet" -ben 
bírja a maga kinyomatát s a berlini „Protestanti-
sche Kirclienzeitung*-bari fő orgánumát. E pártot 
olyannak nevezi, mely nem épít, hanem csak ront 
s az egyház számára hatalmat követel, melylyel 
azt j agyon ha l lgassa / 

Tudjuk, hogy a protestáns egyleti theologia 
a tübingai Baur-íéle kritika befolyása alatt áll, va-
lamint ismeretes az is, hogy a protestáns szabad-
ság elveit egyoldalulag hangsúlyozza s korunk 
tagadó elemeivel szemben nem vonta meg kellő-
leg a határvonalat. Azonban tagjai közül sokan 
igazi protestáns keresztyének, s a berlini protes-
táns egyházi lap jelenlegi derék szerkesztője alatt 
egészben véve sokkal mértékteljesebb és positi-
vebb magatartást, keresztyén érzelmet és ismere-
tet tanúsít, mint Stöcker és pártjának összes lap-
jai. Mint ismeretes, századunk egyik legnagyobb 
és legvallásosabb theológusa Rothe is ezen párt-
hoz tartozott, s az ő és Schleiermacher követői 
máig sem haltak ki ezen pártból. A protestáns 
egylet a reformátió alaptételét, mely szerint az üdv 
egyedül a Krisztusban van, s az üdvözítő egyedül 
az Írásból ismerhető meg, ismetelten vallotta, s ha 
a reformátiónak ezen alaptételét theológiai sza-
badsággal fejti ki, úgy esetleges tévedései dacára 
is teljes protestáns jogosultsággal bír. A Stöcker-
féle tanács ezen egyletnek elodázására nem evan-
gyéliomi, hanem római jellegű. Helyesen emeli ki 
Beyschlag, hogy az igazságnak azon mozzanatai, 
melyeket a protestáns egylet egyoldalúan képvi-
sel, ugyanazok, melyeket a conservativ főpapi 
párt annyira egyoldalúan féreismer és elhanyagol, 
úgy hogy az evangyélmi egyháznak épen conser-
vativ pártjai az evangyélmi szabadság elvének a 
theológiában s az egyházi szervezetben való fére-
ismerése alapján okozói a protestáns egyleti 
theolóaia keletkezésének. A Stöcker által római 
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módon anathematizált theologiai és egyházi sza-
badelvű párt egyezik az egész protestantismussal 
abban, hogy elismeri a reformátori alaptételt a 
Krisztusbani üdvről s az Írásról, mint a Krisztus 
ismeretének egyedüli forrásáról és normájáról; 
hogy szabad tetszésére bízza az egyesnek ezen 
ismeret formulázását, kerüli a polémiát a hagyo-
mányos egyházi tan ellen, az egyházi beszéd s 
az oktatás terén s végül egyesülten munkálkodik 
a jelenkor egyházi és erkölcsi feladatainak meg-
oldásán. A türelmetlen fanatismus ezen párt elle-
nében tehát legkevésbbé sem igazolt, sőt inkább 
a könnyelműséggel határosnak veendő, s az 
^agyon ha l lga tás inak Stöcker-féle módja nem 
eredményezne egyebet, mint azt, a mitől Schleier-
macher e századot prófétai előrelátással óva in-
tette, s a mely abban áll, hogy a tudomány a 
hitetlenséggel, a keresztyénség pedig a barbar-
sággal párosulna, a mit hasonló módszer szerint 
a római egyház a román népek szellemi életében 
idézett elő, s bigotteriával és atheismussal tető-
zött be. 

Dr. Szlávik Mátyás, 
ny. r. theologiai tanár Eperjesen. 

Viszhang Olajos Pál úr közleményére! 
A » Sárospataki Lapok« 25-ik számában Olajos Pál 

gesztelyi lelkész neve alatt »Ora, labora, dabit tibi Deus 
omnia bona« című közlemény jelent meg, vonatkozva a 
»Sárospataki Lapok«-ban megjelent »lelkészi hivatal si-
lány és rendezetlen donaciója feletti epés kifakadásokra és 
jeremiási panaszokra.« 

Nevezett elmélkedő lelkész úr felszólalása első pontjá-
ban, mintegy hatalmi szóval »szívében s lelkében történt 
felháborodásának ad kifejezést némely lelkészek nyomor-
ban tengődésük siralmas hangoztatására«, mert hát, mint 
cikkíró ur állítja »azok a lelkészi hivatalra nézve lealá-
zok, de még túlzottak is, és igy nem felelnek meg az igaz-
ságnak.« 

Erős és bátor támadások ezek, és még erősebb 
Ítéletek, melyeknek darabosságát »Sine ira« lesimítani 
és valódi értékére devalválni megkísértem. 

Hogy reformált egyházainkban működő lelkészek 
anyagi helyzete néhány év óta, részint a birtok tagosí-
tása, részint évi jövedelműk részbeni felemelése által 
itt-ott javult, az tagadhatatlan. De hát ebből az követ-
kezik-e, hogy a lelkészek anyagi tekintetben eldorádoju-
kat már megtalálták, vagy hogy többé panaszra okuk 
nem lehet? Erre valóban azon evangeliumi erős hit kell, 
mely azt állítja, hogy »boldogok a kik nem látnak és 
mégis hisznek.« 

Hogy mi lelkészek anyagi tekintetben mennyire a 
kényelem párnáján nyújtózkodunk, tessék csak Olajos P. 
úrnak, hogy alapos meggyőzdést szerezhessen magának, a 
felső-zempléni, a felső-borsodi, abauji, tornai egyház-
megyékben levő számos egyházak papidíjleveleibe be-
pillantani, és ha nem nagyító szemüvegen fog nézni, 
meg fog győződni arról, hogy számos egyházainkban a 
lelkész évi jövedelmét egy úri cseléd bérfizetése körül-
belül meghaladja. Pedig ez imádkozás helyett gyakran 

| káromkodik, és izzadt verejtékig nem dolgozik, gyerme-
keit a haladókor igényeihez mérten nem nevelteti, a 
maga szellemi képzésére és közhasznú intézetekre egy 
fillért sem költ, és ha öltönye foszlánynak indul, vagy 
avult szint ölt, akkor is nem őt, hanem urát, ki ruháza-
táról is gondoskodik, illeti a kárhoztató vád. Ellenben a 
lelkész, ha a civilizált társasághoz illő öltönyben nem bír 
megjelenni, nem a csekély jövedelmet vérrel-bottal ado-
mányozó egyháztestületet vádolja a szigorú közvélemény, 
hanem mindig magát a lelkészt, többször még a szívéig 
ható méltatlan gyanúsítást sem kerülhetvén ki. És ha 
ilyesmit kénytelen tapasztalni a szegény sorsban tengődő 
lelkész, O. P. ur még azon jogát is kétségbe vonja a 
lelkésznek, hogy panaszra nyithassa száját. Panasz helyett 
azon jó tanácscsal szolgál, hogy »dolgozzék* még pedig 
úgy, hogy egyik kezében tartsa a bibliát, a másik kezé-
ben a kapát vagy az e k é t ; mert mint állítja, ezen két 
munkát »Öszhangzatosan kell teljesítenünk,« és hát akkor 
»nem lesz okunk sem panaszra, sem jajongásra.* De hát 
lássuk valóban nem lesz-e okunk panaszra és ja jongásra ; 
csak itthonról akarok néhány adattal szolgálni Olajos 
Pál lelkész úrnak. 

Felső-zempléni egyházmegyénkben van 28 anya-
egyház ugyanannyi lelkészszel, ezen lelkészi létszám 
3 l i -é t jó lelkiismerettel számíthatjuk a méltó >panaszo-
sok és jajongok« tömegéhez. És ezt azon alapos okból 
merem állítani, mivel egy kor-máskor mint egyházi láto-
gató, áttekintvén a lelkészek díjleveleit ís, egynémely 
lelkész évi jövedelme még jelenben is emlékezetemben 
van; ugyan is : 

1-ször. A szÖlló'skei lelkésznek, ki egyszersmind a 
kántor-tanítói hivatalt is viseli, évi jövedelme alapját teszi 
12 hold szántóföld, melynek felerésze fövenyes vegyiiletű, 
3 hold kaszáló rét, 15 köböl gabona a gyülekezettől, 
12 szekér fa-illetmény. 

2-or. Kis-bári lelkésznek van 30 hold kavicscsal és 
vereses nyirokkal vegyes sovány földje, 30 kereszt ga-
bonája, melynek keresztje 1 v é k á n á l többet nem ad, 
van 3 hordó gyülevész bora, mind ezt a gyülekezet fizeti. 

3-szor. A toronyai lelkésznek van 10 hold földje, 
melynek fele része vadvizes, másik része apró kavics-
csal vegyes, továbbá van 12 kereszt élet je; melynek 
keresztje 1J/2 vékát ad ki, van 4 hordó bort termő egy-
házi szőllője. 

4-er. A kolbásai kántor-tanítósággal egyesített lel-
késznek használatában van 20 hold kavicscsal vegyes 
és vízmosásos szántóföldje, 6 szekér szénát termő rétje, 
12 szekér fája és 15 kereszt életje, miből egy kereszt 
fizet 1 és 72 vékát. 

5-ör. A nagy-ráskai lelkésznek van 12 hold szántó-
földje, melynek bizonyos részein tavaszkor — s őszkor 
az esőviz — állomást tart, van 20 kereszt életje, mely 
keresztenként 1 vékát fizet, van 5 szekér szénát termő 
ré t j e : megjegyzendő, hogy a földbeli munkálatokat, min-
denhol a lelkész szerény tárcája fedezi. 

Folytathatnám még tovább is e szomorú adatokat, 
hogy O. P. lelkész urat még bővebben meggyőzzem 
arról, hogy igen is — van okuk a lelkészeknek itt-ott 
mind a panaszra— mind a jajongásra; de meg vagyok 
győződve, hogy ezen felmutatott adatok is elegendők 
Olajos Pál lelkész urat jobb meggyőződésre vezetni. U g y 
szintén tudomásom van arról is, hogy a már felemlített 
egyházmegyék lelkészeinek nagy része, a felső-zempléni 
egyházmegyebeli lelkészekével hasonló jajgató sorsban 
részesül. Az meg aztán köztudomású, hogy az erdélyi 
szuperintendenciában százakra megy azon gyülekezetek 
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száma, melyekben a lelkészi fizetés 300, 200 sőt 150 fo-
rintból áll. 

És mégis ha segélyért kiáltanak, O. P. lelkész úr 
jónak látja e nyomorgó tiszttársait kigúnyolni, és »vén 
asszonyos panaszolkodóknak« nevezni! És miért? azért, 
mert szegények mernek lenni az aranyhegy várában lakó 
gesztelyi lelkészszel szemben. Tessék csak O. P. lelkész 
útnak a tullapon 5. pont alatt felemlített lelkészek ösz-
szes jövedelmeit felszámítani, váljon felülhaladja-e csak 
egy fillérrel is a gesztelyi fényes papi jövedelmet ? Pedig 
azok a szegény papok sem nézik a napot összetett kéz-
zel, és bizony ők is túrják a földet, ők is arcájuk verej-
tékével keresik kenyeröket ; de mihaszna, ha munkájok 
eredménye mégis csak kavics, a mi a gesztelyi határban 
aranynak állíttatik. 

Bizony, sehogy sem keresztyéni munka, a szűköl-
ködőt kigúnyolni és a koldust saját mankójával megverni. 
Az ilyet csak könyörtelen szív teheti. 

Az mindenesetre szép volt O. P. úrtól, hogy azon 
lelkészeket, a kik még nem tudták volna abbeli köteles-
ségüket, hogy az egyház javáért élni, munkálkodni, sőt 
áldozatot hozni miként lehet és kell, lelkesítő szavaival 
megtanította. 

De gondolja meg O. P. úr, hogy egyházunk azon 
néhány száz lelkészét, kiket az élet nyomorúsága oly 
kegyetlenül megviselt, puszta szóval, üres beszédekkel 
fölemelni és lelkesedésre bírni, bizony-bizony nem lehet-
séges. Mi, a régebbi nemzedék, kik szerényebb viszonyok 
között nevekedve, kevesebb igényekkel léptünk is ki az 
élet kiizdterére, még csak végig húzzuk az élet terhes 
igáját, mert hajlott korral, megviselt erővel hova ís men-
nénk új pályát nyitni, új életet kezdeni ? De mi lesz az 
újabb és a jövő kor papságával, melyet nagyobb igé-
nyekkel növel az iskola, s még több követelésekkel fogad 
a haladó kor s a fejlődő egyházi élet ? Vájjon nem he-
lyesebb, bölcsebb és áldásosabb munka volna az O. 
P.-féle jobb helyzetű kartársaknak vállvetve és egyenként 
azon igyekezniök, hogy nyomorgó kollegáikat anyagi 
elesett helyzetükből kiemeljék s ez által életkedvüket és 
teltvágyukat fokozzák ? Valóban nagy szerencse s reánk 
szerény jövedelmen tengődőknek megnyugtató, hogy 
azon konventi méltóságos egyének, kik hivatva vannak 
a domesztikai segélyért folyamodók sorsa felett határozni, 
az Olajos Pál lelkész úr különös felfogásától eltérőleg, 
higgadt bölcsességgel s keresztyénibb komoly megfon-
tolással szoktak eljárni, és kenyér helyett, nem dobnak 
táskánkba maró kígyót. Ily módon mi is reményijük, 
hogy : Deus omnia bona dabit nobis. 

Dudás Lajos, 
kazsui reform, lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 
Trefort miniszter a klasszikus nyelvek 

tanításáról. 
Frary könyvének magyarra fordítása élénk vitát 

keltett a klasszikus nyelvek tanítása vagy nem tanítása 
felett. E vita alkalmából a »Budapesti Szemle« legújabb szá-
mában »Néhány szó középiskoláinkról« cím alatt nagy-
érdekű cikk jelent meg Trefort miniszternek tollából, a 
ki tudvalevőleg maga fordíttatá le Frary könyvét. Tre-
fort cikke következőleg hangzik : 

Minél nagyobb körben fog meghonosodni az a hit 
— öntudatosan élek e kifejezéssel — hogy a tudomány 
a gyakorlati életben is hatalom, annál nagyobb jelentősé-

get fognak tulajdonítani a középiskolának, azaz azon is-
kolának, mely a tudományos pályákra előkészít. 

Örvendetes jelentőségnek tekintem, hogy e kérdés, 
mely egész Európában napirenden van, nálunk is napi-
rendre került. 

Tulajdonképen évek óta a napi renden van — új im-
pulzust azonban Frary munkája fordításának megjelenésé-
vel nyert. E jelentőségből már is különböző következte-
tések vonattak. A középiskolákról alkotott törvény re-
vidiáltatni fog — a görög nyelv tanítása meg fog szün-
tettetni — klasszikus filologok állás és kenyér nélkül 
fognak maradni. Valóban gyermekes felfogások ! 

»De habár mindez nem fog megtörténni, Frary 
könyvének már azért, mert szellemes s mindenütt olvas-
tatik, meg van a maga jelentősége s jó hatása is lesz. 
De a ki állást akar foglalni nálunk e könyvvel szemben: 
tisztában kell lenni magával az iránt, mi volt a régi klasz-
szikus világ, mi a klasszikus műveltségnek értéke, mit 
kell nekünk magyaroknak ez irányban tenni ? 

»Ha mi mostani kulturánkat elemezzük, látnunk kell, 
hogy Görögország s Róma nélkül a kultura nem létez-
nék — meglehet valami egészen más civilizáció fejlődött 
volna ki, — de az, a mi ma vagyunk, az a görög s 
római nyelv, irodalom, tudomány és művészet műve. A 
renaissance szellemi életéből fejlődtek az új irodalmak, 
a tudomány és új művészet. De a legfényesebb oldala 
a régi világ kulturjának a képzőművészet, különösen a 
szobrászat és építészet, az irodalomban pedig a formák 
tökélye. — A tudomány, a szociális és politikai institú-
ciók, a közgazdaság gyermekkorban voltak; a humani-
tás pedig, mi az urbanitástól lényegesen különbözik — 
a régi világban csak ritka példákban fordul elő. Össze-
hasonlítva tehát a régi kulturát az ujjal, az új kultura 
a dolgok természete szerint magasabb és intenzivebb, 
mint a régi, valamint a harminc éves férfi érettebb s 
fejlődöttebb s a szellemi s kedélyi műveltség magasabb 
szinvonalán áll, mint a tizenöt éves ifjú — hasonló vi-
szonyokat és diszpozíciókat szemmel tartva. 

»Mi tehát tanulhatunk a régi kulturától, de nem 
föladatunk oda visszajutni, hol a görögök s rómaiak áll-
tak ; a régieket, kiket méltán lehet dicsőíteni, az újak 
rovására dicsőíteni, csakis tudatlanság vagy romlott iskola-
mesteri fantázia szüleménye. 

»Ha most kérdezzük, a mi a klasszikus műveltség-
nek értéke s haszna reánk nézve : a ki latinul tud, bizo-
nyosan tapasztalta önmagán, hogy az minden művelődési 
törekvéseit nagyon elősegítette — íőleg a nyugati nyel-
vek tanulása tekintetében — s megengedem, hogy a 
a görög nyelv és irodalomnak is nagy hatása van, habár 
e tekinetben saját tapasztalásomból nem szólhatok — 
mert, noha görögül tanultam, ma nem tudok semmit. 

»De nem élég éveket a klasszikus tanulmányokkal 
tölteni, azoknak birtokában is kell lenni — e tekintet-
ben nagyon sajnos tapasztalásaink vannak — s ennél 
fogva én egészen elfogadom Du Bois-Reymond nézetét, 
hogy ilyen tanulmány nélkül is lehet haladni az egyetemi 
pályán. Korlatolt iskolai fölfogás azt hinni s hirdetni, hogy 
a klasszikus nyelvek nélkül, az új irodalmak segítségével, 
a műveltség magasabb fokát elérni ne lehessen. 

»Ezek után az a nagy kérdés : mit kell nekünk 
tennünk ? 

»Nem új dolog, ha ismét állítom, mit már számta-
lanszor mondottam, hogy nálunk legalább egy kérdés 
el van döntve, mely másutt függőben van, tudniillik, hogy 
a reáliskolákat végzett s ott érettségi vizsgálatot tett if-
jak az egyetemek minden fakultására átmehetnek, ha utó-
lagosan a latin nyelvből a vizsgálatot leteszik. A kiknek 
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tehát a klasszikus tanulmányokhoz nincs hajlamuk, azok 
menjenek a reáliskolába; de hogy módjuk legyen más 
palyára is átmenni, abban is könnyíteni óhaj tok rajtok, 
mert a reáliskolákban rendes tanszéket fogok állítani a la-
tin nyelvre, természetesen nem mint köteles tantárgyra . 

» Továbbá mig én miniszter vagyok, folyvást minél 
több speciális szakiskola állítására törekszem, melyek mint-
egy villámhárítókul szolgálhatnak a gymnáziumok irányá-
ban, hogy az iskolázott proletariátus ne növekedjék ; a 
gymnáziumokban azok maradjanak, kiknek talentumok s 
kedvök van a magasabb műveltséghez, s kiknek szüksé-
gök van a klasszikus műveltségre. Intem tehát az igaz-
gatókat , hogy alsó osztályokban a kellő szigorral já r ja-
nak el, hogy a szegény gyermekek, kiknek tehetségök és 
szorgalmuk nincsen, korán más pályákra is menjenek át 
— elég drastice ismételve, hogy bármi szegény apa gyer-
meke, legyen az utcai koldus, lehessen miniszterelnök, or-
szágbíró, kardinális, tábornagy, ha esze és tehetsége van 
— de szegény szülők tehetségtelen gyermekei t ne küld-
jék latin iskolába. 

»De végre, ha sikert várunk a klasszikus nevelés-
től, nem csak nem kell megterhelni a gimnáziumokat 
rossz anyaggal s e tekintetben semmiféle ragénak vagy 
felekezetnek nincs privilégiuma, de főleg jó tanárokról 
kell gondoskodni, illetőleg ilyeneket nevelni. 

»E tekintetben bármely haragnak teszem ki maga-
mat, egész őszinteséggel kell szólanom. — Időm volt 
tapasztalásokat gyűj ten i ; ismerek sok tanár t — azok közt 
sok igen művelt minden tekintetben comme il faut em-
bereket — kik megfelelnek a fogalomnak, hogy a gym-
náziumokban a humániorákat tanítják, de van sok olyan 
is, ki e tekintetben igazi szatíra a humaniórákra. 

»A tanárok neveléséről kell gondoskodni a francia 
école normálé supérieure példájára, internatussal összekö-
tött tanárképző-intézet fölállítása által. Ha az állam ez 
útra tér, valamint a tanító szerzetek úgy a felekezeti 
iskolák fönntartói a dolgok hatalma következtében kény-
telenek lesznek az állam példaját követni, lesznek taní-
tani tudó tanáraink. 

»Valamint a világ minden vonatkozásaiban, úgy kü-
lönösen a tanításban minden az emberektől függ. 

»Ember, az az intelligens képzett ember s a szük-
séges anyagi erő vagy is pénz s a siker megjön minden 
téren.« 

Az evangél ikusok közép- és főiskoláinak álla-
pota. Az evang. konvent utolsó gyűlésének jegyzőköny-
véből a tanügyi bizottság jelentése alapján követke /ő 
statisztikai összeállítást készítettünk a magyarországi ág. 
evang. egyház közép- és felsőiskolai ügyéről, melv ugy 
hisszük, e lap nem evangelikus olvasóira nézve is érdek-
kel fog bírni. 

Az ág. evang. egyház kebelében van 17 középis-
kola, kettővel (a sajó-gömöri és a győri algymnáziumok-
kal) kevesebb, mint az előző években ; ezek között nyolc 
osztályú gymná/ ium van 9 hétosztalyú I, hatosztályu I, 
négyoszt. 5 és hatosztályú realgymnázium bifurkációs 
alapon, Felső Lövőn, egy. Ezen kivül van 5 tanítóképző, 
2 . hittani intézet, 1 theologiai és 1 jogakadémia, tehát 
összesen 26 közép- és felsőiskola. A fennálló intézetek 
közül a tanítás nyelve 20-ban kizárólag magyar , 2-ben 
(felső-lövői realgymnázium és tanítóképző) magyar-német , 
2-ben az alsó osztályokban magyar-német, a felsőbbek-
ben csak magyar , i -ben az első két osztályban német-
magyar , a többi hat osztályban magyar , végre egyben 
(Besztercebánya) a magyar tannyelv mellett segéd-tan-
nyelvek voltak a német és a tót. 

Az összes tanintézetekben működik 157 rendes-
26 segéd-, 72 melléktanár, összesen 255 tan fér fi. A ren-
des tanárok évi fizetése 193,193 frt 20 kr., hatodfélezer 
forinttal több mint az előző években. A rendes tanárok 
fizetésének át laga 1211 frt s néhány krajcár . Legkisebb 
a fizetés Miskolcon, (600 frt) s legnagyobb Budapesten, 
(1440 frt), de ez az 50 frtos ötödéves pótlékokkal 1750 fo-
rintra emelkedhetik. Általában 1000 forintig s azon felül 
megy a tanári fizetés 18 intézetben. 

A tanulók száma a középiskolákban összesen 4272, kik 
közül 179 magán-tanuló volt. Az év végén nyilvános vizs-
gát tet tek 4037-en. A vizsgák eredményét illetőleg jeles 
osztályzatot nyer t 454 nyilvános, 14 magán tanu ló ; jó 
osztályzatot 1064 nyilv. és 37 magán tanu ló ; elégségest 
1564 nyilv. és 62 magán tanu ló ; elégtelen osztályzatot 
821 nyilv. és 21 magántanuló. Vizsgálatlan marad t 62, 
év közben kilépett 157 és meghal t 16 tanuló. A vizs-
gálatok e redménye percentekben kifejezve ez : jeles volt 
a nyilv. tanulók i r 6 ° / 0 - k a , a magántanulóknak iO'4°/0-ka, 
jó volt a nyilvánosok közül 27 ,3°/0-ék, a magánosok közt 
27 6°/0-ék ; elégséges volt a nyilvánosok közt 4O ,i°/0-ék, 
a magánosok közt 46°/ , , -ék; elégtelen volt a nyilvá-
nos tanulóknak 2O ,8°/0-éka, a magántanulóknak ped g 
16%-éka. 

Az érettségi vizsgákra nézve következők az érdeke-
sebb adatok. Jelentkezett 338 nyilvános, 5 magán és 
1 máshonnan jöt t tanuló. Ezek közül az írásbeli vizsgán 
visszavettetett 18 (5 '2%-ék), betegség miatt időközben 
visszalépett 1 s igy szóbelin tényleg 325 vizsgáltatott 
meg. Ezek közül éret tnek nyilváníttatott kitüntetéssel 
52 (i6°/0), egyszerűen 234 (71'4°/0) és visszavettetett 40 
( 1 2 2 % ) . 

Nemzetiségre nézve volt az év végére maradt 4037 
tanuló közül magyar 2928, tehát 72^5 °/0, német 805 
( i 9 * 9 ° / o ) , oláh 10 ( O ' 2 ° / 0 ) , tót 270 (6'6°/0), vend 13 
(o'3°/0), szerb 4, ruthén 3, külországi 4. A hittani inté-
zetekben magyar volt 32'6°/0, német 32 -6°/0 , tót 3r3°/o> 
a tanítóképző intézetekben magyar 45"4°/0, német 32'3°/o. 
tót 20'6°/0 . Tehá t az egyházi pályára lépő tanulók, kivált 
a papnövendékek között jóval kedvezőtlenebb a magyar 
elem számaránya, mint általában az összes evangélikus 
tanulók között. 

Vallásra nézve volt a gymnáziumokban ágost. ev. 
2047 (5070°/0) , ev. református 560 (i3'8°/0), róm. kath. 
728 (i8°/0), görög kath. 34 (O 8°/0), gör. keleti 48 ( i ' 2 % ) , 
zsidó 619 (15"3°/0)» és unitárius 1. A vallási számarány 
itt is feltűnően kedvező a zsidókra nézve, noha most 
már néhány százalékkal mégis kevesebb, mint a korábbi 
években. 

A z összes közép- és felsőiskolákban a melléktár-
gyakkal való foglalkozás következő volt. Ango l nyelvben 
gyakorolta magát 18 (o 4°/0 franciául tanult 227 (5-°/o). 
éneket tanult 1691 (39'4°/o)> zenét 366 (8'5°/0), szépírás 
1229 (287%), gyorsirászatot 346 (8°/0). 

A tanulók segélyezése igen szép tényekben nyilvá-
nul. Ösztöndíjak fejében kiosztatott 13,386 frt 68 kr. és 
32 drb arany 524 tanuló közö t t ; legmagasabb ösztöndi-
jak vannak a pozsonyi theol. akadémiánál (157 frt), leg-
kisebbek a rimaszombati és békés csabai gymnásiumok-
nál (2 frt). Convictusa a legtöbb intézetnek van s ezek-
ben egészen ingyen élelmezést kapot t 313 (5°/o)» nagyon 
mérsékeltet 997 (23"2°/0). Iskolai segitő egyesülete van 
10 intézetnek 14,351 frt 84 kr vagyonnal. - -• 

Az iskolák vagyoni helyzetét feltüntetik a következő 
adatok. Ingatlan vagyona van 16 intézetnek, melyek ér-
téke 611,977 évi jövedelme pedig 24,024 frt . Tőke-
pénze az összes intézeteknek 1 .344,976 frt 94 kr, mely 
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összesen 70,887 frt 99 krt jövedelmezett . Az összes in-
tézetek ingó és ingatlan vagyona együttvéve 1.956,953 frt 
94 kr és ezután való jövedelme 94,891 fit 99 kr. Az 
ingatlan vagyonok 3 '9%-o t jövedelmeznek, a tőkepénzek 
5'2°/0-ot. A tőkék az előző évhez képest 74,291 forint 
64 krral szaporodtak. Az ingatlanok az összes jövedel-
meknek 7%, a tőkék pedig 20 8°/0-át hozták. Más forrá-
sokból gyűlt jövedelmek : állami és községi segélyekből 
került az összes jövedelmeknek 6°/0-ka, egyházi segélyek-
ből és adományokból 2 5 ,9°/0-ka, a tanulók hozzájárulá-
sából (tandíjak, élelmezési díjak, felvételi díjak stb.) 
39 6 % ka- Tesz pedig az összes tanintézetek együttes 
jövedelme 340,215 forint 21 krt és 32 drb aranyat . — 
Az intézetek összes költsége v o l t : 336,700 frt 97 kr és 
32 drb arany, miből a tanárok fizetesére kiadatott közel 
kétszázezer frt (a kiadások 57 '3%-ka) ; fűtésre, tisztoga-
tásra, javításokra és szolgák fizetésére közel 17 ezer frt 
(a kiadások 4 '9%-ka) ; tanszerekre és könyvtárakra 8 ezer 
forint (a kiadások 2-4°/0); ösztöndíjakra 13 és félezer frt 
és 32 darab arany (a kiadások 3 '9°/0-ka); élelmezésre 
70 ezer forint (a kiadások 2O"90/0*ka); vegyesekre közel 
35 ezer frt (a kiadások iO'30/0-ka). — E g y tanuló kiké-
peztetése az evang. iskoláknak átlagosan 78 frt 63 krba 
kerül. 

A felső iskoláknak még nem említett statisztikai 
adataiból kiemeljük, hogy az egy (eperjesi) jogakadémián 
volt 36 hallgató, a 3 hittani intézetben (Sopron, Eper jes 
és Pozsony) 100 theologus, az 5 tanítóképző-intézetben 
136 tanuló. Sz. F. 

Egyetemünk megi smerte tése a külfölddel. A 
m. tud. egyetem eddig minden évben meg szokta küldeni 
tanrendjét , almanachját és egyéb nyomtatványai t a kül-
földi egyetemeknek és intézeteknek. Miután azonban e 
nyomtatványok és kiadványok eddig csak magyar nyel-
ven jelentek meg, a külföldi egyetemek, sőt maguk azok 
a tudósok is, kik különben érdeklődtek hazánk iránt, 
vajmi keveset tudtak tud. egyetemünkről és nem volt 
módjukban egyetemünk belső szervezetével, tudományos 
karainkkal foglalkozni, azokat tanulmányozni és meg-
ismerni. H o g y egyetemi és tudományos viszonyainkat a 
külföld ezentúl jobban megismerhesse, Trefor t Ágos ton 
vallás- és közoktatásügyi miniszter elrendelte, hogy ezen-
túl úgy az egyetem évi almanachja, mint a tanrend la-
tin nyelven is megjelenjék és a külföldre a magyar ki-
adással együt t ez is szétküldessék. E rendelet következ-
tében a rektor E r d e y Anta l közp. irodaigaz.gatót bízta 
meg a latin fordítással, annak revíziójával pedig Kassay 
Gusztáv magántanár t . Az ez évi almanach fordítása már 
be is van fejezve és a következő címet viseli: »Status 
personalis et ordo lectionum regiae universitatis Hunga-
ricae Budapestinensís. Pro A n n o scholastico 1885 —1886 « 

Lányok egyeteme. Mult hó utolsó napján nyitotta 
meg az angol királynő egész udvara és a cant nburyi 
érsek jelenlétében a világon az első lányok egyetemét, 
a Royal Holloway College-t, E g h a m közelében, London 
és Windsor között egy kis városkában. Holloway mintegy 
harminc-negyven éve még pirulákat árult, a melyeknek 
hirdetésére a földgömb minden lapjában tömérdek p mzt 
elköltött. A hirdetések használása azonban olyan volt, 
mely dúsan behozta kamata i t : Holloway néhány év alatt 
gazdag emberré lőn, s egy idő múlva olyan vagyonra 
tett szert, hogy Anglia legpénzesebb emberei közé tar-
tozott . Mint ilyen határozta el, hogy közcélokra fogja 
fordítani pénze egy részét, csakhamar fölépített egy 
nagyszerű intézetet, lelkileg beteg nők számára Majd 
azt tűzte föladatául, hogy a nőket is hozzásegíti ahhoz 

a tudományos, alapos műveltséghez, mely eddig a fér-
fiak tulajdona volt és beutazva az európai egyetemeket , 
építtetett egy nagyszerű egyetemet kizárólag nők részére. 
Építés közben Holloway meghalt, de művét rokonai be-
fejezték s a királynő most ezt az egyetemet nyitotta 
meg ünnepélyesen. A Royal Holloway College-ben 
250—400 egyetemi tanulónő számára van hely. Minden 
lány külön dolgozó és hálószobát kap, hatnak van közös 
salonja. Az óriási épület 550 láb hosszú és 576 láb ma-
gas, több, mint 1000 szobája van, nagyszerű könyvtárral , 
nagy tantermekkel, képcsarnokkal, házi kápolnával, vegy-
tani, physikai, növénytani gyűj teményekkel és dolgozó 
szobákkal, tornacsarnokkal és uszó medencékkel. Az in-
tézet költségei túlhaladták a tiz millió forintot. 

T Á R C A . 

Az istenhit az újkori bölcseletben. 
(Folytatás.) 

Most még egy kísérlet van hátra : vájjon a tiszta 
ész gyakori használatra alkalmas-e? vájjon azon eszmék-
hez vezet-e, melyek a tiszta ész legfőbb céljait elérik ? 
Eszem minden érdeke a következő három kérdésben 
egyesül : mit tudhatok ? mit kell tennem ? mit szabad 
reménylenem ? 

Áz első kérdés tisztán spekulatív, a második tisz-
tán gyakorlati s mint ilyen tartozhatik a tiszta ész kö-
rébe, de azért még sem transcendentalis, hanem erkölcsi. 
A harmadik gyakorlati és elméleti egyszerre, ugy hogy 
a gyakorlati csak vezető fonal az elméletinek megfelelé-
sére. Mert minden reménység a boldogságra irányul, cél-
zata a gyakorlat ira s erkölcsi törvényre éppen az, ami a 
tudás és természet törvény a dolgok természeti ismeretére 
nézve. A m a z végre egy következtetésre megy át, h o g y 
valami van, mivel valaminek lenni kell, ám ez hogy va-
lami van, mivel valami történik. 

Boldogságnak mondom minden hajlamaink kielégí-
tését. A boldogság indokából eredő gyakorlati törvényt 
pragmatikusnak nevezem, azt pedig, a miért egy olyan 
van, mely mozgatható okokul semmi mással nem bír, 
mint az érdemességet boldoggá tenni, erkölcseinek. Az első 

; tanácsolja, mit kell tenni, hogy a boldogságnak részesei 
legyünk, s második parancsolja, hogyan kell magunkat 
viselnünk, hogy a boldogságra méltókká legyünk. Az 
első tapasztalati elveken alapszik ; mert másképen mint 
tapasztalásból sem azt nem tudhatom, miféle hajlamok 
vannak, s melyek kielégitendők, sem azt, miféle termé-
szeti okok azok, melyek a kielégítést eszközölhetik. A 
második a hajlamokból s természeti eszközökből abstra-
hál, hogy kielégítsen s egy eszes lény szabadságát általá-
ban s azon szükseges feltételek alatt tekinti, melyek alatt 
a boldogság részeltetésével elvek szerint összhangzik, és 
igy legalább a tiszta ész tiszta eszméin nyugszik s apriori 
megismerhető ? 

A világot — úgymond Kant — amennyiben er-
kölcsi törvényekhez mért , erkölcsi világnak nevezem. Ez 
csak annyiban gondolható intelligibilis világnak, amennyi-
ben abban minden feltételek (célok) s maga a minden 
akadálytól ment erkölcsiség abstraháltatik. Az erkölcsi-
világ eszméje tehát tárgyias valósággal bir, nem mintha 
egy intelligibilis szemlélődés tárgyára irányulna, hanem 
az érzéki világra, melyben mint a tiszta ész tárgya gya-
korlati használatú. A tiszta ész első kérdésére tehát ez 
lesz a felelet : cselekedd, a mi által méltóvá leszesz a 
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boldogságra. A második kérdésre meggondolandó, hogy 
miután az erkölcsi törvény kötelezettsége mindenkire 
érvényes, habár mások nem viselik is magukat e törvé-
nyek szerint, sem a világi dolgok természetéből, sem 
magából a cselekvések okiságából s azoknak az erkölcsi-
séghez való viszonyából nem határozható meg, hogyan 
viszonyulnak annak következményei a boldogsághoz s a 
remény emiitett szükségképeni összekötése a boldoggá 
léteilel: az ész által nem ismerhető meg, ha csupán a 
természet fekszik alapul s nem egy legfőbb ész, mely er-
kölcsi törvények szerint rendelkezik, mely egyszersmind 
a természetnek is alapjául szolgál. Kant ezt a legfőbb jó 
eszményének nevezi. Tehát a tiszta ész csak a legfőbb 
eredeti jónak eszményében találhatja meg a levezetett jó 
mindkét eleme összekötésének alapját, nevezetesen az 
értelmi azaz erkölcsi világban. Miután mi az ész által 
egy ily világhoz tartozónak vagyunk kénytelenek ma-
gunkat képzelni, noha az érzékek mit sem állítanak elő 
mást, mint a tünemények világát: amazt, mint a mi 
érzéki világbeli viszonyunk következményét egy jövővi/ág 
gyanánt kell tekintenünk. Isten tehát és egy jövő élet 
két a tiszta értelemtől ránk helyezett el nem választható 
előfeltételek. —• Szükséges, hogy a mi egész életünk er-
kölcsi maximáknak legyen alárendelve. De lehetetlen en-
nek történni, ha az ész az erkölcsi törvényekkel nem 
köt össze megfelelő okokat, a mi legfőbb célunknak 
megfelelő kimenetelt, — legyen az ezen vagy egy más 
életben. Egy Isten s egy ránk nézve most még nem 
látható, de remélt világ nélkül az erkölcsiség dicső eszméi 
lehetnek a tetszésnek és csodálkozásnak tárgyai, de nem 
az elhatározás és gyakorlás rugói, mivel nem töltik be 
az egész célt, mely minden eszes lénynél természetes s 
éppen a tiszta ész által apriori határozva van. 

Az a theologia, mely ebből folyik, moráltheológia, 
melynek a spekulatív felett az az előnye van, hogy ki-
kerülhetlenül vezet egy legtökéletesebb s eszes lény fogal-
mára. Mert nem találunk sem a transcendentalis, sem a 
természeti theológiában egyetlen jelentékeny okot csak 
egy egyetlen lényt venni fel, melyet minden természeti 
okoknak elébe tegyünk s melytől egyszersmind ezeket 
minden részeikben függőknek tartani elegendő okunk 
legyen. Ellenben, ha mi az erkölcsi egység mint szük-
ségképeni világtörvény nézőpontjából mérlegeljük az 
okokat, melyek ennek az egyedül hozzámért hatásnak s 
ezzel nekünk is erőt adnak: akkor kell egy egyetlen fő 
akaratnak lenni, mely mindezen törvényeket magába 
foglalja. Mert hogy akarnánk mi a különböző akaratok 
közt a célok egységét találni ? — Ez akaratnak minden-
hatónak kell lenni, hogy az egész természet és annak az 
erkölcsiségre vonatkozása a világban neki alá legyen 
ve tve , mintentudónak, hogy az érzületek legbelsejét s 
azok erkölcsi becsét megismerje; mindenütt jelenvaló-
nak, hogy minden szükséghez közel legyen, melyet a 
legfőbb világ jó követel, öröknek, hogy a természet és 
szabadság ez egybehangzása soha se hiányozzék. 

Ugyanezen eredményre még két müvében jut 
Kant : a »Kritik der practischen Vernunft* és »Kritik 
der Urtheilskraft«-ban. Amot t a gyakorlati ész követel-
ményeinek (postulatumainak) nevezi azokat (Kritik der 
pract. Vernunft IV-te Auflage Riga 1797). A gyakorlati 
ész tárgyai abban különböznek szerinte a speculativétól, 
hogy azok nem vannak, de kell lenniök. Valósulásuk 
nem a tapasztalásban, hanem az akaratban van, mely 
őket megvalósítja. A legfőbb jó megvalósítása erkölcsi 
szükség, tehát az is erkölcsi szükség, mely alatt egyedül 
valósulhat meg az erkölcsi jó. — Az erény a kitartó 
küzdelem, a kivívott győzelem a hajlamok felett. A földi 

élet folytonos támadásai közt, mely az érzéki ösztönök-
től nem szabadulhat, a harc a kötelesség és hajlam közt 
mindig megujul. Végső s állandó győzelem itt nem le-
het ; az érzület feltétlen tisztasága, ez első szükségké-
peni feltétele a legfőbb jó megvalósulásának, a földi élet-
ben nem érhető el. Ez erkölcsi feladat megoldása csak 
egy öröklétben lehető. Tehát a legfőbb jó, ha az em-
beri akarat által meg kell valósíttatni, az emberi meglét 
végetlen tartósságát vagyis a lélek halhatatlanságát kí-
vánja. — Az erkölcsiséggel arányban kell lenni a bol-
dogságnak. Az erkölcsiség az érzületben ál l ; a boldog-
ság az összes életállapotot illeti, mely része a világálla-
potnak. S mégis az érzület és világrend közt szükséges 
összefüggésnek kell lenni: összhangnak, melyben a világ- és 
életállapot az erkölcsi érzület szerint igazodjanak. Tehá t 
kell lenni feltételnek, mely alatt egyedül lehető ily ösz-
szefüggés. Bennünk a feltétel nincs adva : a feltétel csak 
maga a világ-ok lehet, egy oly világ-ok, mely az er-
kölcsi Ítélet szerint cselekszik, tehát egy értelmes világ-ok, 
egy erkölcsi világalkotó, egy szóval Isten, kiben bölcse-
ség, szentség és üdvösség egyesültek. Szabadság nélkül 
nem lehet erkölcsi tökélyességre törekedni; a lélek hal-
hatatlansága nélkül nem lehet elérni; Isten nélkül általá-
ban nincs semmi az érzület tisztaságától feltételezett ál-
lapota a boldogságnak, semmi viszony, melyben a bol-
dogság az erélytől függ. 

Az »Itélő erő bírálata*-ban (Kritik der Urtheilskraft 
Berlin und Eibau 1790) minket a teleológiai itélő erő bí-
rálatának eredménye érdekel, mert ahhoz csatlakozik a 
három eszméről való tan. 

Az okoskodás eredménye az volt, hogy a gépies ví-
lágfelfogást ki kell egészíteni a teleológikussal s ezt a 
refiectáló itélő erő teszi, mely eredetét nem határozhatja 
ugyan meg, csak mondhatja, hogy mi a mi értelmünk s 
eszünknél fogva ilyen fajú lényeknek csak a célokok 
szerint gondoltathatunk. A nagyon lehető törekvés sőt 
merészség a természetnek s magunknak mechanikus ki-
magyarázásának megkísérlésére nemcsak meg van en-
gedve, de felhivatunk arra az ész által, noha tudjuk, 
hogy azzal a mi értelmünk sajátságos módjának s kor-
látoltságának alanyi okai szerint nem elégíttetünk ki, s 
hogy végre a természet érzékfeletti elvében (ugy kívül-
tünk, mint bennünk) e két mód egyesíthetését képzelni 
lehet. Amennyiben a végokok szerinti képzelésmód' a 
mi észhasználatunknak csak alanyi feltétele, ha a tárgyak 
megítélését nem csak, mint tüneményeket állítja fel, hanem 
a tüneményeket magukat elveikkel együtt : egy érzék fe-
letti alapra (substratum) következtetni jogunk van s ezzel 
azok egységének bizonyos törvényét levezetni, mely nem 
máskép, mint célok által előállónak képzelhető. 

Az embert — mint ezt Kant fejtegetései folyamá-
ban kimutatta — nem lehet mint más szerves lényt 
csak természetcélnak tekinteni, hanem a természet vég-
céljainak, mely minden természeti dolgokra vonatkozá-
sában a célok egy rendszerét képezi. Ha már, mondja 
Kant (82, 83, 84 §), annak az emberben magában kell 
találtatni, aminek mint célnak a természettel való össze-
köttetése által kell előmozdíttatni: úgy a célnak, vagy 
affélének kell lenni, hogy az maga a természet által az 
ő jótékonyságában kielégíttessék, vagy nem más ez, mint 
minden célhoz való alkalmasság és ügyesség, melyre a 
természet által a felhasználtatik. Az első célja a termé-
szetnek a boldogság, a második az ember műveltsége. 

(Folyt, köv.) • 
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K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Az eszme evangéliuma székfoglaló beszéd, tar-

totta dr. Masznyik Endre a pozsonyi ág. ev. theol. akad. 
tanára és Az általános vallástörténet jogosultsága 
a theol. intézeten című Schnel/er István által tartott 
ugyancsak tanári székfoglaló beszéd. 

E művek megjelenéséről lapunk egyik mult szá-
mában már megemlékeztünk. Akkor csak a megjele-
nés tényét constatáltuk: most néhány szóval kívánjuk 
a két, valóban érdekes és tarta 'mas értekezésre fel-
hívni tisztelt olvasóink becses figyelmét. És hogy má-
sodszor is emlékezünk e művecskékről, arra, azon az 
első okon kívül, hogy irodalmi kötelességünk minden, a 
theologia körében megjelenő művet nemcsak tudomásul 
venni, de azok benső értéke felől olvasóinkat tájékoztatni 
is: még az is vezetett, hogy a két fiatal szerzőnek legyen 
alkalmunk elismerésünket a nyilvánosság előtt is kifejezni. 
Theologiai tudományos irodalmunk annyira szegény, annak 
munkásai annyira kevesek, hogy csak örömmel üdvözöl-
hetünk minden olyan törekvést, mely e téren nyilvánul. 
És ha egyébb tudományokra nézve áll az, hogy azok 
csak úgy lesznek valamely népnek közkincsévé, ha az 
illető nép egyéniségéhez alkalmazottan adatnak elő: még 
inkább áll ez a theológiára nézve. Igaz ugyan, hogy 
bizonyos objectiv igazságok egyaránt igazságok a németre, 
az angolra, franciára és a magyarra nézve; de ki von-
hat ja kétségbe azt, hogy ez igazságok mindenik nép in-
dividualitásának megfelelőleg mindeniknek máskép, más 
formában közlendők ? S a mig mindenik más nép meg-
teremtette az idők folyamán a maga jellemének leginkább 
megfelelő theol. tudományt : addig mi e téren is, mint 
sok más téren, mindég csak külföldieskedünk, importált 
eszmékkel táplálkozunk s azért nem tudunk közönségünk 
köztudatához hozzáférni, nem tudjuk tudományunkat nép-
szerűvé s a lelkekre alakító befolyásúvá tenni. 

Készséggel elismerem ugyan, hogy épen a theol. 
tudományok terén való ez önállótlanságunk s népszerűt-
lenségünk tulajdonképeni oka épen fajunk úgy látszik 
praedestinált faji sajátságában rejlik, mert a vallások tör-
ténetének tanúsága szerint épen az a népcsalád, melyhez 
mi is tartozunk soha egyetlen önálló vallásalakot nem 
produkált, (kivéve a chinai pusztán morál vallast) min-
dég csak másokat fogadott el, minden nagyobb rázkódás 
nélkül, közönyös volt a vallási kérdések iránt s speciali-
ter, a mi magyar népünk rendesen politikát csinált abból 
is és azt hiszem ma is még elegen volnának, kiknek val-
lásos meggyőződése abban határozódnék, hogy »elég 
hatalmas és gazdag a magyarok fejedelme, hogy mind-
két Is 'ennek áldozzék«, a mint határozódott ebben Géza 
fejedelmünké. Úgy látszik, mintha fajunk egyéniségéből 
hiányzanék u. n. »vallásos-ösztön«. És az is igaz, hogy 
új tehetékeket semmi féle eszközökkel teremteni képesek 
nem vagyunk s hogy csak a meglevőket nevelhetjük ne-
gatív és positiv u ton; de azért vájjon alkalmazkodván 
népünk kedély- és gondolkozás világához lassanként nem 
tudnánk-e belopni ezt a vallás-tudományok iránt való 
érdeklődést szívébe s nem tudnánk-e, ha kerülő utakon 
is lelkéhez közelebb jutni és majd idővel arra irányítólag 
is befolyást gyakorolni ? Nos ugyanezt érezte dr. Masz-
nyilc Endre, midőn jeles értekezésének végén amaz óha-
ját fejezi ki, hogy vajha ő is hozzá járulhasson »a tudo-
mányban magyar nemzeti theologiánk ügyének előmozdí-
tásához*. »M^ert« — úgymond — »eljött az idő és most 
vagyon, a mikor ennek a darab földnek is meg kell 
mozdulnia lábunk alatt s meg kell hoznia termését a hit 

és tudomány amaz oltárára, melyen más nemzetek annyi 
jelesei szent hévvel áldoznak«. »Az emberi erő a nem-
zeti erő csarornáján át válik élethatóvá«. 

A mi már most a két értekezést közelebbről illeti 
Schneller István a maga székfoglalójában egy meg nem 
nevezett ellenféllel (kit, úgy látszik a régi orthodoxok 
közül támasztott fel képzelete) polemizálva igyekszik be-
bizonyítani, hogy az általános vallástörténet tanítása hatá-
rozottan jogosult a theologiai intézetekben, sőt az egye-
nesen központi tárgy is. Míg ez utóbbit, hogy az egyetemes 
vallástörténet épen központi tárgy volna bátor vagyok két-
ségbevonni, addig azt hiszem e tárgy tanításának jogosult-
ságát sem hallgatói, sem az »évkönyv« olvasói közül senki 
soha kétségbe nem vonta, különösen a mint valaki megtudja, 
hogy a »vallástörténete azon tudomány, mely a vallást a 
maga fejlődésében kivánja megérteni, tudatra emelni ?« 
E meghatározást jó tudni, mert különben nem értjük meg 
az értekezés címét sem. (Nem lehetett volna »vallástörté-
net« helyett valami más, habár körülirt elnevezést is adni 
e studiumnak?) E tárgy tanításának jogosultságát bizo-
nyítva polemizál azoknak, kik e tárgyat a theol. intéze-
tekből kiküszöbölendőknek tartják, eme két főtétele ellen : 
»i-ször mintha a vallás egyetemessége, a vallások egybe-
hasonlító kezelése, a keresztyénségnek kijelentési s absolut 
jellemét tagadná ; 2-szor mintha a vallás terén az egyéni-
ség jogosultságának föltétlen követelménye az egyest a 
subjectivismusnak meredélyére állítaná, a kételyek tömkele-
gébe sodorná s elsülyesztené a skepticismus kétségbeejtő 
s megbénító állapotába ; az egyházat pedig megállapított 
tanaival és intézményeivel létében veszélyeztetnéd E 
tételeket cáfolja éles logikával, széleskörű ismerettel, 
néhol a szónoki magaslatig felemelkedő erővel és tárgya 
iránt való szeretettel, érdeklődéssel. Csak néhol az irály-
ban nem tud sehogy sem kibontakozni a német tudósok-
tól tanult végnélküli való birtokviszonyok tömkelegéből 
s szörnyű nehézkessé válik e miatt (2. 3. 39. stb. lapok). Kü-
lönben valóban tisztult, modern theologiai álláspontja, a 
mely mégis teljes kegyelettel scügg egyházán : igen rokon-
szenvessé, vonzóvá és e tekintetben kifejezett gondolatai 
igen értékessé teszik művét. 

Dr. Masznyik Endre értekezése az »eszme* evan-
géliumának vagyis a János-féle evangéliumnak jellemé-
vel, hátterével, alapeszméjével s a prológussal foglal-
kozik. Ez evangéliumot az üdvtörténet philosophiájának 
nevezi s azt mondja róla, hogy ez a világtörténet 
kulcsa. »A világtörténetet majd akkor írják meg igazán, 
ha ezt az evangéliumot megértik, addig — tapoga-
tódzunk a sötétben. Mert az universalis életet csak 
universalis magaslatról lehet bepillantani: János evangé-
liuma pedig az eget ostromló jéghegyek ormán áll s 
onnan tekint alá ; a részletek magukban véve nem ér-
deklik, ő a töredékekben is az egészet keresi, látja, 
szemlélteti s ez Egész neki csak az Eszme.« Ismerteti 
azután classikus tömörségben s igen találólag a IV. ev. 
eszméit megelőzött theologiai és philosophiai mozgalma-
kat : a petrinismust, paulinismust és a philonismust, mint-
egy gyúpontba gyűjtvén össze a mindenik irányzatot 
legjellemzőbb vonásokat. És míg a petrinismus azt mon-
dotta »Jézus a Krisztus, mert őt a nemzeti történeti 
eszme s ő a nemzeti történeti eszmét igazolta* s a pau-
linisták azt állították, hogy »Jézus a Krisztus, mert őt 
a nemzeti theologiai eszme s ő a nemzeti theologiai 
eszmét igazolta* : addig a fejlődés culminatiójaképen 
szerző a IV. ev. alapeszméjét ama gondolatban látja ki-
fejezve, hogy »Jézus a Krisztus, mert őt a nemzeti böl-
csészeti, vagyis a világeszme — lóyog — s ő a nemzeti 
bölcsészeti, vagyis a világeszmét igazolta.* Végül igen 
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éles elmű exegesisét adja az evangelium prologjának, 
a mely magyarázatból legkiemelkedőbb az a gondolata, 
melyet Baurral szemben állít, hogy az a keresztelő János, 
ki a 6—9. versekben tanúskodik Jézus mellett nem más, 
»mint a sötétségben világító fényről bizonyságot tevő 
zsidó nemzeti vallásos szellem legszebb virágának a pro-
fetismusnak, ez eszmei, a Jézus Krisztusra, mint Isten 
fiára s az ő eljövetelére utaló iránynak personificált kép-
viselője«, míg a későbbi versekben említett Keresztelő 
János a tör ténet személye s ez a már testben megjelent 
Jézus mellett tesz bizony.-ágot. Éleselmű, de kétségte-
lenül erőszakolt magyarázat 1 Mert bizony nem oly nagy 
a különbség a két János között, — a mint azt szerző 
látja, — azokban a kifejezésekben, a melyeket idéz. Az, 
hogy a prologusban csupa általános vonásokkal, a tes-
timonium Johannisben, csupa határozott történeti ráuta-
lásokkal találkozunk, nem teszi annyira szembeötlővé a 
ket tő közötti különbséget, hogy az egyiket csak a pro-
fetísmus personificált képviselőjévé symbolisáljuk, a má-
sikban meg történeti személyt szemléljünk. Az »cÍv9qco-
íxog ccTtsOTaluévog naqa &aov* ép úgy szólhat arról, a 
kihez később a jeruzsálemi zsidók követeket küldenek s 
az, a ki azért jött, hogy bizonyságot tegyen : jz€ql Tov 
rpiotóg, íva núvreg tziüxevgiúGiv öl avrov ép úgy lehet az 
a történeti személy, a ki később bizonyságot tesz az 
Istennek ama bárányáról stb. Az argumentat io ezen az 
alapon mindenesetre gyenge . Ily formán s ugyanezen 
módon symbolizálhatjuk az evangelium többi alakjait is. 
Pedig az ezen evangéliumban előforduló nehézségek, 
melyek inkább történetiek, mint eszmeiek, az ellentmon-
dások stb. elenyésztetésére szerintem nem helyes a pusz-
tán csak symbolizáló eljárás. Ez csábító, de könnyen 
sikamlóssá válható út. E nehézségeknek, e l lentmondá-
soknak oka magának a műnek szereztetésében rejlik. 

A művecskét kiválóan szép, világos, vonzó érte-
kező styl jellemzi s társával együt t a legmelegebben 
a jánlhat juk t. olvasóink becses figyelmébe. A nagy kö-
zönség érdeklődése adjon buzdítást a két kiváló, hiva-
to t t fiatal tanárnak a további munkálkodásra. 
_ _ —y~a-

B E L F Ö L D . 
A budapesti ágost. hitv. ev. esperesség köréből. 

Ezen esperesség munkás életéből érdekes kis képet 
nyúj t a folyó évi junius hóban tar tot t gyűlés jegyzőkönyve, 
miből főként az esperessi jelentés alapján, következőket 
vesszük át. Talán nem is szükséges megjegyeznünk, hogy 
az esperességet a budapesti és váci egyházak alkotják. 

Esperességünk eg)-es egyházai kebelében több ör-
vendetes és megnyugta tó jelenségre vagyok szerencsés 
rámutatni. A magyar-német egyháznál a fizető egyházta-
gok száma tetemesen növekede t t ; mert a midőn négy 
évvel ezelőtt 964 fizető egyháztag volt 4538 forint járu-
lékkal, a mult évben volt 1387 egyháztag, kiknek járu 
lékai 6861 forintra rúgtak. Az egyház tagjainak nagy része 
járulékát önkénytesen felemelte. Azonkívül a magyar 
egyházban a tagok részéről nagy érdeklődés volt az egy-
ház ügyei iránt s új pezsgő élet észrevehető; a német 
egyháznál a templom látogatásában jobb fordulat észlel-
hető. A templomépítés eszméje nem haladt előre, de 
mégis van remény, hogy az e célra kiküldött egyházi 
bizottság mélt. báró Kochmeiszter Fr igyes felügyelő úr 
elnöklete alatt azt tényleg megkezdeni szerencsés leend. 
Az egyházi pénztár-ellenőri újonnan rendszeresített állo-

másra Mikolik Gyula úr ideiglenes minőségben meghi-
vatot t . Megnyugta tó az is, hogy a magyar-német egy-
ház gyülekezete öntudatosan mondha t ja el azt elemi isko-
láiról, hogy a főváros elemi iskoláival a versenyt minden 
tekintetben kiállják, és hogy azon irányban folyt t á rgya-
lások megengedik azon reményt , hogy a csonka polgári 
iskola a 3-dik és 4-dik osztálylyal kiegészíttetik. A z es-
perességi iskola bizottság elemi osztályaink állapotát 
ecsetelő évi jelentése a jövő őszi esperességi gyűlésünk-
nek van fenntartva. 

A szláv egyház templomának oly nagy nehézségekre 
ütköző belső teljes berendezését s egyébb sürgős szük-
ségleteinek fedezését megnehezít i ismét ama körülmény, 
hogy a telkén lévő s évi 800 frtot jövedelmező bódék 
hatóságilag betil tattak s reá ez idén még a templom kül-
sejének javítása is vár. 

A budai egyház kebelében örvendetes az áldozat-
készség, kivált a samaritusi szeretet munkája virágzik 
ott ugy a Mária-Dorottya nőegylet ténykedésében, vala-
mint a szegény iskolás gyermekek utánzásra méltó se-
gélyezésének példájában. A z egyház pénztári számadása 
a mult évben egy pár száz forintra menő hiányt mutat ; 
de az a főváros által nyúj to t t 800 forintnyi rendkívüli 
segély által fedezve van. 

Nagyon aggasztó a római katholikus püspöki szék-
helyen küzdő váci egyházunknak állapota. Á mult évben 
nem volt képes szükségleteit fedezni, a lelkésznek évi 
fizetésében 316 frttal, a tanítónak 61 frttal maradt adósa. 
— Azonfelül az adóhivatal egyenértéki illeték tartozása 
véget t az egyház ellen a végrehaj tás t is elrendelte. A 
gyámintézetek segélye minden évben rendesen kiadatik 
Vácnak, de a Gusztáv Adolf-egylet megfoghata t lan s 
előttünk nem ismert okokból már két izben mellőzte 
Vác gyülekezetét, a mely fo lyamodványát és »Bericht«-
jeit mindenkor pontosan megúj í to t ta és megküldi a neve-
zett áldásosán működő egyletnek. Ezen egyház és a benne 
működő lelkész és tanitó sanyarú helyzetét kerületünk 
főtisztelendő püspökének is tudomására hoztam s hat-
hatós atyai pártfogásába ajánlani el nem mulasztottam, a 
melyet ez alkalommal esperességünk jóindulatu s nagy-
lelkű pár t fogásába is tiszteletteljesen ajánlani bátorkodom. 
Püspök úr O Nagysága a Zsedényi alapítványból folyó 
száz forintnyi segélyt ez idén esperességünk ajánlot t jának 
Szák Lajos, váci tanitó úrnak szives volt nyújtani . Igaz, 
hogy fővárosi egyházaink készséggel vállalták magukra 
a váci tes tvéregyháznak az esperesség és a kerület iránt 
teljesítendő köte leze t t ségét ; de tán lehetne és kellene 
módról gondoskodni, nehogy megsemmisüljön ezen egy-
házunk a catholicismus nagy örömére. 

A magyar-német egyház özvegy-árva intézetének tő-
kéje : 62,065 frt- Szaporodás 2000 frt . A nyugdíjazot-
tak s z á m a : 5. A nyugdíj összege: 936 frt. Az esperes-
ségi gyámintézet tőkéje : 1303 frt 21 kr., jövedelme 478 frt 
99 kr. A folyamodó egyházak között kiosztandó összeg: 
A női gyámintézet évi bevétele volt 336 frt 32 kr. Ki-
adása 221 frt 51 kr. Pénztári maradványa 114 frt 81 kr. 
Oltári edényeket vásárolt 96 frt 76 kr. árán szegény 
egyházak számára és a debreceni ág. hitv. evang. egy-
háznak harmoniumra 100 frtot adot t . Oltári edény taka-
rót vett 20 frton. 

A Tabitha-noegylet könyöradományban ismét szá-
mos szegényt részesített. Bevétele volt 1565 frt 53 kr. 
Kiadása 1462 frt 35 kr. Pénztári maradványa 103 forint 
18 kr. Külön kezelt alapítványok összege 6500 frt. 

A budai »Mária-Dorottya* ev. nőegylet ruha s 
egyebeken kívül 87 forint 13 kr. értékű élelmi és fűtő 
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szert osztott ki. Gyűjtött 165 forint 54 krt. Összes va-
gyona 282 frt 45 kr. 

Változások rovata alatt van szerencsém a mélyen 
tisztelt esperességi közgyűlés tudomására hozni, hogy a 
magyar-német egyház tisztviselőit és presbyteriumát új-
ból megválasztotta valamint a szláv egyháznál is volt az 
idén tisztújítás. Budán az egyház eddigi segédlelkész ta-
nítója : Szabó Béla úr hitoktatónak választatott meg s 
f. évi március elseje óta hivatalát buzgón tölti be és szép 
eredménynyel. Ugyanőt a magyar kir. vallás- és közok-
tatásügyi minisztérium a budapesti I. ker. tanilófiképezde 
és a II. ker. tanitónőképezde vallás tanárává kinevezni 
méltóztatott. Helyébe segédlelkész-tanitóul Steuer Lajos 
hittani jelölt választatott. A váci anyaegyházhoz tartozó 
rádi fiók-gyülekezet népiskolájának kántortanítója a nóg 
rádi esperesség szügyi anyaegyháza által választván meg 
tanítóul, az általa megüresedett rádi kántortanítói állomás 
Laczjak Benő, volt felső-pokorágyi képesített tanító úr 
által töltetett be. 

Segélyzések és hagyományok címén említem, hogy 
a magyar egyháznak özv. Vecsey Sándorné asszonyság 
egy ezer forintot rendelkezésére bocsátott s a pesti hazai 
első takarékpénztár a főgymnáziumnak 300 forintot nyúj-
ott . Ugyanazon középtanoda alaptőkéjének növelésére 
a Glosius Artner Karolina-féle alapítványból 4800 forint 
folyt be. A német egyháznak adományoztak : gróf Steun-
lein Ottó 21 frt, Birkholz Gusztáv 10 frt, Schütz Mag-
dolna asszony 100 frt, Burger Eliz k. a. 5 frt. E g y 
névtelen és egy N. N. 8—8 forintot. Az ezen egyház 
szegénysorsú confirmans növendékeinek felsegélyezésére 
alapított Luther-alap javára, melynek tőkéje 918 forint 
99 kr., adakoztak: Schneider Susett asszony 100 frt, 
kamataiból befolyt: 42 frt 50 kr. A szláv egyháznál 
kegy-adományok címén befolyt : 214 frt 29 kr. Ugyanot t 
a karácsonyi ünnepek alkalmából 9 szegény iskolás-gyer-
mek öltöztetett fel. Budán szegény tanulók ruházása s 
egyebekkel való ellátásra 507 frt 10 kr. gyűjtetett . Buda 
a Gusztáv Adolf-egylettől 87 frt 15 krt kapo t t ; Ó-Buda 
a gyámintézettől 25 frtot. A váci egyház az egyetemes 
gyámintézettől 66 frtnyi segélyt nyert. 

A mult 1885-dik évben esperességünkben a nép-
mozgalom következőkép ál lot t : Kereszteltetett 897. Meg-
halt 741. Szaporodás 156. Konfirmáltatott 157. Át tér t 
hozzánk 62. Kitért tőlünk 11. Izraelita megkeresztelte-
tett 14. Eskettetet 313 pár. Az úrvacsorával élt 5531. 
Az esperesség lélekszáma 15,586. 

Áz egyházi irodalom terén az esperességnek majd 
minden lelkésze működött. 

R E G I S E G E K . 
A zánkai ev. reform, egyház rövid története. 

Hogy a református egyház tagjai a magyar hazá-
nak legmagyarabb polgárai: a következő lapok is eléggé 
bizonyítják. Igaz, hogy maga a reformáció közvetlenül 
igen jótékonyan segítette elő a magyar nyelv ügyét, mi-
vel egyik fő célja a bibliának az egyes népek és nem-
zetek anyanyelve szerint való magyarázata vol t : de azért 
a Zánlcdra 1736-ban települt német lakosok, hogy már 
e század elején mind magyarok voltak, egyik okát abban 
találom, hogy reformátusok valának, a másikat pedig 
földesuraik, papjaik, tanítóik hazafiságában kell keresnünk. 

Köztudomásu, hogy a XVIII-dik században számos 
telepítés eszközöltetett hazánkban oly helyeken, a me-

lyek még műveletlen erdőségek vagy legelők valának; 
a települő lakosok pedig a szomszéd Németországból ke-
rültek ki, akiknek a királyi kegyelem, vagy a földesurak 
joga igen szép kedvezményeket adott, csupán azért, hogy 
a lakatlan helyek is belegyenek népesítve, s a föld terem-
jen bő gyümölcsöt. 

Hy bevándorolt telepítvényesek valának a mostani 
zánkai reformátusok ősei is, kiknek eleinte nem a legked-
vezőbb körülményeik voltak, mit bizonyít két ízben való 
költözködésük és számos viszontagságuk. Egyházuk meg-
alakulása is nehezen történt. Mielőtt azonban időrendi 
egymásutánban, a maga valóságában, hiteles okmányok 
és kútfők alapján összeállítva adnám ezen egyház törté-
netét, szükségesnek véltem megjegyezni azt, hogy köny-
nyebb megértés céljából az okmányok és egyébb hiteles 
adatok az eredeti latin szövegezésből magyarra fordítva 
iratnak le. 

Végül legyen szabad szerzőnek itt a bevezető so-
rokban elmondani azon kegyes óhajá t : vajha minden 
egyház lelkésze megírná a még meglevő adatokból egy-
házának történetét, hogy az egyes egyházak történeté-
ből, az arra hivatott történész, mint egyedüli biztos alap-
ból, kikeríthesse az egyházmegyék, egyházkerületek, egye-
temes reformált egyházunk történetét 1 Ama nagy sza-
bású mű felépítéséhez kíván szerző is egy porszemmel 
járulni, midőn a zánkai ev. reformátusok egyházának tör-
ténetét, viszonyaik leírását, lehetőleg hű vonásokban fel-
tüntetni igyekezik ; és míg egy részről ezt a mű iroda-
lomtörténeti értéke céljából teszi : az is vezérelte ennek 
megírásában, hogy ezen nagyon is anyagias korunkban 
az ősöknek a történelem világításában feltüntetett hithű-
sége és áldozatkészsége a közönyös unokákat hasonló 
célok elérésére buzdítaná, serkentené! 

I. 

(Az egyház keletkezése, s egyébb viszontagságaik. 1736—1780.) 

A zánkai ev. reform, egyház Zalavármegyében, 
a Balaton tava partján szőllőhegy koszorúzta kies gyö-
nyörű vidéken fekszik, Tapolca mezővárostól kelet felé 19, 
B.--Füredtől nyugat felé 20 kilométernyire; tartozik a dunán-
túli reform, egyházkerület veszprémi egyházmegyéjéhez. 
Lakosainak száma 344, kik közül 143 ev. reform, i i o á g . 
hitv. ev. 70 róm. kath., 1 görög kath. és 20 mózes hit-
vallású. 

A Zánkát megszálló német lakosoknak valami na-
gyon sokat nem adott a királyi kegyelem, de a vallásu-
kat szerető ősöknek teljesen elegendő volt az a felség-
levél, melyet Ill-dik Károly (mint római császár Vl-dik 
Károly) királytól nyertek nyomtatásban 1731-ben, mely 
kegyeletes biztosító-levél értelme szerint bárhol tele-
pülnek le Ó Felsége tartományai akármelyikébe, vallá-
sukat, istenitiszteletiiket mindenütt szabadon gyakorol-
hatják. És ez a vallási szabadság azoknak igen sokat 
ért, más nem kellett, a többit megkeresték, megszerezték 
két kezükkel, józan eszükkel. Fájdalom, hogy ez a felség-
levél nincs meg már az egyház levéltarában, de hogy 
volt azt abból biztosan következtethetjük ami még meg 
van. Mint majd látni fogjuk, csaknem minden okmányban 
történik hivatkozás az említett felség-levélre, meg van em-
lítve a földesurak folyamodásában, a nemes vármegye 
előterjesztéseiben, sőt még a helytartótanács leiratában 
is. Tehát bizonyos, hogy a szabad vallás gyakorlat biz-
tosítására királyi felség-levelet nyertek bejövetelükkor. 

Mikor 1731-ben e l h a g y t á k régi hazájukat, az akkori 
»nagy római birodalmat« : a mostani Tót-Vázsonyt szá l l -
ták meg először. Telepedésükre biztos adataink nincse-
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nek, de hihetőleg nem volt arra oly nagy előkészület 
téve, mint már a II. József alatt történt településre, mert 
ha kész házakra, igavonó barmokra várják őket Tót-
Vázsonyban, akkor mindenesetre ott maradnak és nem 
költöznek el öt év múlva 1736-ban a zánkai pusztára. 
Tót-Vázsonyi tartózkodásukról ennyi van feljegyezve az 
egyház jegyzőkönyvében: »Kijövetelek után elsőben 
Tót-Vázsonyba telepedtek meg, de ott a lakást nem sze-
retvén, annak utánna Zánkát, a mely még akkor csak 
puszta volt szállották meg 1736-dik esztendőben.« 

A lakházak építése, erdők irtása, törése, úgy lát-
szik elfoglalák az új honpolgárokat néhány évig, mert 
csak 1739-ben gondoskodnak iskolamesterről, ez évben 
hozván közikbe Bárdi Ferencet (honnét ? nem bizonyos), 
akivel szerződést is kötnek az évi fizetésre nézve. Azon 
kis jegyzőkönyvbe, melybe ezen szerződés be van je-
gyezve — vannak beirva az évenként született s Szent-
Antalfán megkeresztelt kis gyermekek, amiből azt kö-
vetkeztethetjük, hogy elsőben mint filiálisták Szent-
Antalfához voltak csatolva, vagy ők maguk önkényt csat-
lakoztak ahhoz, az lévén a legközelebb eső református 
anya-gyülekezet. 

Mindenesetre igen érdekes lenne minden adat, a 
mely az egyház ezen koráról emlékeznék, de ezek hiá-
nyában csak a meglevőkre szorítkozhatván, nem dom-
boríthatjuk ki teljesen annak ezen időszakosan eső tör-
ténelmét. 

Altalánosságban elmondhatjuk róluk, hogy erköl-
csös istenfélő emberek voltak, mint a milyenek szoktak 
lenni az erkölcsösségre, vallásosságra szigorúan őrködő 
német protestánsok, mert csakis, mint ilyen szilárd aka-
ratú, nemes törekvésű, ősi szokásaihoz, intézményeihez, 
kegyeletes előszeretettel ragaszkodó nép hozhatta a köz-
erkölcsiség emelésére, nemesítésére 1754-ben a következő 
ha tároza tá t : »Elvégeztetett az egész falu gyűlésében, hogy 
a minden hónapba esendő újhold szerdát mindenek, 
akár magyarok, akár németek legyenek azok, kötelesek 
megtartani míg a délelőtti istenitisztelet véget nem é r ; 
ha pedig valaki tapasztaltatik hogy a megnevezett idő előtt 
dolgoznék: az egyház számára 25 pénz büntetéssel fog 
megbüntettetni; és ha nem engedelmeskednék, másodszor 
kettőztetni, harmadszor hármaztatni fog a büntetés. Ide 
járul az is, hogy ha valaki tapasztaltatik akárminémű 
káromkodásban: az feljegyeztessék, és vasárnap, vagy 
más ünnep napon bejelentetvén, illendő büntetését vegye.« 

Az idézett helyből is el lehet annyi következtetést 
vonni, hogy meglehetős szigorú elveket hoztak maguk-
kal Zánkára, valamint az is bizonyos, hogy ekkor — 
1754 — már voltak közöttük magyarok is, de még a 
németek többen vannak, és csakis ildomosságból irják 
elő »akár magyarok* mert a jegyzőkönyvet csupán 
5 magyar, és 17 német irta alá. 

Az istenitiszteletet rendesen az iskolatanító vé-
gezte, mígnem a harmadik, Naszályt nevű, 1755-ben 
azzal vádoltatván, hogy őtet nem illető mindenféle lelké-
szi teendők teljesítésébe avatja magát, a parókiáról el-
űzetett, az imaház lerontatott, és az istenitisztelet gya-
korlása félbeszakadott. Hogy csakugyan 175 5-ben történt 
az egyháznak ezen szomorú esete : az alább követke-
zendő későbbi okmányok eléggé bizonyítják; de mielőtt 
ezeket látnánk, vessünk egy pillantást a hazai protestáns 
egyházak ekkori állapotara. 

Ismeretes eléggé a protestáns egyházak siralmas, 
néma szenvedő kora III-dik Károly s Mária Terézia alatt. 
Az elsőt mellőzve csupán az uttóbi alatti nevezetesebb 
sérelmeket említem meg, melyek mind a III-dik Károly 
által megkezdett vallási üldözések folytatásai. Mária Terézia 

alatt alig múlt el egy év, melyben iskolák, templomok ne 
vétettek volna el tőlünk ; ekkor vétetett el a győri (1749), 
a pápai (1752) iskola és templom, és csakkamar 550-re 
emelkedett a protestánsoktól elfoglalt templomok száma; 
a lelkészek, tanítók számos helyről elűzettek ; a protes-
tánsok visszatérítése rendszerűen űzete t t ; ezen célra ala-
kult a királyné pártfogása alatt a Szent-István, Szent-
József, Mária-társaság, mely utóbbinak tagjai kötelezték 
magukat arra, hogy évenként legalább egy-egy lelket 
szereznek a róm. kath. egyháznak; ezenkívül egy külön 
térítési pénztár állíttatott fel száznyolcezer forint alappal, 
melyből a róm. kath. egyházba áttérteket fizették, vesz-
teget ték; ezekhez járult még az is, hogy a protestáns 
lelkészeknek megtiltatott gyülekezeteik látogatása és így 

( nem csudálhatjuk, ha számban és erőben mindinkább fo-
gyott a két protestáns egyház. 

Különösen Bíró Márton, ezen időbeli veszprémi 
püspök, tette magát híressé a magyar hazában a protes-
tánsok elleni dühöngéseiért, aki a templomokat, kivált-
kép a leányegyházban mindenütt elfoglalta ; aki egy ren-
deletében többek között azt is meghagyá, hogy a Krisztus 
testének szentsége a beteghez égő gyertyákkal vitessék, 
és azt az utcán szemközt jövők, valamint a házakban 
levők bármi vallásúak legyenek is, térdre borulva imádják, 
ír t egy »Kézikönyv«-et is, melyben azt igyeksik bebizo-
nyítani, hogy a protestánsok máglyákkal is kényszeríthe-
tők az áttérésre, sőt a magyar király köteles őket az o> 
szágból kipusztítani. 

Mindezeket tudva csudalkozhatunk-e azon, hogy az 
eretnekség teljes kiirtásán fáradozó, s erre nézve mindent 
elkövetett katholikus papság, közelebbről Bíró Márton 
veszprémi püspök, mit sem adva III-dik Károly felség-
levelére, a zánkai reformátusokat eltiltotta istenitiszteletük 
gyakorlásától, imaházukat elvette, s a protestáns lakosokat 
a csicsói róm. kath. plébánus lelki gondozása alá adta 1 
(Ha Isten segít, Bíró Márton viselt dolgairól bővebben 
fogok szólni a veszprémi ev. reform, egyházmegye törté-
nete című s már megkezdett dolgozatomban). Bizony ezt 
és az ilyen dolgokat csakis az őrjöngésig vitt kegyetlenke-
dés s a lelkiismereten vett uralkodni akarás cselekedhette, 
holott a hitet, meggyőződést senkinek parancsolni nem le-
het, mert az a lélek szabad meggyőződésétől függ. Istené 
legyen a dicséret és hálaadás, hogy ma már mindenki 
esze, szíve parancsát követve keresheti a jóságos Istent 
és hitéért, meggyőződéséért senki által nem üldöztethetik. 

Mint már említettük 1755-ben foglaltatott el a zán-
kaiak temploma, s űzetett el iskolatanítójuk, a kinek a neve 
Naszályi vala.*) Az esztendő száma ugyan határozottan 
sehol sincs feljegyezve az egyház jegyzőkönyveiben ; de 
egész bizonyossággal állíthatjuk, hogy ez a dolog 1755-ben 
történt, mivel 1754-ben még az istenitisztelet végezte 
előtti dolgozást is megti l t ják; mit bizonyosan nem csele-
kesznek, ha imaházuk nincs. De kitűnik ez, az általuk 
és földesuraik által a királyné Mária Teréziához intézett, 
és vallásbeli szabadságukat visszaállíttatni kérelmező fo-
lyamodványaikból ; valamint a magyar királyi helytartó-
tanácstól, nemes Zalavármegyéhez beérkezett s a zan-
kaiak dolgait megvizsgáltatni rendelt okiratokból is. Ettől, 
vagyis 1755-től 1786-ig és így 31 esztendeig még iskola-
tanítójuk sem volt, ami a közügynek ép oly hátrányára 
vala, mint a művelődésben való előmenetelnek. De nem 
szűntek meg ez idő alatt is kérvényezni a helytartóta-
nácsnál; hivatkoztak felség-levelükre, hogy ne mondjam 
kiváltságukra: de mind hiába 1 haszontalan emlegették 

*) Igy vették el a tolnavármegyei morágyi, a pestmegyei kis-kőrös 
és bugyi-i telepítényesek templomát ií. . 

6 0 * 
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ezt is, mert a teljhatalmú helytar tótanács soha sem hall-
gat ta meg igazságos kére lmüket ; ami ott találja meg 
magyarázatát , hogy ez is csak úgy tett, mint a kath. 
főpapság által sugalmazott királyné: a helytartótanács 
is adott néha a hozzá intézett aszóra szót, levélre leve-
let*, ha el nem kerülhette s hogy a kérvényezők némi-
leg megnyugodjanak, kitérítő válaszképen néha vizsgá-
latot is rendel el, de mindez csak arra való volt, hogy 
ügyüket tovább is húzza, halassza. 

A z első ily fajta okirat 1771-ből való, mely év 
elején iskolatanító bevihetése s imaházuk felépíthetéseért 
esedeznek. Ezen kérvényükre a magyar kir. helytartó-
tanácstól — I77I- június 17-kén Pozsonyban keltezve, 
gróf Csáki János, Balog László és Prezeker Mihály által 
aláírva — oly utasítás jöt t nemes Zalavármegyéhez, 
hogy az a zánkaiak állapotáról kimerítő véleményes je-
lentést terjeszszen fel. A m i meg is történik. De hogy 
ügyük még sikeresebben intézhető legyen, földesuraik 
is kérvényeznek mellettük, mivel ezek tudják jól az ér-
vényben levő rendelete t : »a földesúr ah joga a jobbágy oh 
lelkiismeretére is hiterjedazért ha vallás dolgában vál-
toztatást aharnah hivinni: az iránt előbb, okaik előadá-
sával a királyhoz folyamodjanak és annak határozatát be-
várják.* Fo lyamodnak tehát a nemes vármegye útján a 
királyi felséghez, a mint következik: 

»Mi alulírottak Zánka nevezetű tet tes nemes Zala-
vármegyében fekvő helységnek földesurai, ezen levelünk-
kel bizonyítjuk, hogy mivel emh'tett helységbeli lakosaink 
nagyobb részint helvét hitvalláson valók, és midőn ők 
a római birodalomból, a hol szabad vallásgyakorlatuk 
volt, a mi magyar hazánkba beköltözködtek, nagy bol-
dog emlékezetű VI. Károly akkori felséges római csá-
szárnak oly kegyelmes császári és királyi biztosító leve-
lét nyerték, melyben O felsége méltóztatott őket kegyel-
mesen biztosítani arról, hogy nekik itt is. tar tományai 
közül bármelyikbe telepednek meg, vallásuk szerint való 
szabados istentiszteletnek gyakorlása meg fog enged-
tetni ; és most O felségének ezen kegyelmes királyi 
ajánlása mel le t t : a vallásuk szerinti istenitíszteletnek 
szabadságában való helyreállíttatását óhajt ják. A n n a k 
okáért mi is, mint földesuraik, ezen kívánságukat mind 
illőnek, mind pedig helyesnek látván, nem csak szándé-
kukba egyezünk bele, és azt akarjuk, hogy tanítóik le-
hessenek, kik által oktat tatván, mind az Istennek a lel-
kiekben, mind pedig a közönségnek illendőképen szol-
gálhassanak, és gyermekeiket is az Istennek félelmében 
nevelhessék, és az olvasásra, irásra taní t tassák; hanem 
ugyanazonért egyszersmind velők együtt , mind a tekin-
tetes nemes vármegye, mind pedig felséges asszonyunk 
(Mária Terézia királynő) előtt alázatosan könyörgünk, 
annyival inkább pedig, mivel a mióta mesterjöktől meg-
fosztattak, annyira eltudatlanodtak, hogy még csak aki 
a nemes vármegye kurrens levelét olvassa is közöttök 
nem levén, gyakran a közügyekre tar tozó dolgokban is 
e miatt h ibáznak; és némelyek vallások szabadságáért 
buzogván elköltözni kivánnak. Melyről adjuk ezen köz-
megegyezés szerinti bizonyítványul szolgáló levelünket 
aláírásunkkal és pecsétünkkel megerősítve. Kelt Kővágó-
Eörs. augusztus hó 20. 1771. Idősbik Diskay Ádám, 
ifjabbik Diskay Á d á m , Sághvári István, Újhelyi György, 
Sebestyén Mihály, Nagy István, Nagy János, Sebestyén 
Péter.« 

Ugylátszik azonban, hogy mindeme kérvényeknek 
nem lett meg az óhaj tot t eredménye, mert a zánkai 
egyház jegyzőkönyvében nyoma van annak, hogy 1772. 
március 19-én egy újabb kérvényt adnak be, a melyben 
megújí t ják előbbi kérelmüket, s annak kedvező elintézé-

sét sürgetik, annyival inkább, mivel templomuk elfogla-
lása, iskolatanítójuk kiűzetésére sem a tekintetes nemes 
vármegye, sem a veszprémi püspök — Bíró Márton — 
erre nézve O felségétől utasítást nem vettek, azoktól 
még is megfosztat tak és imé a felvett s róluk beterjesz-
tet t jegyzőkönyvben mindez meg sincs említve, holott 
ezt földesuraik folyamodása is igazolja. 

Er re az ügyüket megsürgető kérvényre azután 
csakugyan megszólalt a helytartó tanács, mert 1772. 
április 9-én egy leiratot küld a nemes vármegyéhez, 
melyben — a körülbelül 16 évvel ez előtt, templomuk-
tól, s iskolatanítójuktól megfosztott zánkai reformátusok 
ügyében a következő kérdésekre kér feleletet : hányan 
vannak a zánkai reformátusok ? hányan a katholikusok ? 
van-e róm. kath. iskolatanító a községben ? vagy végre 
van-e valahol közel szomszédságban, és ha van, hol van 
református iskolatanító ? 

Ezen leiratra Zalavármegye közönsége hihetőleg 
megadta kimerítő jelentését, mert különben alig érkezett 
volna le a magas helytartótanácstól — Pozsonyban, 
1772. szeptember 10-én keltezve — azon végzés, mely-
ben Zánkára, iskolatanító bevitele, egyáltalában megta-
gadtatik, mivel — úgymond a leirat — a veszprémi 
püspök fenhatósága alá tar toznak már mintegy húsz év 
óta, akinek e tá rgyban való magas beleegyezését a hely-
tartótanácscsal nem közölték. Nem csupán a lélekszám, 
hanem a megyei közvélemény megtudhatása céljából is 
érdekes lenne a hivatolt jelentés : de fájdalom ! azzal nem 
rendelkezhetünk, s belőle mit sem közölhetünk. 

Ily szomorú volt a zánkai reformátusok sorsa Mária 
Terézia alatt. Papíron az ő szabad vallásgyakorlati joguk 
is meg volt írva, de ím a királynő vallásos kegyességé-
vel visszaélő, s az uralmat, igazgatást kénye-kedve sze-
rint vivő kath. főpapság arra mit sem adott , és jogos, 
törvényes kívánságukat nekik mind addig megadni nem 
engedé, míg az általa befolyásolt s szavára sokat adó 
királynő örök álomra nem hunyta szemeit ; s Il-ik József 
dicsősséges uralkodása be nem következett , mivel ez a 
felvilágosult szellemű fejedelem nyitot ta meg a zánkai 
reform, egyház új korszakát is. 

(Folyt, köv.) Thlíri Etele. 
ref. káplán. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Esperes választás. Az ungi egyházmegyében 

38 szavazat közül 27-tel Malcay Dániel választatott es-
peressé, a többi I I szavazat három más egyén között 
oszlott meg. 

* Lelkész értekezlet. A győri evang. egyházmegye 
lelkészei Téthen tar tot ták meg szokásos értekezletüket. 
Több közérdekű tárgyról folyt tanulságos eszmecsere. Az 
át térés ügyében kimondották, hogy midőn idegen illető-
ségű evang. egyháztag áttérés végett jelentkezik, szándé-
káról az illetékes lelkészi hivatal is értesítendő Csatla-
kozásukat jelentették ki a felső nógrádi papi értekezlet 
azon indítványához, hogy egyetértőleg mozgalom indít-
tassák a végre, hogy a hivatalból kiállítandó anyakönyvi 
kivonatok díjmentessége a lehető legkisebb mértékre re-
dukáltassák. A papi özvegyek és árvák számára felállí-
tandó gyámolító intézet ügyében tett indítvány vélemé-
nyezés végett kiadott az egyes lelkészeknek, hogy azok 
véleményes jelentést készítsenek e tárgyban, különös figye-
lemmel a pénzforrások kijelölésére. 

* Érettsegi vizsgák az erdelyi reform, gymná-
ziumokban. Nagy-Enyeden, hol a vizsgáló bizottság el-
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nökekint Csató János algondnok, a közoktatásügyi mi-
niszter képviselőjekint dr. Szabó Károly, egyet, tanár 
szerepelt, jelentkezett 25 ifjú, kik közül egy, betegsége 
miatt, vizsgálatra nem állhatván, a megmaradó i t 24 
közül szóbeli vizsgálatra bocsát tatot t 22 ; a vizsgála-
tot kiállta jelesen 1, jól 6, egyszerűen 15, visszavette-
tet t véglegesen I, egy évre I. — Szászvároson (elnök 
gr. Kúun Géza, főgondnok, miniszteri képviselő dr. Szabó 
Károly), jelentkezett 8 ifjú és egy reáliskolai növendék 
a latin nye lvből ; a vizsgálatot kiállta jelesen 3, jól I, 
egyszerűen 4 s a reáliskolai növendék a latin nyelvből 
jól. — Székely- Udvarhelytt (elnök Sebesi Ákos , algond-
nok, miniszteri képviselő dr. Jenei Vikor, egyet, tanár), 
jelentkezett 21, egyet be tegség vervén le lábáról, a 
megmaradói t 20 közül a vizsgálatot kiállta jól 10, egy-
szerűen 10. — Zilálton (elnök Wesselényi Miklós, fő-
gondnok, miniszteri képviselő, dr. Kolozsvári Sándor, 
egyetemi tanár), a jelentkezett 10 növendék közül, Írásbeli 
dolgozatai alapján, visszautasíttatott I, a vizsgálatot pe-
dig kiállta jól 3, egyszerűen 6. — Maros-Vásárhelytt 
(elnök báró K e m é n y Domokos, főgondnok, a miniszter 
képviselője dr. Szász Béla, egyetemi tanár), jelentkezett 
21, kik közül, az Írásbeli dolgozatok alapján, visszauta-
sí t tatott 5 ; a szóbeli vizsgálatokat kiállta jelesen I, jól 
3, egyszerűen 3, egy-egy tárgyból 2 hóra visszautasítta-
tott 9, és pedig a magyar irodalomból 3, a természet-
tanból 2 és a történelemből 1. — Kolozsvárit (elnök 
Veres Ákos, algondnok, miniszteri képviselő dr. Szász 
Béla), jelentkezett 23 rendes és 1 rendkívüli tanuló ; ezek 
közül a vizsgálatot kiállta jelesen 2, jól 5, egyszerűen 
14, két hóra visszautasíttatott a természettanból 2, a 
rendkívüli hallgató pedig, jó fokozattal nyilváníttatott 
érettnek. Szokatlan voltánál fogva fölemlítjük, hogy a 
rendkívüli tanuló nő vala : Genersich Evelin, dr. Gener-
sich Antal , egyetemi tanár leánya, ki, mint rendkívüli 
tanuló, a gymnázium mind a nyolc osztályából, szintén 
a kolozsvári kollégiumnál állta ki szép sikerrel a vizs-
gálatokat s az érettségi vizsgálaton is valódi gyönyör t 
okozott értelmes, érett feleleteivel a vizsgáló bizottság-
nak. A kisasszony, mint halljuk, az orvosi pályára ké-
szül s tanulmányait a zürichi egyetemen lesz folytatandó. 

* Püspöki látogatás. Kun Bertalan, a tiszáninneni 
ev ref. egyházkerület püspöke folyó hó 10 éti indult el 
Sárospatakról, két hét i? tar tó egyházlátogatási körút jára, 
a felső-zempléni egyházmegyébe, amely he 'yze 'énél s 
anvagiakban való fogvatéko^ságánal fogva, e'ső sorban 
igényli a főpásztor atvai gondjait . E 'ő re kérte híveit, 
hogy az ünnepélyességektől t a r t ó / l ed i anak , s a ' ig hogy 
megmozdult , legott ünnepélyességek vették körül, s mint 
a hír jelzi, itt diadalívekkel, amott útjára h i n t e t ágakkal 
s bandériumokkal igyekeznek egymást felülmúlni a sze-
gény egyházak, a főpásztor iránt érzett tiszteletök bebi-
zonyításában Sárospatakról, hol ezúttal nem hivatalosan 
időzött, 7 kocsiból álló kísérettel, élén Dókus Gyula, 
szolgabíró négyes fogatával, 10-én délután távozott el 
Ujhe ly fejé s a határon már a polgári és egyházi me-
gye küldöttsége várta ; az első nevében Viczmándy Ödön 
főjegyző és alispán-helyettes, az utóbbi nevében Bernáth 
Elemér, egyházmegyei gondnok üdvözölte. A város vé-
gére jutot t s már egész kocsisort képező kíséretet a vá-
ros küldöttei állíták meg, s a püspököt Ujfalussy Endre, 
főbíró, a paplakon pedig, a presbyterium nevében Dókus 
József, volt főispán, egyházi gondnok üdvözölték. A püs-
pök mindenik üdvözlőnek melegen felelt s az egész vá-
ros el volt ragadtatva a fogadtatás és bevonulás nagy-
szerűségétől. Estére fáklyás-menet is volt tervezve, 
amelynek Bajusz József, ismeretes ügyvéd lett yolna 

szónoka; de ez a rossz idő miatt és az ünnepelt hatá-
rozott kívánságára elmaradt, kinek azonban módjában volt 
a parochián rendezet t vacsorán, a megye, város és pres-
byterium nevezetesebb képviselőivel csakhamar talál-
kozni. Másnap maga a főpásztor végzé az istenitisztele-
tet, a melynek minden rendű-rangú és felekezetű gyüle-
kezetre szembetűnő nagy hatása volt ; mert a felekezeti-
ségen felülemelkedve, az általános emberi szeretetet, a 
béke és egyetér tés erényeit h ' rde té . Istenitisztelet után 
presbyteriumi ülést ta r to t t s az egyháznak s iskolának 
különösen anyagi helyzete felől tudakozódott , majd lá-
togatásokat tett, küldöttségeket fogadott . Az ünnepélyes 
ebédet a főgondnok adta, hol a megye, város és egyház 
nevezetességei voltak jelen s jó délután volt már, mikor 
a főpásztor a p rogramm szerint, ismét a szolgabíró ál-
tal vezettetve s az esperes, al jegyző és egyházmegyei 
gondnok által kisértetve, Szőllöskére indulhatott , ahol 
u jabb ünnepélyességekkel várták s ahonnan még aznap 
estére Ladmócra kellett sietnie. (Sp. Lk.) 

* Az árvák öröme. Örömnapjuk volt az orsz. prot . 
arvaház növendékeinek f. hó 11-én, a m i d ő n nagys. Cséry 
La jos ur, ki néhány év óta minden évben szokott egy 
örömnapot szerezni árváinknak, sz.-lőrinci pusztájára a 
mintegy 65 tagból álló gyermekcsopor to t szekereken ki-
vitette, hogy nekik egy ujabb feledhetlen napot szerez-
zen. S az valóban sikerült is, mert a nagy gyermek-
barát nyájas jószívűségével mindent elkövetett, hogy a 
gyermekek jól érezzék magukat . A gyermekek, kiket a 
kedves öreg úr folytonos köztüklétével örvendeztetet t , 
őket já tékra buzdítva, s gazdag ellátásban részesítve, 
késő este, egy rájuk nézve feledhetlen nap édes emlé-
keivel tértek vissza a szeretet által fenntartot t ottho-
nukba. — Sok ily nemesszivű gyermek-barátot adjon az 
ég a támaszaiktól megfosztott á rváknak! — (S. S.) 

* Az árkosi unitárius pap, Kiss Mihály nyug. 
esperes ötven éves lelkészi jubileuma, melyről már meg-
emlékeztünk, egyházköri közg\ üléssel kezdődött . Majd az 
üdvözlő küldöttségek tisztelegtek, köztük egyháziak és 
vilagiak, végül az ünnepeltnek gyermekei és unokái, ki-
ket a jelenlegi esperes (a jubiláns veje) vezetett . Ferencz 
József püspök meleg érzéssel írt levélben gratulált. K e -
d é b e s lakoma, végül tánc fejezte be az ünnepélyt. Az 
üdvözlő beszédek közül magasan kiemelkedett Kriza Sán-
dor lelkészé, a volt püspök te^tvéreé, kinek különösen 
eme szavai keltettek nagy h a t á r t : »Két vendég ült min-
dig asztalodnál : egészség és vidámság. Ké t barát csat-
lakozott mindig hozzad : a reménység és álom. Ké t 
testvér nem h gyot t el soha : a megel gedés és a csen-
desség. Két eiősdit zártál ki a j t ó d o n : a pompá t és 
dob/ódást . E g y ellenséget nem ismertél s o h a : a szük-
séget s egy másikat nem vettél számba-: az irigységet.* 

* Nagybecsű középkori kéziratot fedezett föl 
dr. Ballayi Aladár, ki levéltári kutatások cél jábób 
Spanyolországban utazik, a szevillai ér-ek könyvtárában. ' 
A kéziratban — mely 1456-ból való s 68 versszakra 
ter jed, Hunyadi és Kapisztrán nándorfehérvári diadalát 
énekli meg egy hegedűs,^ ki maga is részt vett a hábo-
rúban s a keresztyén tábor meneteiről, szokásairól sok 
érdekes vonást jegyzet t föl. Hunyadi t mindig Zuan Bin-
cónak nevezi, mely népetymologiával Fehé r János (Jüan 
Bianco, de voltakép az A r a n y által megénekelt Szibinyáni 
Jánk torzítása, s azt mutatja, hogy a tábor népe Hunyadi t 
csakugyan Szibinyan Jankónak, vagyis Szebeni Jánosnak 
hívta. Ballagi Aladár az egész kéziratot lemásolta. ..•: 

* Sárosmegyei e rkö l c snemes i tő - egyesü l e t Eper^ 
jesen. Az Irányi Dániel által megpendítet t s a fővárosban 
máris életbe lépett nagy horderejű erkölcsnemesítő egye*; 
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sülét legközelebb Sárosmegyében is megalakul. Folyó hó 
19-én Mattyasovszky Tamás főispán meghivásara Sáros-
vármegye művelt közönségének elitje valláskülönbség 
nélkül zsúfolásig töltötte be a megyeház dísztermét. Az 
elnöklő főispán üdvözlő, s az egyesület megalakításának 
szükséges voltát körvonalozó beszéde után Irányi Dániel 
vette át a szót s utalt a Sárosmegyében mega 'akí tandó 
erkölcsnemesítő egyesületnek messze kiható tevékenysé-
gére szomorú közerkölcsi viszonyaink közepette, neveze-
tesen pedig kiemelte, hogy a központi egyesület nem 
működhetnék sikeresen, ha a vidéken hasoncélu egye-
sületek nem alakulnának. Meggyőző erővel mutat ta ki a 
jeles szónok, hogy az erkölcsnemesítő egyesület meg-
alakításának szükséges voltát a tények igazolják be. Mig 
a 2 utóbbi évtizedben a tudomány terén nagy haladást 
tudunk felmutatni, addig az erkölcsiség terén nem oly 
kedvező az eredmény, sőt inkább haladás helyett vissza-
eséssel találkozunk. A napi lapok mutat ják a nagyszámú 
sikkasztásokat s öngyilkossági eseteket a felsőbb és al-
sóbb rétegekben, ezen körülménynek okai a nyomor s 
egyébb körülmények, nevezetesen az élvezetvágy, az 
erkölcsi érzet lazasága s a vallásos érzület hiánya. A 
statisztika a vadházasságok nagy mértéke mellett tesz 
bizonyságot, továbbá a szeszes italok mértéktelen él-
vezete igen elterjed. Az irodalom, művészet főleg pedig 
a színművészet terén szintén nagy a haladás, de itt is 
ferde kinövésekkel találkozunk. Egyes színművek és hír-
lapok sértik a szemérmetességet az ifjúságban, különösen 
azért, mert léhaságuk az elmésség alakjában nyujtatik. A 
politika mezején az etetés, itatás szóval a korteskedésben 
észlelhető kóros állapotok kártékonyán hatnak magára 
az alkotmány alapjára is. A vallásosság terén a vallas 
sokaknai a külsőség, formasság, közöny s a régi babonak 
terjesztése és hirdetésében nyilvánul. Ezen általános ba-
jok meggyógyí tásának eszközei első sorban a szülők, 
kiknek kötelessége beoltani az erkölcsiséget a gyermekbe, 
továbbá a tanító, ki a gyermekbe egészséges fogalma-
kat és nézeteket plántál át, később átveszi e kötelességet 
az egyház, mely hivatva van a vallásos-erkölcsi fogalmak 
terjesztésére. A miért is az erkölcsnemesítő-egyesületek 
célja a társadalom reformálása. Az Irányi által jelesen 
kidolgozott alapszabalyi tervezetek felolvasása után el-
nöklő főispán kimondotta a határozatot , mely szerint a 
díszes értekezlet a szerző iránti köszönet nyilvánítása mel-
lett a felolvasott alapszabályokat eqyhanqulag elfoqadja. 
Szívlelje meg tehát Sárosmegye közönsége az intést s 
gondoljon nagy költőnk szavára, h o g y : * minden nem-
zetnek támasza, talpköve a tiszta erkölcs, mely ha el-
vész, Róma ledől, s rabigába görnyed « Legyen jelszava 
mindenkor és mindenüt t : »A tiszta erkölcs/« — Az 
ügyviteli szabalyok kidolgozására egy szűkebb körű bi-
zottság választatott, mely Mattyasovszky főispán, Péchy 
Zsigmond alispán, dr. Schmidt Gyula orsz. gyül. kép-
viselő, dr. Tahy Mihály megyei főjegyző, Kubinyi Albert 
ügyvéd és dr. Szlávik Mátyás bizottsági jegyző tagokból 
áll. — A főispán köszönetet szavazott a szép számmai 
megjelent díszes, értekezletnek s Irányinak, ki arra meg-
hatot tan valaszolt s Isten áldását kívánta a megalakí-
tandó erkölcsnemesítő-egyesület működésére. — Sz. M. 

* Orgonafölavatás. A görgői ev. ref. egyházban 
junius 27-én avatták fel a díszes, nyolc fő- és két mel-
lékváltozatú orgonát . Az ünnepélyen Kódi Dániel tanács-
bíró mondot t alkalmi imát, Lükő Béla helybeli lelkész 
tar to t t alkalmi beszédet. A z egyházmegyét Kódi Dániel 
egyházi és Csiszár István világi tanácsbirak képviselték. 
A z orgonát, mely Országh Sándor műve, az egyház 
tagjai önkénytes aláírás utján szerezték be. 

* Felhívás! Az új-verbászi algymnasium uj életre 
ébredt fel! Ezen tanintézetben a legközelebbi iskolai év-
ben, mely f. é. szept. hó i -én veszi kezdetét, már öt 
képesített rendes tanár fog működni. Az intézet fenn-
állása annyival is inkább szívünkön feküdt, a mennyiben 
épen Uj-Verbász van arra hivatva, hogy a tiszt, szülők 
jogos követelményeiknek minden irányban megfelelhet, 
mert Uj-Verbász ugyan is : 1. A tanulók olcsón és jó 
ápolásban részesülnek. 2. Az ezen gymnasiumot látoga-
tók közül sokan cserét is kaphatnak. 3. A gyermekek-
nek itt azon kedvező alkalom kínálkozik, hogy az oly 
szükséges német nyelvet a legkönnyebb módon elsajátít-
hat ják. 4. Az egészségi állapot Uj-Verbászon a csak 
gondolható legörvendetesebb. 5. Az ezen intézetre bizott 
ifjúság fölött nemcsak az iskolában és szállásukon, ha-
nem a házon kívül is leggondosabban őrködik a tanári 
testület. 6. A tanuló if júságnak csak is a tanári kar fel-
\ igyáz^ta alatt szabad a Ferenc-csatornában fürödni. 
Minthogy az intézet oda fog törekedni, hogy a tanulókat 
úgy t u d o m á n y i i g és erkölcsileg, mint hazafiúi szellemben 
nevelje, azon édes reményt táplálja, miszerint számos 
szülők gyermekeiket ezen intézetbe fogják küldeni. — 
Kelt Uj-Verbász, 1886. julius hóban. -— Az igazgatóság. 

* Nyilatkozat. Dr . Márk Ferenc feketegyarmati 
lelkész urnák e lap szerkesztőségénél levélileg kifejezett 
kívánatára kötelességemnek tar tom kijelenteni, hogy ezen 
áll í tásom: »a skót szabad-egyház kollégiumai tudori ran-
got osztogatnak,« tévedésen alapszik. Az igazság az, a 
mit dr. Márk úr állít, hogy t. i. csak a skót egyeteme-
ken adnak theologiai doctoratust . Engem amaz állí-
tásra először a »College Calendar for the free church 
of Scotland« vezetett, melyben az »Appendix«-ben csak-
ugyan le van írva a theol. doctoratus elnyerésének mó-
dozata, (az 1881/2-ik éviben a 90. lapon); azután pedig 
néhány Edinburgban jár t egyén határozott nyilatkozata. 
Ezért ta r to t tam fönn állításomat tisztelt dolgozótársunk 
első helyreigazításával szemben. Most beküldött helyre-
igazító sorait véve, a »College Calendar« gondos meg-
tekintése meggyőzöt t az ő helyreigazítása helyes s az 
én állításom téves volta felől, mert a hivatott hittudori 
szabályzat csak függelékül van a kollégiumok évköny-
véhez csatolva, s a skót egyetemek rendszabályaiból van 
átvéve. Er ra re humánum est. •— Szőts Farkas, m. k. 

* Bod Péter »Hist. Hung. Eccl.«-nak első nyom-
tatot t íve szerkesztőségünkhöz beküldetvén, e tényt öröm-
mel hozzuk tudomására az olvasó és előfizető közönség-
nek. A beküldött ívről alkalmunk volt meggyőződni, hogy 
a könyv igazán díszesen lesz kiállítva, szép betűkkel és 
kitűnő papiroson. Több felől jö t t tudakozásra ismételten 
kijelentjük, hogy előfizetni még most is lehet, még pedig 
akár az egész díj (18 frt) előzetes lefizetésével, akár rész-
letenként az előfizetés bejelentésével 10 s az egész mű 
kézhez vétele alkalmával 8 frtot fizetve. 

* Szerkesztői mondan iva lók: J. G. urnák N. Sz. 
Várnunk kell a cikkel, mig a javaslatok nyilvánosságra 
jutnak. Ezt is, igéretét is köszönjük. — II. J. urnák 
B.-Gy.-án. Szépen írott válaszát egész terjedelmében 
nem közölhetjük, mert hasábjaink sok felől vannak 
igénybe véve ; hanem az ügy érdemére vonatkozó rész-
leteknek, ha megengedi, kiválogatva és kivonatosan, szí-
vesen helyet szorítunk. — R. M. urnák. Az »Ad arma«-t 
rendelkezésére bocsátjuk, mert nem örömest közlünk más 
lapokban megjelent cikkekre cáfolatot, s mert a tárgy 
sokkal fontosabb, hogy sem vele egy tréfás cikkben el-
bánni lehessen. — A » Visszaemlékezések« Írójának. Név-
telen közleményt csak a szerkesztő által ismert kezektől 
fogadhatunk el. 
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* Gyászhirek. Dömötör Károly nagy-harsányí ref. 
lelkész és eg> házkerületi tanácsbíró f. hó 19-én hosszas 
szenvedés után meghalt.*) A család áltai kiadott s hoz-
zánk beküldött gyászjelentés így szól : A legmélyebb 
fájdalommal jelentjük — az összes rokonok nevében is 
— felejthetetlen férjemnek, kedves a tyánknak, nagy-
a tyánknak és illetve jó testvérünknek Dömötör Károly 
nagy-harsányi reform, lelkésznek élete 5 5-ik házassága 
29-dik évében hosszas betegeskedése, különösen pedig 
3 hónapi súlyos szenvedés után f. évi julius 19-én reg-
geli 3 órakor történt e lhunytát . A boldogultnak földi 
részei, a háznál ima, a templomban tanítás és a sírnál 
f. évi julius 21-én d. e. 10 órakor ta r tandó gyászbeszéd 
után fognak a temetőben örök nyugalomra tétetni. — 
Cserneki és tarkeöi Dessewffy Zsigmond, volt 48/49-diki 
honvéd tüzér-százados hosszas szenvedés után 56 éves 
koraban f. hó 19-én reggeli 6 órakor elhunyt. — Áldás 
és béke lengjen poraik felett! 

N E C R O L O G . 

Ivánka Sámuel. 
1826—1886. 

Az egyházi énekügy e jeles és buzgó munkása, a 
sárospataki főiskola nyug. zene- és énektanára, a sáros-
pataki egyház énekvezére, lapunknak a régebbi időben 
termékeny munkatársa f. hó 15-én élete 60-dik évében 
Sárospatakon meghalt . Az oda való egyházi lap szép 
nekrológjából hadd álljanak itt e sorok. 

A boldogult született 1825-ban Belényesen, Bihar-
megyében iparos szülőktől. Itt kezdte, majd Kis-Ujszál-
láson s végre Debrecenben folytat ta és végezte iskoláit. 
A szegénység már 1843-ban, mielőtt akadémiai pályára 
léphetett volna, kiüzé a debreceni kollégiumból, honnan 
Füzes-Gyarmatra (Békésm.) ment tanítónak s itt műkö-
dött két esztendeig. Zenei tehetsége s roppant terjedelmű 
hangja csakhamar egész nagy vidéken tet ték ismeretessé, 
ugy, hogy az egyházak szinte egymás kezéből kapkod-
ták ki a fiatal kántort . 1845-ben Torda, 1848-ban Bihar, 
1850-ben Gyoma, 1854-ben pedig a csongrádi Szentes 
nyer ték meg orgonistájokúl. És a pálya, melyre sze-
génység által haj taték, egyre vonzalmasabbá vált az ifjú 
előtt s ezen reménylvén magának szebb jövendőt, csak-
hamar egész szenvedélylyel feküdt a zene mélyebb 
tanulmányozására s mindamaz ismeretek megszerzésére, 
amelyekben szegénysége által meggátol taték. Csakhamar 
tisztán állott előtte életének célja. Lá t t a ugyanis ének-
ügyünk alantas sorsát s énekeinkben is a temérdek fo-
gyatkozást s a külföld énekügyét is ismerve, t u d t a : 
merre kellenne e téren megmozdulnunk, h o g y istenitisz-
teletünkben az éneknek és éneklésnek hathatósabb sze-
repe legyen. Odáig műveié magát , hogy erőt és bátor-
ságot éreze magában nyilvánosan is fellépni eszméivel, 
s különösen 1858-tól kezdve, midőn egyházi életünkben 
bizonyos jó tékony fuvalom ismét ébredésre serkenté a 
hivatot takat — gyakran találkozunk nevével úgy a »Prot. 
Egyházi és Isk. Lap«-ban, mint a »Sárospataki Füze-
t e k é b e n . 

Erdélyi János, ki maga is lelkes híve volt ének-
ügyünk reformálásának, s szerette a tehetségeket meg-

*) Nekrologját kérjük. Szerh. 

becsülni, ráveté szemét Szentes orgonistájára s talán 
nem is épen erőszakoskodás nélkül, Hegedűssel együt t 
úgy vezették a sárospataki főiskola sorsát, hogy ebben 
az ének- és tanári állomás megüresedet t s a római kath . 
vallású és német eredetű és nyelvű Krisch helyét 
1866-ban Ivánka Sámuel foglalta el. 

Szép reményekkel jöt t — mint maga beszélé — 
Sárospatakra . Erdélyi úgy édesget te őt ide, mint ahol a 
reformációra alkalmas talaj és anyag kínálkozik, s alig-
hogy bete t te lábát a főiskolába, egész lelkesedéssel fo-
got t hozzá az öröklött fogyatkozások kiirtásához. Hada t 
üzent a kántori sajátosságoknak, a vonta tot t éneklésnek, 
a szók hibás kiejtésének, s bizony sokan emlékszünk 
még rá, hogy elfogta szívünket a félelem, mikor ez a 
roppant hangú reformátor közénk kiáltott és gyarlósá-
gainkra olyan ellentmondást nem tűrő, parancsoló hangon 
figyelmeztetett. Emlékszünk arra is: miként birkózott jó 
Korössy bátyánkkal , a városi templomban, ahol nem egy 
istenitisztelet veszett kárba a mult és jövő énekeseinek 
egymással való viaskodása mia t t ; t u d j u k : miként tanult 
a nagy és kis diák, a tanítóképezdei növendék ; miként 
rendeltet lek be Sárospatakra a vidékek tanítói, hogy itt 
ú tmutatást nyerhessenek; t u d j u k : mennyit írt, mennyit 
fáradt, mennyit zúgolódott , mennyit áldozott műveinek 
kinyomatására, hogy a mult felett diadalt ülhessen; 
hogy fáradozásának gyümölcseit még maga is élvezhesse. 

Azt , amit Erdélyi igért, részben csakugyan felta-
lálta. Sárospatakon az anyag jó, idomítható vol t ; az 
elöljáróság lehetőleg elősegíté az énekügy reformálását s 
Ivánka megér te azt — amit sok reformátori haj lamú 
férfiútól megtagad a sors, — hogy látta kikelni, nőni és 
kalászba szökkeni a m a g o t ; megérte, hogy az énekügy 
a tiszáninneni kerületben a régi kerékvágásból kiemelte-
t e t t ; énekkarok alakultak, orgonák állíttattak, amelyek 
nagyban elősegíték éneklés által való imádkozásunk benső-
ségesebbé tételét. 

De azt, hogy itt reá anyagi lag ís jó sors várako-
zik, nem érte meg, pedig ezzel is kecseg te t t ék ; sőt ha 
őt magát kérdeznők a kivívott e redmény felől, ő azzal 
sem volna megelégedve. 40 évig élt egy e szmének ; 
nem csoda, hogy úgy megszere t te . azt, hogy elfogulttá 
lett miatta az emberek iránt s szinte követelni volt ha j -
landó, hogy mindenki megértse őt, s eszméjeért min-
denki — mint ő — kész legyen áldozatokkal is lelke-
sedni. Mikor egymásután született művei nem találtak 
elég vevőre, ő zúgolodóvá lett s magát csalódottnak, 
félreértettnek képzelé. Ú g y volt meggyőződve, hogy 
műveinek elterjedése nélkül bizonytalanná van téve az 
énekügy sorsa, s az emberek hidegségétől féltette a re-
form jövőjét . Nem a pénzt szomja/.á, mert hiszen a szíve 
tele volt emberszeretet tel s a Mammont csak nevéről is-
meré ; hanem aggódot t saját eszméinek bekövetkezhető 
bukása miatt. É s ezt tudva, megbocsáthat juk neki gya-
kori békételenkedéseit . 

Kis énektár. 1861. ; Enekészi vezérkönyv 1863. ; Ve-
zérkönyv és Partitura 1867. ; Karénektár 1868.; Temetési 
énektár 1869. ; Elméleti és gyakorlati énekiskola 1870.; 
Egyházi énektár 1871. ; Szende a ref. énekes-könyv felett 
1877.; Néphymnu? á főiskolai énekkar 100 éves jubileu-
mára 1882. ; Óramutató 1883. című önállóan megjelent 
művei, nemcsak munkaképességének, hanem tehetségének 
is fényesen tanúskodó jelei. Ezeken kívül munkatársa 
volt hosszú ideig a »Protestáns Egyházi és Iskolai Lapp-
nak, a Bévész » Figyel mező*-jének, Gzelder » Figy előd-
jének, utóbb a * Sárospataki Lapok«-nak, amelyben kivált 
az Uj énekes-könyv útját egyengeté nagy buzgósággal. 
Régebben a »Prot. Népiskolai Közlöny«-ben, a -»Zenészeti 
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Lapok*-ban s a > Vasárnap*-ban is dolgozott. Emellet t 
terveket írt a gymnáziumi énekügy reformjához, s több-
féle kézikönyvet hagyot t kéziratban, amelyek a népiskolai 
énektanításhoz fogtak volna segédeszközül szolgálni, ha 
kiadásuk elé oda nem állanak a részvétlenség és szegénység 
paizsos férfiai. 

Nem vagyunk szakférfiak, hogy a boldogult műkö-
désének értékét érdemileg mél tányol juk; de tisztelettel 
kell meghajolnunk tehetsége és kitartása előtt, s az ál 
tálunk is megítélhető érdemei felett át tekintve, áldanunk 
kell a Gondviselést, hogy beoltá Ivánka lelkébe az ének-
ügy szerelmét, s erős testbe erős lelket adot t az előíté-
letekkel való hosszú küzdelemhez. 

A sárospataki főiskola, melynek a boldogult már 
1884-től nyugalmazott t anára ; a sárospataki evangel. 
ref. egyház, melynek 1870 tői előbb kisegítő, majd rend-
szeresített kántora volt, s a tiszáninneni kerület, mely-
nek ő szerzé azt az elismerést, hogy ebben — mint 
1883-ki tanügyi bizottságban mondato t t — az énekügy 
szinte eszményi magaslaton áll, s a sok jó barát — kik 
lelke derüjet és melegét gyakran érezék, bizonyára szí-
vesen és a veszteség teljes érzetében rebegnek velünk 
együt t aldast a kiszenvedett férfiú poraira, kinek kopor-
sóját egy megtépet t család könyei öntözik. 

Örök béke védje síri álmait! 

HIRDETESEK. 

A békési ev. ref. hatosztályú gymnásium két uj 
tanszékére pályázat hirdettetik. 

Az egyiknek t an t á rgya i : latin és görög nyelv, tör-
ténelem és földrajz, a másiké: mennyiségtan, mértani 
rajz, német nyelv és szépírás. 

Fizetés egyelőre 800 frt. Két próbaév után az ál-
landósíttatásra remény nyujtatik, mely esetben a 800 frt 
rendes fizetéshez lakbér címen még 200 frt csatoltatik. 

A tananyag beosztása és a tanórák számának meg-
határozása az igazgató-tanács jogköréhez tartozik. 

A megválasztott , állandósíttatása után a »tiszán-

túli reform, középtanodai tanárok nyugdíj- és gyáminté-
zeté c-nek kötelezett tagja. 

Kellően felszerelt folyamodványok f. évi aug. 10-ig 
alulírotthoz küldendők. 

Békés, 1886. julius 13. 
Szegedi Károly, 

2—2 ref. lelkész, az igazgató-tanács elnöke. 

Pályázat tanári állomásra. 
A b.-somogyi ev. református egyházmegye csurgói 

főgymnasiumában egy segéd-tanári állomásra pályázat 
hirdettetik. 

A segéd-tanári állomás főtantárgya, a rajzoló mér-
tan, a mi mellett a jelen viszonyok között még föld-
rajzot az alsó osztályokban, történelmet a Ill-ik osztály-
ban tanítana, hetenkint összesen mintegy 18—20 órán. 
A torna tanításra képesítettség előnynek tekintetik. 

A pályázó tanári oklevelét, vagy annak megszer-
zésére képesítő tanulmányainak bevégzését igazoló bizo-
nyítványait esetleg szolgálati, testi épségét és egészségét 
igazoló és keresztelesi bizonyítványait f. évi augusztus 
21 -ig alólirotthoz küldje be. Állomását augusztus 28-án 
tarto/.ik elfoglalni. 

Évi d í j : 600 frt és egy szobából álló lakás fűtés-
sel és világítással ; az állomás rendszeresítése esetén a 
rendes tanari állomások díjjazásával a mi jelenleg 700 frt, 
5-öd évenkint 50 frt j.ivítassal és tisztes lakással, vagy 
250 frt lakbérrel ; az államsegély kilátasban levő meg-
nyerése esetén 1050 frt alapfizetéssel. 2 év próba évnek 
vétetik. 

Hedrahely , (postahely), Somogym. 1886. julius 16. 
Körmendy Sándor, 

1—3 esperes. 
/ / / / / / ' / 

A csurgói gymnáziumra vonatkozó s mult 
számban közölt pályázatnak tévedésből e cím a d a t o t t : 
»Pályázat segéd-tanári állomásra«, mely sajtóhiba, így 
javí tandó : »Pályázat tanári állomásra«, minthogy a kér-
déses tanszék rendes tanárral fog betöltetni. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagí Mór. 
Főmunka tá r s : Farkas József . 

„ A Z I E N D A , osztrák-franc ia elemi- és baleset-biztositó-társaság. 
\agyon. V a s y o i i - m é r l e g ; , Telier, 

frt |kr| 

A részvénytőke be nem követelt 60%-ja . . 
Készpénz a központban , . . . 

„ a fiókoknál és a posta-takarékpénz-
, t á r b a n • 

Állam és értékpapírok . . . 
A tarsulat ingatlanai • . . . . 
Letéteményezett óvadékok 
Váltók a tarczában*) . . . . ' - . . . . 
Rendelkezésre álló folyó-számla k5vetelések 

a bankoknál és a posta-takarékpénztárnál 
Követelesek biztositó intézeteknél . . . . 
Különlevöségek a k é p v i s e l ő s é g e k n é l . . . . 
Különféle adósok 
Ingóság . . . 

52,538 

123,456 

frt 

1,440.000 

175,995 
566,*39 
216,905 

2,000 
865,968 

148,387 
415,2:0 
502,086 
45,791 
20,290 

4,399. 9ö',38 

Részvénytőke 
A részvénytőke agio-tartalékja 
Díjtartalék visszbiztositás levonásával és 

ininden telier nélkül 
Kártartalék a visszbiztositók részének levo-

násával 
Jelzálogkölcsön 
I.etéteményezett óvadékok 
A biztosito-társulatok követelései 
Folyó-számlai hitelezők 
A hivatalnokok nyugdijalapja 
Adó-tartalék 
Nyeremény-tartalékalap 
Külön tartalék 
Nyeremény ez üzletévbol . . . . . • • . 

frt kr 

744,793 

334.877 

frt 
2,400,000 

229,440 

1.079,670 
13,442 
2,000 

114,267 
273,280 

8,294 
20,000 
39,453 
40,000 

179,647 
4-399,498.38 

J e g y z e t : A következő években esedékessé váló dijkötelezvény-állomány kitesz fr t 2.654,566 16 kr. 
Megvizsgáltatott és a könyvekkel megegyezőnek találtatott. 

B o i s s o n s. k. Weinmani i L. s. k. H ó n i g s w a l d J . s. k> 
*) Ebből máig befolyt 849.140 frt. 

Hartwig- Nándor s. k. 
könyvvivő. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 2Dr. B a . l l a . g ' i 2>v£ór. DEUTSCH M.-féle művészet i intézet Budapesten. 
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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 : 
IX. ker. Kinizsy-utca 29, sz. 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 dija : 

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

külön 30 kr. 

ÜRF Teljes számupéld.á,n37-ol£ls:a,lmin.d-ig" síziolg'áill̂ a/t'u.ri.ls:.-^̂ ! 

A Ó-Testamentom Károli Gáspár-féle fordításá-
nak átdolgozása. 

1590-ben jelent meg először a teljes szent-
írásnak Károli Gáspár által eszközölt fordítása. 
Néhány év hijján 300 év telt el azóta. S a for-
dítás — a maga idejében kétségtelenül jeles sőt 
kiváló mű — melyet azóta a magyar protestáns 
egyház folyvást használ — sok tekintetben elavúlt 
és átnézésének, átdolgozásának szükséges volta 
iránt egyházunkszerte egy nézet uralkodik. 

Most a londoni biblia-társaság e nagy mun-
kát megindítja. Mikép, mily elvek szerint, arról 
olvasóink eleve is felvilágosítást nyerhetnek az 
alább olvasható körlevélből, melyet a londoni 
központi igazgatóság által e részben megbízott 
dunamelléki ref. püspök Szász Károly úr a reform, 
és ágostai hitv. püspökökhöz és a biblia-tudomány 
szakembereihez kibocsátott. — íme a fölhívás ál-
talános része: 

A »British and Foreign Bible-Society« — mely-
nek működési köre az egész föld kereksége, mely a tel-
jes írást száznál több nyelven, millió — meg millió pél-
dányokban terjeszti évenként s juttatja mesésen olcsó 
áron palotákba és kunyhókba -— magyar nyelvünkön 
kezdettől fogva a mi Károli Gáspárunknak mind a két 
hitvallású evangelikus egyház által bevett s használt for-
dítását nyomatja és terjeszti, — közelebbről néhány év 
előtt az Új-Testamentom fordítását magyar protestáns 
hittudósok által átnézette és kiadta, mostanában pedig 
az O-Testamentomnak hasonló átnézését (illetőleg a for-
dítás átdolgoztatását) tervezi. 

Ez ügyben először dr. Duka Tivadar Londonban 
élő hazánkfia (M. Tud. Akad. 1. t.) mint a világra szóló 
Biblia-Társaság központi Igazgatóságának tagja (az első 
magyar protestáns ember azon a helyen) fordult hozzám 
bizodalmas levélben s kérte ki egyéni nézetemet a célba 
vett átdolgozás és annak kiviteli módozata iránt. 

Nézeteimet, rövidre fogva, a következőkben ad-
tam elő: 

I. Ne kivántassék teljesen új fordítás, mely vallá-
sos érzelmű s bibliaszerető népünknek, sőt lelkészeinknek 
is idegenszerűnek látszanék s nehezen találna szíves fo-
gadtatásra, sőt itt-ott (emlékezzünk a ref. egyház énekes-

könyvi viszályaira!) még ellenszegüléssel is találkozhatnék. 
Hanem kivántassék a Károli Gáspár szövegének pontos 
átnézése, nyelvének a mai kor kívánalmaihoz alkalmazá-
sával, de ódonszerűségének s bibliai zamatának megóvá-
sával, a bibliai tudomány és kritika már megállapítottak-
nak vehető eredményei figyelembevételével, de minden 
— a protestáns egyház hitelveivel és symbolikus köny-
veink tanaival ellenkező »új tudományok* mellőzésével; 
szóval a bevett s máig általános használatban levő for-
dítástól, csak a helyes értelem s nyelvtani szabatosság 
követelte eltérések engedtessenek meg, de minden feles-
leges s megütközést, ideiglenkedést, vagy épen botrányt 
okozható újítások gondosan kerültessenek. 

2. E végből a fordítás átnézésénél a Károli Gáspár 
szövege vétessék alapul — melyet csak átnézni, kiigazí-
tani s a nyelv és tudomány mai állásához kell alkalmazni 
E fordítás liasonlíttassék össze versről versre az eredeti 
(héber) szöveggel s a mellett tartassanak szem előtt más 
nevezetes (különösen protestáns) fordítások, jelesen a Lu-
ther-féle német s az angol Authorised és különösen az 
ennek alapján — hasonló elvek szerint — épen a Bible-
Society által (angol és amerikai hittudósok közreműkö-
désével) eszközölt Revised Version s esetleg mások is. 
A Károli szövege, ahol azon változtatni nem szükséges 
tartassék m e g ; a hol változtatni kell, történjék az óva-
tosan és kíméletesen. 

3. A kivitel módját illetőleg: nyíltan elismerve, 
hogy ily, — az egyházra nézve főfontosságu ügyet, leg-
helyesebben az egyházi hatóságok, sőt esetleg az egy-
házi törvényhozás (Zsinat) rendeletére s utasításai szerint 
lehetne, sőt kellene véghez vinni; de tekintetbe véve 
másfelől, hogy ez sehol és soha nem történt igy, nem 
nálunk Magyarországon, sem a reformátió századában, 
sem később; — nem Angliában a Reviseddel legköze-
lebbről — s mégis az egyház elfogadta a magánvállal-
kozással készült fordítást, mert megvizsgálván, helyesnek 
találta ; és meggondolva, hogy ezen ügyet egyházható-
sági (még pedig két különböző felekezeti) elhatározás és 
intézkedés alá bocsátani, egyértelmű lenne azzal, hogy 
az új magyar bibliaszöveg a jelen nemzedék életében 
létre ne jöhessen, sőt tán az előkészítés stádumain se 
jusson túl, mig ellenben magán vállalkozás útján a ma-
gyar protestáns egyház erre alkalmas legkiválóbb erői-
nek vállvetett munkájával remélhető, hogy az O-Testa-
mentom átnézett fordítása három év alatt az 1889. év 
végéig elkészülhet, s 1890-ben — a Károli Gáspár for-
dítása első kiadásának háromszázados évfordulóján — 
meg is jelenhet; és ha a munka, mint remélhető, elfo-
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gadható lesz, a magyar protestáns egyház — mely pro-
testáns elvéhez híven, mindig a jobbat, mindig a hala-
dást kereste — el is fogja azt fogadni s nem ugyan 
kényszerítőleg, a régi szöveg kitiltásával (a mi helytelen 
volna), de megengedőleg utat fog neki engedni a tem-
plomba, az iskolába és a magánházakba — aztán az új 
fordítás dolga lesz, lassanként kiszorítani a régit s elfo-
gadtatni magát azokkal is, kik először talán idegenked-
nek tőle : mindezek megfontolásával ily értelemben fe-
jeztem ki nézetemet, ha a Biblia-Társaság ily magánvál-
lalkozással való kockázatra magát elszánni hajlandó. 

4. Mivel ily munka egy embernek egész életét s 
minden erejét venné igénybe s becse még akkor is kétes 
maradna : alkalmaztassák a munka-felosztás elve. Hivas-
sanak fel a Bibliamagyarázatnak (jelesen az O-Testamen-
tomi hébernek) hazánkban — nem épen nagyszámú — 
ismeretes és elismert protestáns szakemberei, első sorban 
a protestáns theologiai intézeteken az O-Testamentomi 
nyelv- és Írásmagyarázat szaktanárai, valamint más lelkészí 
— vagy ha vannak -— világi pályán működő szakembe-
rek a közreműködésre. Osszák fel maguk közt a mun-
kát — vagy készségi s vállalkozási nyilatkozataik alap-
ján osztassék fel közöttük; — mikor vállalt munkájokkal 
egészen, vagy az O-Testamentom egyes könyveivel, ké-
szen vannak, kölcsönösen nézzék át egymás munkáját — 
mindenikét a rokonnemű (történeti-, költői-, tan-,) köny-
vek valamely más fordítója; közöljék egymással észrevé-
teleiket s állapítsák meg a benyújtandó szöveget, vagy 
ha egyben-másban meg nem állapodhatnának, terjesszék 
nézeteiket egy központi bizottság elé, melynek feladata 
lesz a kétes helyek felett dönteni, de a mellett az egész 
szöveget még egyszer — bibliai, tudományos, dogmatikai, 
mindenek felett azonban nyelvtani s irályi (magyaros és 
bibliai styl) szempontból átnézni, végleg megállapítani 
s nyomatás alá bocsátani. Önként értetik, hogy valamint 
ma a Károli Gáspár szövegét, a helvét és ágostai hit-
vallású evangélikusok egyenlően használják: az átnézés 
munkájában is mind a két felekezet szakemberei közös 
munkálkodásra hivandók fel, valamint az új szöveg vég-
leges megállapítására hivatott központi bizottságban is 
lehetőleg képviselve kell lenniök; csak így levén várható 
(a mi pedig mindenek felett kívánatos), hogy az új szöveg 
is, mint a régi, az egész magyar protestáns egyház ál-
tal elfogadtassák s annak közös tulajdonává váljon. 

5. Végre előterjesztettem nézetemet a munka dí-
jazása iránt is, miután tanáraink s általában szaktudó-
saink, kik hivatali teendőjüktől szabadon maradó idejöket 
családjok fenntartására, tehetségeiknek megfelelő magán-
keresetre kénytelenek fordítani, nincsenek abban a hely-
zetben, hogy tőlök ily fárasztó s időt igénylő munkát, 
csupán a szent cél iránti buzgóságból várni, követelni 
lehetne. A munka érdeke pedig megkívánja, hogy a 
munkatársak — az időre, mig ezzel foglalkoznak, hivatali 
teendőiken kivül minden más, irodalmi vagy tudományi 
mellékkeresettel felhagyjanak s idejöket és erejöket ki-
zárólag ennek szenteljék. — E szempontból indulva ki, 
kértem ivenként (bizonyos betű számmal) határoztatni 
meg 1. az átdolgozás, 2. a kölcsönös birálás, 3. a köz-
ponti felülvizsgálat di já t ; magam egyelőre az összegre 
nézve számokban nem nyilatkozván ; ellenben kijelentvén 
végül, hogy mindez csak saját egyéni nézetem — s hogy 
én magában a munkában hivatalos elfoglaltságom s még 
inkább arra való képességeim hiányossága miatt, tevőle-
ges részt > nem fogok vehetni. 

Körülbelül ezekben adtam elő nézeteimet dr. Du-
kának, ki azokat a Társaság Igazgatósági ülésében tol-

mácsolta s engem azoknak egészben s elvileg elfogadásáról 
értesített. 

Időközben a londoni Igazgatóság megbízásából Mil-
lard Edward ur, a Társaságnak bécsi főügynöke (Igazgató 
az Osztrák-Magyar monarchia egész területére) szemé-
lyesen is fölkeresett s nézeteimnek részletesb kifejtésére 
és megvilágítására, valamint a munkában részvételre föl-
hívandó erők felőli eszmecserére is alkalmat nyújtott. 

Végre f. é. julius hó 12-dikéről hozzám intézett 
levelében Millard úr arról értesített, hogy a Biblia-Tár-
saság londoni központi Igazgatósága, fentebbi nézeteimet 
nagyban és egészben elfogadta s engem azok kivitelével 
oly értelemben kiván megbízni, hogy bár én — mint 
kijelentettem — a munka érdemében tevőleges részt 
nem vehetek, annak központi kezelését reám kívánja 
bízni; e végből felhív, hogy az előttem ismeretes szak-
embereket a munkában való tettleges részvétre szólítsam 
fel, s vállalkozási készségök és az általok elvállalandó 
munkarész iránti nyilatkozataik meghallgatása után, a 
munka kiosztására nézve készítsek javaslatot, s azt egy 
szintén általam javaslatba hozandó háromtagú központi 
bizottság által (melynek elnökségét a londoni Igazgató-
ság reám kívánja ruházni) állapíttassam meg ; kijelölve, 
hogy az Ó-Testamentom egyes könyvei kik által fognak 
1. átnézetni és szövegeztetni, 2. kölcsönösen felülbirál-
tatni, az igy megállapítandó szöveg pedig a háromtagú 
központi bizottság elé fogván végső helybenhagyás vé-
gett terjesztetni. 

Mondanom sem kell, hogy a Biblia-Társaság lon-
doni Igazgatósága által ekkép rám bizni kivánt tiszt fon-
tosságának s magasztosságának, de egyszersmind fele-
lősségének érzetétől is mélyen át vagyok hatva, de azt, 
valamint nem vártam, ugy gyöngeségem érzetében el 
sem is fogadnám, ha nem remélhetném, hogy ezen — 
bizonyára csak is központi helyzetemnél fogva reám há-
rított — tiszt teljesítésében a bibliai tudományoknak 
hazánk protestáns egyházaiban legkiválóbb szakerői, sőt 
protestáns egyházaink bizodalma által is fognék támo-
gattatni, mindenek felett pedig Istennek Szent Lelke s 
Krisztus igéjének hatalma által istápoltatni s erősíttetni. 

A londoni Igazgatóság, érintett határozatában kife-
jezte azt az óhajtását, hogy a Zsoltárok fordítása min-
denek előtt — s lehetőleg a Mózes öt könyve is a többi-
nél előbb készüljön el s adathassák ki s továbbá, hogy 
a tényleges munka 5—10 egyén közt osztassék meg; 
egyszersmind a munka díjazása iránt is határozott aján-
latot t e t t ; melyre nézve azonban én még némi észrevé-
teleimet közöltem Millard úrral s azoknak elfogadásáig 
e részben függőben kell tartanom úgy magamat, mint a 
tisztelt munkatársakat. 

Vett megbízatásomhoz képest, — melynek végle-
ges elvállalását a londoni Igazgatósággal szemben még 
a továbbiaktól tettem függővé, azonban az idő rövidsége 
miatt ezt be nem várhatva — most már az előkészüle-
tek megtételéhez s mindenek előtt az illetékes egyházfők 
helybenhagyásának s a munkában részt veendő szakfér-
fiak közreműködésének megnyeréséhez kell látnom. 

Eddig a körlevél átalános része. 
Ehhez, a következő záradékok járulnak: 

I. A ref . p ü s p ö k ö k h ö z . 

Minélfogva mindenek előtt tisztelettel felkérem Fő-
tisztelendő és Méltóságos püspök urat, hogy általában a 
célba vett munka s annak — általam fenntebb kifejtett 
szempontjai iránt nagybecsű nézeteit velem közölni s 
azokhoz esetleg helybehagyását adni méltóztassék. 
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A kegyelem Istenétől szent igyekezetünkre s közös 
munkakra áldásért és segedelelemért könyörögve — 

kérem fogadja kiváló tiszteletem őszinte nyilvá-
nítását. 

2. Az á g o s t . h i tv . p ü s p ö k ö k h ö z . 

Minélfogva mindenek előtt tisztelettel felkérem Fő-
tisztelendő és Méltóságos püspök urat, hogy általában a 
célba vett munka s annak — általam fentebb kifejtett 
szempontjai iránt nagybecsű nézeteit velem közölni s 
azokhoz esetleg helybehagyását adni méltóztassék. 

Minthogy pedig én az ágostai hitv. egyház kebe-
lében működő szakférfiak iránt kevésbbé vagyok tá jé-
kozva, felkérem Főtisztelendőségedet arra is, méltóztas-
sék kijelölni saját egyháza köréből azon szakférfiakat, 
kik úgy a héber — mint a német és angol nyelvekben 
tökéletes jár tassággal s a magyarban is nyelvileg úgy 
mint irályilag teljes ot thonossággal bírva, általam a 
munkában való részvétre mielőbb felkérendők volnának 
— valamint egy oly kiváló szakférfiút is, kit a központi 
felülvizsgáló bizottságba kérhetnék föl. 

A kegyelem Istenétől szent igyekezetünkre s közös 
munkánkra áldásért és segedelemért könyörögve — 

kérem fogadja kiváló tiszteletem őszinte nyilvá-
nítását. 

3. A f e l k é r t m u n k a t á r s a k h o z . 

Minélfogva tisztelettel s bizalommal fordulok N a g y -
tiszteletű úrhoz, mint a bibliai tudományokban, jelesen 
az O-Tes tamentomi í rásmagyarázatban elismert —, a 
mellett a német és angol nyelvekben is jár tas s a ma-
gyarban — nyelv és irály tekintetében teljesen ot thonos 
szakférfiúhoz, ké rve : h o g y az esetben, ha a célba vett 
munkát egészben s az arra nézve általam fentebb kifej-
tett szempontokat helyesli, ne t agad ja meg tőlem, ne a 
szent ügytől, abban való tevőleges részvételét. 

Es ha erre kész, méltóztassék kijelölni az O-Tes -
tamentom azon — egy vagy több könyvét, melynek 
Károli fordításában az eredetivel való összevetését s új 
szövegezését (a fentebb részletezett módon) elvállalni 
hajlandó, méltóztassék nyilatkozni egyszersmind az iránt 
is, mennyiben kiván az új szövegezésben, mennyiben a 
felülvizsgálatban (mert bár ez általában véve kölcsönös, 
de a két nemű munka közül csak egyiknek vagy má-
siknak elvállalása sincs kizárva) részt venni ? 

Nagybecsű válaszát mielőbb, légfölebb azonban f. 
évi október elejéig kérem ; hálával fogadva —• a válalko-
zás esetén — valamely kisebb rész szövegének muta t -
ványul beküldését is. 

A dijazás mértéke iránt, mihelyt az meg lesz ál-
lapítva, értesíteni el nem mulasztandom. 

A kegyelem Istenétől szent igyekezetünkre s közös 
munkánkra áldásért és segedelemért könyörögve — 

kérem fogadja kiváló tiszteletem őszinte nyilvá-
nítását. 

Halas, 1886. julus hó 20-kán. 

Meg vagyunk győződve, hogy protest. egyházi 
és tudományos köreink örömhírként fogják fogadni 
a fentebbieket — valamint reméljük azt is, hogy 
szakférfiaink az ügyhöz érdemileg is hozzá fognak 
szólani. 

I S K O L A Ü G Y . 

A „Miksa-aknai" szünidői gyermektelep. 
A szünidői gyermektelep-egyesület f. hó l-jén, 64 

gyönge és beteges gyermeket indított útnak Budapestről 
Szabó József polgáriskolai tanító és egyesületi t i tkár ve-
zetése alatt a Selmecbánya mellett fekvő Miksa- és a vele 
szomszédos Pjerg-Szélaknára. Az egyesület nemes em-
berbaráti törekvésének már is mutatkozik kitűnő hatása, 
mer t a kitelepített vézna és színtelen gyermekek fel-
tűnően színesednek és erősödnek. Az elutazásról és az 
ottani életmódról Szabó J. felügyelő a következőket írja. 

Az elindulás az államvasutak központi indóházából 
történt, hol az állomásfőnök két külön kocsit bocsátot t 
rendelkezésünkre, melyek egyikébe a fiúk, másikába lá-
nyok szállottak be. A leánycsoport felügyelője Gaál 
Pálné, az aszódi javító-intézet igazgatójának neje volt, 
a fiú csoportot magam ta r to t tam rendben. Aszód és Hatvan 
között tarisznyáztunk, Füleken ebédeltünk, Garambesz-
tercén uzsonnáztunk. Es te fél nyolckor megérkeztünk 
Selmecbányára, hol Ocsovszky Vilmos polgármester és 
a város intelligentiája nagyon szívélyesen fogadtak. A 
gyermekeke t nyitot t szekereken elhelyezve, hosszú me-
netben vonultunk végig a minket üdvözlő derék lakosság 
által zsúfolásig tömöt t főutcán. Miksa-aknán a podgyász 
egy részét lerakva, a fiúkkal most már gyalog, P jerg-
Szélaknára mentünk, hol a leányokat Ledényi , ottani 
tanitó, vette gondjai alá, én pedig a fiúkkal a szélaknai 
plébániára, rendes étkező helyünkre mentem, hol meg-
vacsorálván, visszatértünk Miksa-aknára, a számunkra res-
taurált tágas, kaszárnyaszerű épületbe. 

A telep, melyen lakunk, egészen megfelel a célnak. 
Országúttól félreesve, fenyőerdőkkel három oldalról kör-
nyezve, teljesen pormentes, kitűnő levegő, hullámos, vál-
tozatos, kies telep, melyet Péch Antal bányaigazgató in-
gyen ajánlott föl az egyesületnek. Napi életmódunk és 
foglalkozásunk szorosan a kitelepítés szabályaihoz van 
szabva. Reggel 6 órakor felkelünk, öltözés után beme-
gyünk Pjergre reggelizni, a pósta megérkezésével vissza-
térünk Miksa-aknára, délben ismét át Pjergre, hol meg-
ebédelve estig szórakozunk s 7 órakor Pjergen megva-
csorálva, 8-kor már Miksa-aknán lefekszünk. Ha nincs 
nagyon meleg, akkor a gyermekek a gyepen labdáznak 
vagy karikáznak, ha forró a nap, akkor a fenyvesben 
szamócát szednek, vagy fenyő gályákból gunyhókat épí-
tenek. Telepünket a vidék lakói és a bányászok egyaránt 
szívesen látják s a gyermekeke t »kis vendégeiknek« ne-
vezik. A bányászok zenekara minden szombaton délután 
térzenét ad tiszteletünkre, a mikor a tisztek is meg-
jelennek s cukrot és játékszereket osztogatnak ki gyer-
mekeink között. Meleg időben szabadon fürödnek, ha 
hűvös van a lipót-aknai meleg kőfürdőket használják 
gyermekeink, a tulajdonos előzékenysége folytán szintén 
ingyen. A gyermekek egészségi állapota igen jó, csak 
néhányan kaptak köhögést a pár napig nagyon hűvös 
időjárás következtében, de az orvos dr. Faller Gusztáv 
ezek baján is hamar erőt vett . Ha az idő engedi, kirán-
dulásokat is teszünk; voltunk eddigelé a Szit tnya alatti 
Krizsnyán, a pocsavadlai tavaknál, a Rovnán, a Tanád 
hegyen, a Gedeon tárnán és Selmecen stb. 

A központi Frőbel-nőegylet elnöksége tudat ja , hogy 
az egyletnek gyermek-ker tésznőket képező intézetében 
szeptember első napjaiban kezdődnek az előadások. Azo 
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kat tehát, a kik gyermek-kertésznőkké akarják magukat 
kiképezni, fölhívják, hogy a fölvételért augusztus hó 30-ig 
írásban folyamodjanak. A kérvényeket vagy Rosenzweig-
Saphir Sarolta úrnőnél (Margitsziget, nagy vendéglő 238 sz.) 
mint az iskolaügyi bizottság elnökénél, vagy Péterfy Sán-
dor igazgatónál (Damjanich-utcza 3. sz.) lehet benyújtani. 
Csak egészséges és feddhetetlen előéletű nők vehetők föl, 
kik legalább tizenhat évesek multak, szóban és Írásban 
birják a magyar nyelvet, legalább hat elemi iskoláról bi-
zonyítványt muta tha tnak s kiállják a fölvételi vizsgálatot. 
A tanfolyam két évig t a r t : a növendékek kivétel nélkül 
díjtalan tanításban részesülnek és taneszközökkel is az 
egylet látja el ő k e t ; de étkezésről, ruházatról és lakásról 
maguk gondoskodnak. A jövő tanév elején okleveles 
tanítónők számára külön tanfolyamot is n y i t n a k ; szept. j 
15-ikéig lehet jelentkezni. 

Látogatott tanitógyűlés volt a napokban O-Lublón. 
A szepesmegyei tanitó-egylet tar tot ta ott huszonnegye-
dik közgyűlését, mely három napig tar tot t . Tanulságos 
eszmecserét folytattak s közben kellemesen is mulattak. 
A közgyűlés elején T r o g m a y r Károly tanfelügyelő is 
üdvözölte az egyleti tagokat , biztosítva őket a kormány 
hatha tós támogatásáról . Ot nevelés-ügyi kérdés került 
megvitatás alá s három próba-előadást ta r to t tak . Aztán 
közebéd volt, melyen a város szine-javából is többen 
megjelentek. Él te t ték ő felségét, majd Trefor t Á g o s t 
minisztert, a szepesi és sárosi jelenlevő tanfelügyelőket, 
stb. Élénk tetszést keltett T r o g m a y r Károly tanfel-
ügyelő felköszöntője, melyben egyetér tésre buzdítá a 
tanítókat. A gyűlés második napján tánccal egybe-
kötöt t hangversenyt rendeztek, mely igen jól sikerült. 
A vendégek közt volt Lublóvár tu la jdonosa : gróf Za-
moyski András is, ki másnapra vendégeiül hívta meg a 
tanítókat. Ezek el is m e n t e k , megtekinték a várat, 
melynek történetéről Münnich Sándor poprádi taní tó 
tar tot t előadást. A sziveslátásért a tanfelügyelő tolmá-
csolta a köszönet szavait s a tanítók távozás előtt még 
szerenáddal tisztelték meg a gyöngélkedő háziasszonyt : 
a grófnét, ki született Bourbon hercegnő. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
A keresztyén egyház története. Az ev. középiskolák 
felsőbb osztályai és tanítóképzők számára. Készítette Bci-
tizfalvi István tanár. Budapest 1886. Kiadja Hor-

nyánszky Viktor. Ára 1 frt 20 kr. 

Szerző a protest. egyház terén az újabb időkben 
felmerült örvendetes jelenségekről szólván a többek kö-
zött a keresztyén egyháztör ténelemről azt mondja, hogy 
azt újabban »nem tekintik úgy, mint a hogy tekintet ték 
az u. n. felvilágosodás korszakában : emberi bolondságok 
történetének, hanem sejtik, érzik és elismerik, hogy az 
Isten országának, az isteni szellem lényének és világ-
igazgatásának története e földön.« 

E nyilatkozatával s az egyháztör ténelem jellemének 
emez öntudatos és teljesen igaz meghatározásával tehát 
elárulja, hogy elméletileg nagyon jól tudja, hogy mi-
lyennek kell lenni az egyháztörténet tárgyalásának ; minő 
pragmatismussal kell azt megirni s nem kisebb eszmét, 
mint az Isten országának és az Isten világigazgatásának 
eszméjét kell abba bevinni és ezekből kifolyólag az egy-
háztörténelem tanulásának ama közelebbi célon kívül, 
hogy a tanuló megismerje egyháza múltját s azokat a 
mozgató eszméket, melyek időnként uralkodtak, az a 
célja is van, hogy a múltból megtanulja a jelenre és 

jövőre nézve, hogy Isten lelkének közvetlen vezetése 
alatt áll nemcsak a szíveknek mozdulása, melyet haj t 
ide s tova, mint a vizeknek folyásit, hanem az egész 
emberiség szellemi és anyagi világa is, hogy nem vé-
letlen, nem vak esetnek vagyunk játéklabdája és hogy 
nem papi csalárdság, fejedelmek fondorlata vagy zsar-
noki önkénye, nem ideae obscurorum virorum a ténye-
zők a történelem alakulásánál: hanem eszmék, melyek 
végeredetüket Istentől birják, mozgatják az emberiséget, 
nagy és felséges célok haj t ják előre az idők óriási folya-
mán s a különbség az egyik avagy a másik kor közölt 
lényegileg nem több, mint hogy az egyikben az eszmé-
ket tisztultabban fogja fel s igyekszik megvalósítani azo-
kat, az eléje kitűzött célokat jobban látja s határozottab-
ban törekszik feléjök, míg a másikban az eszmék földi 
salakkal kevertetnek össze, a magas célokat homály, kod 
takar ja el s úgy látszik, mintha megfeledkezett volna 
rőluk a világ és illetve úgy tetszik, mintha az égből a 
földre levilágító fénytornyok megszűnnének jelölni a rév-
partot , mely felé törekednie kell és az ember keres 
közelebbi, földi célpontokat. Csakhogy a vallásos lélek 
felfogása szerint még ez is Istentől van. >Megverem 
ő k e t « — m o n d j a a z ú r a próféta ajakával — »megverem 
őket vakságnak lelkével, hogy látván ne lássanak és hall-
ván ne halljanak.® 

Mondom elméletileg ezt jól tudja szerző s igyek-
szik is tankönyvében, melyet a középiskolák felsőbb osz-
tályai és a tanítóképezdék számára irt, a tárgyalás fo-
lyamán megvalósítni s bizonyos vallásos hangot és ma-
gasabb pragmatismust vinni a száraz történeti esemé-
nyekbe. De csakis nagyon néhol teszi ezt és csak na-
gyon kevés bíráló és magyarázó megjegyzéssel világo-
sítja meg a tényeket , azoknak hatását, horderejét s il-
letve tünteti fel azokat az egyes korokat mozgató esz-
méket, melyek a szemmel látható és kézzel fogható té-
nyek alapjául, kiindulási pontjául szolgáltak. Az esemé-
nyeknek ilynemű tárgyalása leginkább a legújabb kor 
történeteinek elbeszélésénél érvényesül az előttünk levő 
munkában s ha itt szemlélhetőbbé, érdekesebbé teszi e 
tárgyalási mód az eseményeket , a nélkül, h o g y az elő-
adás a maga rövid, tömör, compendiumszerű jellegéből 
veszítene, miért nem lehetett volna ezt a módot az egész 
mű folyamán alkalmazni? U g y adott volna szerző egy a 
mai kor színvonalán álló történelmi kézi könyvet a kö-
zépiskolák felsőbb osztályai és a tanítóképezdék növen-
dékeinek kezébe : míg így adott egy chrónikát, melynek 
jelleme pusztán annalistikus ; csak constatálja röviden és 
az emlékező tehetséget ugyancsak erősen igénybevevő 
módon a történeti tényeket , nagy ritkán, elvétve adja 
azok pragmatikus magyarázatát s önkénytelenül azt a 
benyomást teszi az olvasóra, mintha csakugyan véletlen-
ségek, ötletek, egy-egy ravasz pápának, vagy fejedelem-
nek cselszövényei vagy hatalmi tényei által alakulna a 
t ö r t éne t ; egy edictum, egy vesztett, vagy nyert csata, 
egy zsinati végzés, vagy egy békekötés által határozód-
nának csupán az egyháztörténelmi jelenségek. Ezek ha-
tását a történelemben, annyi bizonyos, nem lehet kicsi-
nyelni, ezek mellőzésével holt anyaggá válnék az egész, 
útnélküli tömkeleggé, áttekinthetetlen zűrzavarrá; de 
egyedül alkotó tényezőkké még sem szabad tenni . A 
történelemben minden alak, mielőtt a történet színpadára 
lép s ott bizonyos szerepet játszik, nő, fejlődik s e fejlő-
désére a legkülönbözőbb tényezők hatnak, legfőképen 
pedig hat rá azoknak a névtelen hősöknek, annak a nagy 
tömegnek együttes lelkülete, gondolkozása és tudata, a 
melyet korszellemnek nevezünk s már most a történet 
egy-egy kiváló alakja csak mintegy önmagában, egy 
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személyben összefoglalja s kifejezi, megegyéníti a kor-
szellemet s az eddigi fejlődésből kivonva a következte-
téseket ad ily irányban lökést a további fejleményekhez. 
A történelemben minden esemény, mielőtt döntő hord-
erejűvé lett, elő lett készítve; ez előkészítésen dolgoztak 
százan és ezeren, míg az akkora lett, hogy útjelölő osz-
loppá válhatott a történet nagy mezején. S ugyané pro-
cessuson ment át minden eszme, mely aztán valamely 
kort mozgatott és éltetett. Vagyis, már most alkalmazva 
e gondolatokat az előttünk levő műnek inkább csak 
példa kedvéért felhozott egyik-másik helyére, igen gyarló 
indokolása pl. az a pápai hatalom emelkedésének, me-
lyek itt az 56. §-ban s túlságos nagyrabecsülése annak 
a Pseüdo-Izidor-féle hamis okmány- és törvény-gyűjte-
ménynek, mely a 9-ik században keletkezett. Hiába lett 
volna gyenge kegyes Lajos s hiába fáradtak s pusztul-
tak volna el a trónvillongásban az ő fiai, a pápaság a 
maga hatalma növelésére nem tudott volna hasznot húzni 
abból, nem tudta volna magát emancipálni a császári 
befolyás aló), ha egyébb tényezők — melyeket szerző 
figyelemre sem méltatott — közre nem működnek e 
függetlenségi harcban. És ugyané tényezők nélkül hiába 
való üres betühalmaz lett volna a pseüdo-izidori gyűjte-
mény is, a mely csak Összefoglalta a fejleményeket és 
ha csak ez teremtette volna meg a pápaság hatalmát, 
ha csak ezen épült volna fel a pápai trón, akkor bizony 
össze is roskadt volna az azonnal, a mint az alap ha-
misságát kimutatták volna. Más növelte és tartotta azt 
fenn, mint e hamis decretalék 1 Ily gyenge alapon nem 
jöhetett volna létre s nem állhatott volna meg az az 
irtózatos colossus, mely a maga árnyékát még felvilá-
gosult századunkba is beveti s még egy Bismarckot ma 
is Canossába tud hódolatra parancsolni. Egy-egy § ke-
retébe könnyen beszorítható korfestés kellett volna csak 
s mindég, mindenütt világosan, szemlélhetőleg előttünk 
állottak volna a növekvés egyes phasisai. Tudja szerző 
is, hogy az »idők jeleiből*, azok felismerésétől és mél-
tánylásától függ a történelem szereplőinek sikere, vagy 
bukása s a 77. §-ban futólag említi is, hogy VIII. Boni-
fácíus »az idők jeleit felismerni és méltányolni nem tudta«: 
de nem részletezi e je leket ; mert bizony nem véletlen 
volt, hanem a kor jeleiben rejlett, hogy az uralkodásra 
termett VIII. Bonifáciusnak már nem sikerült az, a mi 
VII. Gergelynek és III. Inczének, szép Fülöp semmivel 
sem volt nagyobb uralkodó, mint IV. Henrik vagy 
I. Frigyes, ki III. Sándor pápa előtt Velencében a Márk 
templom ajtajában volt kénytelen a földre borulni és a 
pápa papucsát megcsókolni. Nem annyira az érdekes, 
hogy keresztes háborúk voltak s hány ilyen vo l t : mint 
inkább az, hogy minő szellem varratta fel az emberek-
kel a keresztet és az, hogy minő irtózatos gúny rejlik 
sokszor az eseményekben s hogy mennyire ellenkező 
eredményeket von ki az isteni bölcseség valamely gon-
dolatból, a mikor azt látjuk, hogy azzal az eszközzel 
veri meg a pápaságot, a melylyel az épen hatalmát 
akarja növelni, mint e világ fejedelme ; az az érdekes, 
hogy ennek a két százados küzdelemnek mik lettek 
eredményei. Ez eredmények sokkal nagyobb horderejűek 
semhogy azokat csak úgy egész általánosságban lehes-
sen egy egyháztörténelmi műben említni, mint itt azt 
szerző teszi, csak ennyit mondva: »azonban a harcok-
nak, melyeket a keresztyénség az izlam ellen vívott, 
nagy befolyásuk volt Európa polgári, egyházi és tudo-
mányos viszonyaira.* De minő?! kérdezzük önkénytele-
nül. Vagy például azokat a tanvitákat, melyek az első 
századokban úgy foglalkoztatták az elméket, vagy azok-
nak a rajongóknak fellépését, kik a reformátio legkezde-

tén s a későbbi évszázadokban működtek és szellemük-
kel bizony jelentékeny hatással voltak a vallásos élet 
lényegének meghatározására: nem érthetjük meg, ha 
koruknak nézetvilágát nem állítja oda a történetíró a 
háttérbe. Annyit a növendék is érez, hogy ma oly viták 
nem dúlhatnák fel az egyház béké jé t ; de azt már nem 
tudja, hogy miért nem s hogy ne mint sekélyes szőr-
szálhasogatásokon nevessen, azért kell beállítni azokat 
koruk keretébe. És reá kellett volna mutatni arra is ha-
tározottan, hogy miben hatottak jótékonyan a protest. 
egyház rajongói? (126. §). Ezekkel ép azon állásponton 
kell lennünk, mint a chemiában az alchimistákkal, vagy 
az astronomiában az astrológokkal. Csupán a tények, a 
szellemi mozgalmak chronologikus elbeszélésével soha el 
nem éri a paedagogus azt a célt, hogy a história, míg 
egyfelől vitae magistra legyen, addig másfelől tanítson 
meg egyházunkat, vallásunkat szeretni, ébresszen meleg 
érdeklődést a vallásos eszmék, mint legfontosabbak iránt, 
a melyek megvédéseért nem hiába omlott annyi vé r ; 
hogy ébressze fel és nevelje meg e fiatal nemzedékben 
azt a meggyőződést, hogy a vallás s az egyház ügye, 
melyet ma a felületesek annyira szeretnek kigúnyolva 
elejteni, mindenha mozgató erejét képezte az emberi 
társadalomnak s ha közönyösnek tartotta volna, nem 
gyújtot t volna máglyákat, nem állított volna vérpadokat 
s inquisitori törvényszékeket neki s nem lett volna e 
máglyáknak, e vérpadoknak és törvényszékeknek annyi 
áldozatuk. A száraz chronologiaí előadás soha nem fogja 
megtanítni az ifjúságot arra, hogy ő maga is komolyan 
méltányolja a történelmi eseményeket, s nem fogja meg-
tanítni az ifjúságot arra, hogy eszméket, gondolatokat 
keressen oly jelenségekben is, melyek első pillanatra 
csak emberi elvakult szenvedély, rosz indulat kifolyásai-
nak látszanak. Mert pl. még az inquisitió intézményének 
is alapja egy eszme volt s azt nem csupán a papi csa-
lárdság, a pápai zsarnoki szenvedély teremtette ; csakhogy 
az eszme torz-alakban s torz intézményben nyert kife-
jezést. 

Ilyen és hasonló okok alapjan kívánom meg tehát 
még a középiskolák és tanítóképezdék számára írott 
tankönyvben is a bizonyos fokú pragmatismust, az ese-
mények magasabb szempontból való feltüntetését, bí-
rálatát és méltatását, valamint azt is — és ez szerin-
tem a legfőbb — hogy amaz egyenes tendentiával 
legyen írva, miszerint igyekezzék a növendékből első 
sorban jó keresztyént, azután jó protestánst és végül 
jó felekezeti tagot nevelni. A történeti adatok beem-
léztetése nem lehet öncél, a történet kezünkben csak 
eszköz lehet. Es különösen azért sajnálom nagyon, 
hogy nem mindenütt alkalmazta szerző az egyedül he-
lyes történeti tárgyalási módot, mert azon a néhány 
helyen, a hol ezt tette, oly mély vallásosság s egy-
háza iránt való szeretet sugárzik ki jótékony melegség-
gel soraiból (11. 23. 42. 162. lapok és 159. §.) és 
oly helyes, objectiv, minden felekezetieskedéstől távol 
álló bírálatot alkalmaz: hogy míg amaz vonz és hevít, 
addig emez gondolkozásra serkent és irányt ad. (72. §. 
82. §. stb.). Ennyit általánosságban. 

A mi most már a részleteket illeti, azokra nézve 
a következőket kívánom megjegyezni: Mindjár ta 2. §-ban, 
hol a jelesebb egyháztörténelmi munkákról szól, nem em-
lékszik meg Vargha Lajos sárospataki tanár e nemű mű-
véről, a mely pedig a mi magyar theol irodalmunknak 
egyik legkiválóbb terméke. A 16. §-ban a pascha vitát 
nem helyesen magyarázza meg, a mennyiben az nem a 
felett folyt, hogy húsvét a zsidók páschájával egy időben 
tartassék-e, avagy nem, hanem a felett, hogy nisán 13-án 
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avagy 14-én halt-e meg Jézus ? tehát, hogy a synoptikus 
tudósítások, avagy a János-féle evangeliom feljegyzése 
szerint tartassák az iinnep. A 19. §-ban ha már meg-
említi szerző, miért nem részletezi is, hogy miben állott 
az az apostoloknál mutatkozott szabadság a tan felfogást 
illetőleg? Holott mondhatni, hogy azok az ő közöttük 
létezett eltérések mintegy kulcsul szolgálnak az egész 
egyházi tan, szervezet stb. fejlődésének megértéséhez s 
ezek az eltérések vonulnak keresztül az egész egyháztör-
ténelmen. A 24. §-ban az apostoli hitformáról tévesen 
állítja, hogy az a 2-dik század terméke, mert a mint azt 
a kritikusok igen elfogadható alapokon kimutatták, az a 
4-ik századból való. Mélyebbre hatólag kellett volna in-
dokolnia szerzőnek az egyháztörténelemben oly nagy-
szerű forduló pontot képező Nagy-Konstatin eljárását, a 
keresztyénség iránt tanúsított türelmét stb. (26. §-ban.) 
A 33. §-ban szólván az istentisztelet elrendezéséről nem 
kellett volna mellőzni a zsidó cultusi alakoknak a fényessé 
vált keresztyén cultusra gyakorlott befolyását, holott ezek 
határozottan kimutatható hatással voltak erre úgy a 
templomi épüleletek, mint a cultusi cselekményeket és a 
papi ruhákat illetőleg. Óhajtot tam volna, hogy a törté-
nelem oly kiváló alakjait, mint a minők VII. Gergely 
és III. Incze voltak jobban méltatta, korukat s főleg az 
ő egyéniségükét mélyebbre hatólag jellemezte volna. S 
hogy ezekről részletesebben szólhatott volna a nélkül, 
hogy a könyv külső terjedelmében nagyobb lett volna, 
inkább elhagyhatta volna az oly aprólékos dolgokat, mint 
a minők pl. a 71. §-ban vannak. Akkora hatalmat, mint 
a minő a III. Inczeé volt nem mutat fel a világtörténe-
lem, még egy I. Napoleon hatalma s befolyása is sokkal 
kisebb jelentőségű volt, mint ez 1 26 rövid sorban hát 
nem lehet vele végezni. Kár az is, hogy mellőzi a fényes 
lateráni zsinatot; még csak meg sem említi. Valamint 
említetlenűl hagyja a VII. Gergely trónra léptét meg-
előző történetek vázolásánál azt a körülményt, hogy mi-
ként vonatik el a római néptől a római püspök válasz-
tásának joga, mely tény nem csekély jelentőségű volt a 
pápának a nép fölé való emelésére. (57. §.) A 78. §-ban 
a címzetes püspökök s illetve az episkopi in partibibus 
infidelium eredetét helyesen ad ja : de nem említi meg azt 
az egyházjogi felfogást, mely ezeket máig is fenntartotta; 
mert a mint a szerző a dolgot itt elmondja, önkény-
telenül az a gondolat merül fel az olvasóban, hogy 
tehát mikor azok a szent földről visszaérkett püspökök 
aztán meghaltak, velők együtt meghalt ez intézmény is. 
Holott ha a jogi elvet röviden megemh'tette volna mind-
járt megértenők, miért maradtak meg 
episcopi in partibus infidelium. A 82. g-Dan a 
avatásról mondja, hogy azt most a pápaság vette jog-
körébe (t. i. III. Sándor idejében); de arról nem szól. 
hogy kié vagy kiké volt az előtt a canonisatió joga s 
mely jogelvonás volt ez is? 

Átmenve a reformatióra, classzikus rövidséggel s 
igazán szépen van jellemezve Luther a 112. §-ban. De 
a míg az evangelikus lutheránus reformatió egész rész-
letességgel van ismertetve Kálvin Jánosnak csak 22 sort 
szentel az iró ; pedig a teljesen objectiv még kath. tör-
ténetirónak is el kell róla ismernie, hogy ő nemcsak 
vallási reformátor volt, hanem egyszersmind nagy állam-
férfiú is, kinek genfi consistoriuma mindenha mintája lehet 
a status politicusoknak s ő a maga nagy eszével, lelke ere-
jével egy pillanatra egy oly ideált valósított meg abban, 
a mely felé törekedni kell az államnak és az egyháznak 
egyaránt. Ezt méltatni kellett volna. Azonkívül szerző is 
osztozik egyébb történetíróknak ama téves felfogásában, 
hogy Luther és Kálvin között az úrvacsorai tanban és 

továbbra is az 
§-ban a szentté 

a praedestinatio gondolatában volt csupán az eltérés. A 
mi mindjárt ez utóbbit, t. i. a praedestinatiot illeti, an-
nak Luther talán még makacsabb híve volt, mint Kálvin 
s hogy aztán e tan éles kifejezése az augustana confes-
sióból mégis hiányzik, annak egyedüli oka csak az, hogy 
azt a szelid, békéltető jellemű, félig-meddig semipelagia-
nus Melanchton készítette. A különbséget a két refor-
mátor között különben egy mélyre ható elvi fontosságú 
gondolat képezte s ha ez nem lett volna még két dog-
matikai tétel nem választotta volna el híveiket oly éle-
sen egymástól. A kiindulási pont volt köztük ellentétes. 
Csak futólag, minden különösebb hangsúly nélkül említi 
szerző is, hogy Zwingli (s utána Kálvin) abból indult ki, 
miszer in t mindaz elvetendő, a mi a szent Írásban nincs 
meg. Pedig ezzel szerző mintegy önkénytelenül maga is 
megjelölte a Luther és a svájciak közötti elvi ellentét 
egyik részét, a másikat kellett volna csak hozzá adnia, 
hogy t. i. Luther meg abból indult ki, hogy mindaz, a 
mi a bibliában nincs tiltva, megtartható! U r v a c s o r á n , 
praedestination bizony az idők folyamán könnyen meg-
alkudott volna a két egyház, ha ez az elvi kérdés min-
dég, habár sokszor öntudatlanul, kifejezetlenül is ott nem 
lett volna válaszfalul. Kálvin úrvacsorai tanát is nem hí-
ven reproducálja, a mennyiben Kálvin nem azt tanította, 
hogy »az úrvacsoránál a kenyérben és borban Krisztus 
teste és vére szellemileg jelen van«, hanem azt, hogy 
az úrvacsorai kenyérrel és borral hittel élő keresztyén 
szellemileg egyesül a Krisz tussal , t e h á t n e m a jelekben van 
Krisztus jelen szellemileg, hanem a hivő lelkébe jő el 
szellemileg. A felett pedig nem akarok polémiába bo-
csátkozni, hogy »a református egyháznak azon törekvése, 
hogy az istenitiszteletet az apostoli egyszerűségbe vezesse 
vissza, túlságos volt (?), mert az ájtatosság érzéki eszkö-
zeit félreismerve a művészetet a cultusból száműzte s az 
istentiszteletet szárazzá és egyoldalúvá tette« — csak egy 
kérdőjellel kisérem. 

Feltűnő, hogy a magyar protestáns egyház törté-
netéről a 118. és 149. §-okban csak egy-két mondattal 
emlékezve, abból mitsem közöl. Igaz, hogy szerző utal 
arra, miszerint »lásd: magyar prot. egyh. tört.« s tu-
dom, hogy a tanterv megkívánja a magyar prot. egyház 
történetnek külön, terjedelmesen való tárgyalását : mégis 
itt is megkívánhatjuk legalább a legfőbb mozzanatok 
felemlítését. Egy időben a világtörténelem eseményeibe 
játszottak bele' vallásos politikai mozgalmaink; ha egye-
beket nem, ezeket mindenesetre be kellett volna illesz-
teni az általános egyh. történelmi keretbe, pl. a 30 éves 
háború elbeszélésénél a mikor e nagy tragoediában 
Bethlennek és I. Rákóczy Györgynek oly jelentékeny 
szerep jutott . S a mig felemlíti egyébb, kicsiny, ránk 
nézve teljesen jelentéktelen népek reformátorait, a mie-
inkről hallgat; legalább nevöket talalnánk ott a többi 
nevek mellett s nem szabad lett volna a feltámadt ellen-
reformátió alakjairól sem megfeledkezni. Igy van egy 
egyetemes egyháztörténet előttünk, a melyben magunk-
nak protest. hithőseinknek, csupán a tantervhez alkal-
mazkodás kedvéért, hely nem jutott. Előadás közben 
hagyta volna el hát a tanár e §-okat, de szerző legalább 
említette volna meg. 

Ha már most még mindezekhez egy-két jelenték-
telenebb dolgot felemlítek: az előttem levő mű ellen fel-
hozhatott kifogásokat kimerítettem. Ilyen apróbb hibák, 
hogy »diakonus« nemcsak »alamizsna szedő« (6. §) »por-
nokratia« nem »nőuralom« és »eudaemonistikus« nem 
üdvre vezető* (137. §). A pápai bullák nem »című«-ek, 
hanem »kezdetűek.« (142. 1. stb.) Inkább már csak sajtó 
hiba, hogy a 30 éves háború 32 évig tartott. (117. §) 
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s hogy a 124. §-ban mindkét Socin Laeliusnak monda-
t ik ; végül, hogy a 120. §-ban az első jegyzet rosz 
helyre van alkalmazva, mert VIII. Henrik nem azért 
sújtatott atokkal »mivel a pápa nem akarta őt nejétől, 
arragoniai Katalintól elválasztani,« hanem azért, mert a 
pápai tilalom dacára elvált tőle. 

Végül a mi azt a kérdést illeti, mert e kérdést 
tankönyvnek szánt műnél okvetlen fel kell vetni, hogy 
az előttünk levő munka mennyiben használható, mint 
kézikönyv ? azt felelhetem teljesen nyugodt lelkiismeret-
tel, hogy ügyes, öntudatos, tárgyában jártas tanár kezé-
ben igen jó vezér fonal. Irálya rövid, tömör, tiszta, szép. 
A tárgyalás világos, áttekinthető. Az egyes §-ok végén 
tett jegyzetek igen becsesek s mintegy azok adják a 
tanár kezébe a bővebb tárgyaláshoz az anyagot s szol-
gálnak pro memória a növendékeknek. Különösen igen 
szépen s részletesen ismerteti az ujabb theologiai moz-
galmakat, a mint azt már fenntebb is kiemeltem, s igen 
érdekes a 166—169. §-okban a keleti egyházról adott 
rajza. De azt hangsúlyoznom kell újólag, hogy különö-
sen a tanítóképezdék növendékei előtt, az e tárgyat ta-
nító tanárnak okvetlen be'e kell vinni az egészbe azt a 
magasabb pragmatismust, bírálatot és magyarázatot, a 
mely a műben csak kevés helyen van alkalmazva, bár a 
hol ez meg van téve, ott kitűnően s objectiv történetírói 
magaslatról van alkalmazva. Örömmel ajánljuk a művet 
az illető körök becses figyelmébe. 

Kenessey Béla. 

B E L F Ö L D . 
A budapesti országos árvaház köréből. 
A protestáns humanismus e szép alkotása létrejötte 

óta mindig élénk érdeklődés és munkás szeretet tárgya 
volt. Különösen e lap közönsége tanúsított iránta kez-
dettől fogva kiváló figyelmet: osztozik örömében, részt 
vesz bánatában, filléreit ennek hasábjain hordogatja össze, 
szóval az anya gyöngéd szeretetével csüng rajta. Azt 
hisszük, nem mivelünk érdektelen dolgot, midőn az 
egyesület xlgazgató választmány«-ának a folyó évi köz-
gyűlés elé terjesztett jelentése alapján az árvaház életének 
főbb mozzanataival az olvasó közönséget megismertetjük. I 

A jelentés az egyesület működésének 27-ik évét 
(az 1885-ikit) eseményekben gazdagnak mondja. És mél-
tán, mert az egyesület számos és nagy alapítványokat 
kapott ez évben. Néhai Küttel Jozefa pesti magánzónő 
10 ezer, néhai Bujanovics Jdnosné szül. Koppy Mária 
5 ezer, dr. Schulek Vilmos budapesti egyetemi szem-
orvos-tanár 1400, Riedle Miksa 200, néhai Langheinrich 
András 500, néhai Szabó József szabolcsmegyei segéd-
jegyző 416 frtos hagyományaik és alapítványaik a kisebb 
adományok hozzászámításával 18 ezer frttal emelték az 
árvaház vagyonát. 

E tetemes vagyonszaporulat lehetővé tette a vá-
lasztmánynak, hogy az árvák számát állandóan 8o~on 
tartsa, sőt reményt nyújt arra, kivált ha még ilyen »bő 
esztendői* lesznek, hogy ezután még több elhagyott 
árva iránt gyakorolhatja a keresztyén könyörület magasz-
tos erényét. Pedig erre nagy szükség van. Évről-évre 
növekedik a felvételért folyamodók száma, kiknek alig 
harmadát, néha csak negyedét képes a választmány el-
helyezni; és évről-évre ismétlődik azon szomorú tapasz-
talat, hogy az egyesület jövedelmének egyik fő-forrása, 
a rendes és rendkívüli tagok évi járuléka, a megelőző 
évekhez képezt feltűnően csökken. 

Igen célszerűnek és üdvösnek bizonyult a mult évi 
közgyűlésnek azon intézkedése, hogy a választmányi ta-
gok számát megszaporította s a megerősült férfiválaszt-
mányt a tanítási és gazdasági ügyek éber ellenőrzése 
végett két albizottságra osztotta. Különösen kitűnő erő-
ket nyert a választmány Szilassy Aladár és dr. Kovácsy 
Sándor urakban, a fővárosi egyházi élet e lelkes bajno-
kaiban, kiknek nemes szívét s jótékony kezét az árva-
ház is élénken érezi. A belső gazdasági ügyekben kiváló 
buzgalmat, szakavatott és lelkiismeretes odaadást tanúsí-
tanak a női választmány lelkes tagjai, kik Székács 
Józseíné urnő vezetése alatt az intézetben nemcsak a 
háztartást vezetik és ellenőrzik felváltva és terhes mun 
kával, hanem a karácsonyi gyűjtések és a bál rendezése 
körül is évről-évre nagy fáradsággal, de lankadatlan 
buzgalommal szép összegeket szereznek az intézetnek 
(pl. a mult évben is a karácsonyi gyűjtés 1486 frt, a 
bál jövedelme 1458 frtra ment). Ez ernyedetlen buzgó-
ság a gazdálkodásban teszi lehetővé, hogy a protestáns 
árvaházban egy növendék átlagos fenntartási költsége 
165 frtra, illetőleg a természetben nyert adományok 
hozzászámításával 175 frtra rug, a legcsekélyebb ösz-
szegre a főváros összes árvaházai között, pedig a növen-
dékek ellátása semmivel sem silányabb amazokéinál. 

A növendékek szellemi fejlődésére és erkölcsi maga-
viseletére igen jótékony befolyással volt a tanügyi bizott-
ság tagjainak gyakori látogatása, az intézet tanitó sze-
mélyzetének szakavatott, tapintatos és összevágó műkö-
dése, végre mint a jelentés kiemeli, a vasárnapi iskola 
és a két hetenként tartott istenitiszteleteket, melyeket a 
ref. theologiai akadémia buzgó hallgatói tartottak, kik-
nek s különösen György Lászlónak, a választmány kö-
szönetet és elismerést is szavazott. 

Az árvaházi gyermekek iránt ez évben is többen 
gyakorolták különös jótékonyságukat. Evva Lajos nép-
színházi igazgató két ízben részesítette őket azon öröm-
ben, hogy színházi előadásban díj nélkül gyönyörköd-
hettek. Serák Károly állatkerti igazgató megengedte, 
hogy az árvák ingyen meglátogatták az állatkertet. Gséry 
Lajos nagybirtokos szent lőrinci birtokára egész napra 
kivitette a növendékeket s ott egész gyönyörűséggel 
vendégelte és szórakoztatta őket. 

A zárszámadás bevételi rovata a fennebb említett 
18 ezer frttal együtt 31,708 frt 91 krt és kiadási rovata 
ugyanannyit tüntet fel, de ez utóbbiban 16,734 frt 68 kr. 
értékpapírok vételére fordíttatott, tehát tőkésítésnek te-
kintendő. Az árvaház vagyona értékpapírokban (névleges 
értéket számítva) 34,400 frt, kötvényeken circa 15 ezer 
frt, épületben 80 ezer frt. A jövedelem nagy részét a 
rendkívüli adományok (5—6 ezer frt) teszik, az évi járu-
lékok 3500—4000 frtra mennek, a kamatjövedelem 3—4 
ezer frt körül jár, a bál 1458, a naptár 553 frt tiszta 
jövedelmet hozott. 

E néhány mozzanat az árvaház életéből bizonyára 
az olvasóra is azon benyomást teszi, hogy a magasztos 
célú intézet kitűnő vezetés alatt évről-évre szépen halad 
előre. De a relatív haladás ne ejtsen azon tévedésbe, 
mintha az intézet körül már minden meg volna téve, 
minden el volna érve. Csak nézzünk egy kissé körül. A 
hazai protestáns közönségnek még egész rétegei vannak, 
melyek semmit se tettek az intézet érdekében. Nagy 
egyházaink köréből nagyon ritkán hullanak fillérek az 
árvák cassájába. Azon üdvös szokást, hogy a confirmán-
dusok adakozásra szólíttatnak fel, a presbyteriumoknak 
és lelkészeknek alig egy ötöd része honosította meg. 
Azon nemes tény, hogy egyházak és megyék mint tes-
tületek, az árvaház alapítói közé lépnek, csak 15 gyű-
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lekezetről és tractusról van a jelentésben feljegyezve. 
Azon célszerű intézkedés, hogy az egyházak valami kis 
évi járulékot vegyenek fel költségvetéseikbe, aránylag 
nagyon kevés helyen talált eddig pártolásra. Pedig ez 
utakon is, más módokon is mily erővé lehetne tömörí-
teni a gyülekezeteknek aránylag csekély áldozatjait 1 No 
de ne panaszkodjunk; mert ha igaz is, hogy a hazai 
protestáns árvaügy még nincs eléggé felkarolva, de az 
is igaz, hogy az »Országos protestáns árvaegyesiilet« 
mindenét azon vallásos buzgóságnak köszöni, melynek 
érzéseit a szeretet Istene fakasztotta, s virágait az érlelte 
a legszebb gyümölcscsé : a részvét és könyörület csele-
kedetévé. Legyen a mi Urunknak Istenünknek áldása 
kettős mértékben e szép intézeten ezután is! 

Sz. F. 

A beregi ev. reform, egyházmegye közgyűlése. 
A beregi egyházmegye nyári közgyűlése Peterdy 

Károly esperes és Uray Imre egyházmegyei gondnok 
urak kettős elnöklete alatt folyó julius hó 20-dik és 
2i-dik napján — törvényszéki ülés kapcsában — tarta-
tott meg. 

A gyűlés tárgyai közül első helyen említendő az 
időközi szavazatbontások mellett megválasztott egyház-
megyei tanácsbíró tiszt. Janka Gyula barkaszói lelkész 
úr felesküvése és hivatali székének elfoglalása; nagyon 
találó, szerény és visszatartózkodó egyéniségéhez s jelle-
méhez méltó volt, rövid ugyan, de tartalmas ama nyi-
latkozata, mely szerint ezen megválasztatást magára és 
illetve eddigi közhivataloskodására nézve megtisztelőnek 
tekintvén, a közbizalom nyilvánulásának engedni kötelessé-
gének tartja. Nem fog ugyan nagy hanggal és bő beszéddel 
— mint a melyet a közügyek előbbvitelére maga részé-
ről eddig is felesleges, sőt sokszor hátrányosnak itélt — 
folyni be az ügyek tárgyalásába, hanem e helyett azt 
igéri, hogy igaz lelkiismerete s tiszta meggyőződése sze-
rint, az egyházi törvények jól felfogott szelleméből és 
irányzatából indulva ki, szentelendi minden szellemi te-
hetségeit és testi erejét egyházi közügyeink előmozdítá-
sára úgy a tanácskozás asztalánál, mint az azon túl tel-
jesítendő, sokszor nagy kellemetlenségek és fáradságos 
munkálatokkal egybekötött szolgálatoknak végbevitelére. 
Ez volt az új egyházmegyei tanácsbiró nyilatkozatának 
összevont tartalma, melyet a közgyűlés legszívesebben 
hallott azon férfiú ajkairól, ki mint jegyző eddig is fel-
tűnés és vezérszerep játszásának kierőszakolása nélkül 
szolgálta egyházmegyénk érdekeit 1 Nem is maradt a jelen 
volt közönség adós az elismerés és méltánylás kifeje-
zésével, a mennyiben általános és lelkesült »éljeti«-ek 
hangoztatása fogadta és ültette bírói székébe az új ta-
nácsbírót. 

Szeretve tisztelt kartárs 1 légy itt is szívből üdvözölve 
általam ! 

Majd az egyházmegyei közpénztárnoki hivatal betöl-
tése végett több ízben megrendelt szavazás körüli eljárás 
eredmánye került közgyűlés elé. 

Ezen szavazás azért különösen érdekes, hogy az 
első szavazás alkalmával legtöbb szavazatot nyert három 
lelkipásztor — kik törvényeink értelmében kijelölendők 
lettek volna — Írásban jelentették be esperesi hivatal-
hoz, miszerint a közpénztárnokságot megválasztatásuk 
esetén sem vállalnák el, mely határozott nyilatkozat kö-
vetkeztében egészen új szavazás elrendelése vált szüksé-
gessé. Majd ennek megtörténte és a beérkezett szavaza-
tok felbontása után a legtöbb szavazattal megtiszteltetett 

egyén ismét visszalépett a jelöléstől, minek folytán a 
sorrendben következett legtöbb szavazatot nyert lelkész-
társ kijelölése mellett rendeltetett el a szavazatok be-
adása, melynek jelen gyülésünkön kihirdetett eredménye 
kellemesen és jól esőleg hatott a nagy közönségre, mi-
vel a beérkezett 62 szavazat közül 48, mond negyven-
nyolc (a megválasztott kedvenc száma) szavazattal tiszt. 
Varga József macsolai lelkipásztor társunk lett megtisz-
telve, ki is a gyűlésen jelen levén — az eskü letételére 
felhivatott, s engedve a közbizalom nagymérvű nyilvá-
nulásának, a közpénztárnoki esküt letette, a gyűlés által 
zajos és lelkesült éljenzésekkel üdvözöltetett ezen terhes 
és roppant felelősséggel összekötött hivatal elvállalására 
történt maga elhatározása azon derék férfiúnak, ki eddig 
magát a közügyekbeni résztvevéstől — szerintem ennek 
hátrányára — következetesesen távol tartotta. 

Régi barátod ez alkalommal is szívesen szorít ve-
led kezet, Istentől türelmet, kitartást s főleg higgadtsá-
got kér a most vállaidra vett nagy horderejű állás hív 
és kifogástalan betöltésére. 

E közben esperesi hivatal által az 1886. évre ösz-
szeállított domesztikai járulékok főtabellája bemutattatván, 
azaz 1885. év konventi utasítás 36. §-a rendelkezése 
szerint a netaláni felszólamlások megtétele céljából, köz-
szemlére tétetett ki. 

Majd egyházkerületi képviselők egyike indítványt 
tett, hogy a tiszántúli ft. egyházkerület legközejebbi gyű-
lésének azon határozata és eljárása ellen, mely szerint a 
konventi tagok választási jogát 8 egyházmegye e tekin-
tetbeni határozott kívánalmának dacára nem adta meg 
az egyházak presbyteriumainak, hanem azokat maga, az 
egyházkerületi közgyűlés választotta, a főt. superinten-
dencia utján a valóságos konventhez határozat alakjában 
tiltakozó felirat intéztessék. 

Nemkülönben tárgyaltatott a dunántuli ev. ref. egy-
házkerület gyűlése jegyzőkönyve nyomán a nagym. m. 
kir. minisztériumnak 1885. ápril 9-én a püspöki felter-
jesztésre érkezett következő tartalmú leirata, mely szerint 
a pénzügyminiszter a dunántuli ev. ref. egyházkerület 
terén működő adófelügyelőket utasította, hogy azonnal 
intézkedjenek, miként a kir. adóhivatalok a ref. lelkészek 
és tanítók terhére előirt illeték egyenértéki tartozás fize-
tését első izben mindig az illető egyházak gondnokaitól, 
illetve általuk az egyházaktól követeljék; e célból az 
évnegyedenként lejárt illeték egyenérték fejében fennálló 
hátralék 8 nap alatti befizetésére mindenkor felhívást 
intézzenek az egyházak gondnokaihoz stb. 

Ezen m. miniszteri intézkedés foganatosítása végett 
ugy a ft. superintendencia, mint a beregmegyei adófel-
ügyelőség megkéretni határoztatott. 

Kisebb-nagyobb fontosságú helyi ügyek letárgya-
lása s elintézése után kezdetét vette a törvényszéki ülés, 
melynek is három tárgya volt azon sajátságos körülmény 
mellett, mely szerint a törvényszéknek mindenik ügynél 
másként kellett alakulnia, mivel egyik ügyben egy vagy 
több, másik ügyben más tanácsbiró nem folyhatott be 
szavazatával az Ítéletre. 

Első törvényszéki tárgy — mely egy egész hosszú 
nyári délutánt vett igénybe — a cs.-papii lelkészválasz-
tás ellen beadott vádak elbírálása s az azok feletti ítélet 
hozás. Itt már azon feltűnően jellemző eset adta magát 
elő, hogy a szavazóbírák — egynek kivételével — min-
denike, szavazata indokolására jegyzőkönybe vezettetni 
kívánta, hogy miután a vizsgálati jegyzőkönyvben fog-
laltakból nem derűi ki, hogy megválasztott lelkész tud-
tával és beleegyezésével történt volna korteskedés, tehát 
a zsinati törvények 213. §-a főpontja értelmében a vá-
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lasztás megerősítendő volt, de mert 4 tanú igazolja, 
hogy egy választó több alkalommal a másik szóban levő 
jelölt, törvényben tiltott becsmérlése által a választás 
eredményét — minden valószínűség szerint — befolyá-
solta, tehát ez az egyháztag, ki a korteskedésnek ezen 
egyik aljas nemét űzte, a költségek megfizetésében el-
marasztaltatott, s az illető elmarasztalt fél gyűlésen jelen 
levén, ebbe bele is nyugodott. 

A második ü g y : a gelénesi lelkészválasztás ellen 
benyújtott panasz és vádban már egyszerűbb lefolyással 
hozatott meg az Ítélet. Ennél ugyanis a szavazó bírák 
egyező nyilatkozata alapján a választás — minden körül-
írás vagy megjegyzés tétele nélkül — erősíttetett meg, 
minthogy semminemű oly korteskedés, vagy visszaélés, 
mely a választás mostani eredményét befolyásolta s így 
kétségessé tette volna, beigazolva nem lett, s így a panasz-
tevők — a költségek fejében az esperesi hivatalhoz elő-
legesen beküldött — 50 forint erejéig elmarasztaltattak. 
Az aztán a kérdés kérdésének egyike — mely szinte 
eldöntésre vár — vájjon az előlgesen beküldött 50 fo-
rintot meghaladó költség összege bevehető-e a marasztalt 
feleken, avagy nem ? A gelénesi ügynél ugyanis a küldött-
ség háromszori munkálatáért napi és fuvardíjakban a 
szokásos illetmények felszámítása mellett 65 frtos számlát 
terjesztett elő, és csak 50 forint Ítéltetett meg, holott a 
vizsgálati és törvényszék tartási költségek a tiszántúli 
ft. egyházkerületi gyűlés Ítélet hozatalaiban is, a törvény-
szerű felszámítás alapján, 50 frtnál magasabb összegben is 
szokott megállapíttatni. 

És már ezen két lelkészválasztás felett hozott itélet-
hozás részleteit, főleg az elsőét, azon célból írtam le kö-
rülményesen, hogy — mint már egy más hasonló alka-
lommal — rámutassak a »zsinati törvények« 213-ik §-a 
főpontjában foglaltak nem elégséges voltára, sőt ismételve 
kifejezést adjak azon egyéni felfogásom és véleményem-
nek, miszerint itt az van előírva, mily módon lehet ak-
ként korteskedni, hogy dacára a korteskedés által befo-
lyásolt eredménynek, a választás mégis megerősítendő. 
Megerősítendő a választás t. i. ha a megválasztott be-
ismerésben nincs arra nézve, hogy ő maga személyesen, 
vagy más — legyen az apa, testvér, sógor, rokon — 
tudtával s beleegyezésével a korteskedés akármely ne-
mével is nem befolyásolta a választás eredményét. Erre 
nézve már a »Protestáns Egyházi és Iskolai Lap« 1885. 
évi folyamának 28. és 34-ik számában elmondtam gon-
dolkozás módomat ; most egyszerűen újra hangsúlyozom, 
hogy a 212. és 213-dik §-ok — mint a melyekre fek-
tethető nagyrészt a lelkészválasztás feletti bírálat és 
Ítélet — mulhatlanul vagy újból szerkesztendő, vagy leg-
alább oda módosítandó, hogy a választás alá jelöltek tud-
tán és beleegyezésén kívül mások által felhasznált kortes-
kedési üzelmek is érezhetően és szigorúan büntettessenek. 

A harmadik törvényszéki t á rgy : egy tanító és egy-
háztanács között felmerült, nagyon is elmérgesedett vi-
szályos ügy volt, mely a legközelebb tartott tavaszi köz-
gyűlés alkalmával az ügy teljes ismeretével bírók, a be-
avatottak által, minthogy az addig való ügyiratok csakis 
gyűlés folyama alatt, csak messziről lettek mutatva — 
előbb törvényszéki, majd meg szerintük arra nem levén 
kellőleg előkészítve — nem törvényszéki ügynek dekla-
ráltatott, most hát végre valahára oly hosszú idő és va-
júdás után kellőleg elkészítve s Ítélet alá megérve levén, 
törvényszék elé került. 

Az ítélet, az 5 szavazó bíró közül egynek kivéte-
lével ki is enyhébb itéletetet indítványozott, négynek 
egyező szavazatával, a vizsgáló küldöttség véleményes 
javaslata értelmében következőleg hozatott m e g : A be-

panaszolt tanító jelen ítélet jogerőre emelkedése után 
azonnal a mostani állomásáról más tanítóságra helyezte-
tik át, s a felszámított költségek fizetésére nézve elma-
rasztaltatik. A vizsgáló bíróság ezen általa teljesen indo-
kolt Ítélet — föltéve az illető tanító jövőben javulását, 
tekintve fiatalságát és családját — kegyelemből vélemé-
nyezte alkalmazni, és a már vizsgáló bíróság által felho-
zott indokokat vette a törvényszék is Ítéletének alapjául. 

A törvényszék mindhárom Ítéletére nézve fellebezés 
lett bejelentve; az utolsót a marasztalt tanító felebbezendi. 

Á gyűlés lefolyásából, a tanácskozás menetéből, 
nagy lelki megnyugvással győződhettek meg a jelen vol-
tak, hogy ez az egyházi közélet vezetése és igazgatása 
körében a komoly méltóság s érdeknélküliség oly kitűnő 
példájaként magaslik ki, melyre minden igaz lelkű, s val-
lású és az erkölcs tisztasága iránt nemesen érdeklődő pro-
testáns ember, a jövőbe helyezett erős bizalommal és 
szép reménynyel gondolhat vissza. 

Bereg-Som, 1886. julius hó 26. 
Sütő Kálmán, 

b.-somi ev. ref. lelkipásztor. 

A beregi ev. ref. egyházmegye tiltakozó hatá-
rozati felirata 

a ft. tiszántúli egyházkerületi közgyűlés által a konventi 
képviselők választását illető megállapodás és eljárás ellen. 

»Ferge József egyházkerületi képviselő jelenti, mi-
szerint a Debrecenben f. é. május 3—7. napjain tartott 
egyházkerületi közgyűlés, dacára annak, hogy nyolc 
egyházmegye és így a törvényes többség, az egyházi 
törvény és 1882. év novemberi 341. sz. a kelt egyház-
kerületi közgyűlés, valamint az egyházkerületi közgyűlés 
által az egyes egyházak számára kiadott s megküldött 
»Utasítás« értelmében a konventi képviselőknek az egy-
házak presbyteriumai általi választását kivánja ; mégis az 
1882. évi novemberi 341. sz. a. kelt végzés megváltoz-
tatásával elhatározta, hogy a konventi képviselőket nem 
az egyházak presbyteriumai, hanem az egyházkerületi 
közgyűlés fogja választani. S bár e határozat ellen az 
egyetemes konventre fellebbezés jelentetett be, mégis a 
konventi képviselők választását foganatosította is. 

Egyházmegyei közgyűlésünk, midőn sajnosan veszi 
tudomásul az egyházkerületi közgyűlés e határozatát, 
mely az egyházi törvény 53. §-a f ) pontjának világos 
rendelkezésével, az egyházkerületi közgyűlés által kiadott 
»Utasítással* ellenkezik; ugyanakkor kijelenti: hogy az 
egyházkerületi közgyűlés által választott konventi képvi-
selőket törvényes képviselőkül el nem ismeri, e határo-
zatát az egyházkerületi közgyűlés utján a konventi kép-
viselők választásának megsemmisítése végett az egyete-
mes konventre felterjeszti.* Közli: Sütő Kálmán. 

R É G I S É G E K . 

A zánkai ev. reform, egyház rövid története. 
(Folytatás.) 

II. 
(II. József. A türelmi parancs. Több rendbeli kérvényeik. Az ág. hit-
vallásúak viszálykodásai. Kölcsönös egyezségek. Templomépítés. Az ág. 

hitvallásnak elválnak. 1780—1798.) 

Csakugyan igaza lett 11-dik Frigyes porosz király-
nak, aki ezt irta II-dik József trónra léptekor miniszterei-
nek : >Mária Terézia nincs többé, a dolgoknak, új rendje 
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kezdődik«, mivel vele reánk reformátusokra is kissé de- ! 
rültebb napok kezdtek következni. Nem is lehetett ez 
máskép. E g y oly felvilágosult, szabad gondolkodású, egye-
dül a közjót, államérdeket előmozdítani akaró nemes lelkű 
fejedelemtől, aki mindjárt uralkodása elején meghagyá a 
kancelláriának, hogy vallásos ügyekben enyhén és szelíden 
járjon el, mert ez az igazi apostoli mód, ismétlem, egy ily fe-
jedelemtől már előre jót reménylhet tek református őseink. 

A felvilágosult fejedelem előtt minden ember annyit 
ér, amennyi valósággal, bármily vallású legyen az s már 
1781-ben elrendeli, hogy a polgári hivatalok betöltésénél 
nem a vallásra, hanem a képességre, a közjó és a mun-
kásság előmozdítására kell első sorban tekintettel lenni, 
minden jigyelem nélkül a személyes viszonyokra. Szerinte 
a valláskülönbség magában véve nem baj az államra 
nézve, csak a mennyiben a fanatismus és pártszenvedély 
járul hozzá. H o g y tehát országaiban mindenki hitelvei 
szerint imádhassa Is tenét : a kancellánia által előterjeszteti 
a vallás tekintetében érvényben levő összes királyi ren-
deleteket, a melyekből meggyőződöt t arról, hogy gyakran 
volt igaz okuk panaszra a protesztánsoknak, és az állam 
érdeke követeli, hogy ennek vége vettessék. Ily általános 
elvből, vallás szabadság elvéből kiindulva jöt t létre, hires 
türelmi parancsa (1781, octóber 20.), melyet főbb voná-
sokban közlök: 

»Mivel úgy vagyunk meggyőződve, hogy minden 
kényszerítés, mely az emberek lelkiismeretén elkövettetik 
igen ártalmas do log ; míg a keresztyéni szeretetből szár-
mazó türelem mind a vallásra, mind az államra igen sok 
hasznot h o z h a t : ezen türelmet, minden örökös országa-
inkban bizonyos törvényekkel megszilárdítani, elhatáro-
zott akaratunk. Az ágostai és helvét hitvallásúaknak, 
az országban mindenütt , még oly helyeken is, a hol a 
törvény értelmében nyilvános istenitiszteleti joggal nem 
birtak is, vallásuk magán gyakor la ta megengedtet ik . 
Ezen magán vallásgyakorlat azonban nem veendő korlá-
tolt értelemben, mint eddig, hanem úgy, hogy a hol 
száz protestáns család találkozik, s imaház, iskola pap-
laképítésére és az egyházi személyek ellátására megkí-
vánta tó tőkét , az adózó nép érezhető megterhel tetése 
nélkül elő tudja teremteni : ily épületeket emelhet, lel-
készt, tanítót hívhat, s formaszerű rendes istenitiszteletet 
t a r t h a t ; betegeket helyben, vagy azon kívül látogattat-
h a t ; csakhogy az ily imaházak, nehogy formális templo-
mok legyenek — torony, ha rang és utcai bejárás nélkül 
építendők. Templomaik és iskoláik háborítatlan birtoká-
ban megmaradnak, és ott, a hol azoknak javítása, vagy 
teljes újra — építése szükséges a helytartótanácstól nye-
rendő előleges jóváhagyás után, tetszés szerint építhetnek.* 

Jóllehet ezen rendelet nem helyezte teljesen vissza 
a protestánsokat, országos törvényeken, békekötéseken 
nyugvó régi joga ikba ; de ha tudjuk milyen állapotban 
volt csak közvetlen II. József előtt is a két protestáns 
egyház : akkor a türelmi parancsot is nyereségnek tar t -
hat juk reánk nézve. A kathol. főpapság nem örömest 
vesz tudomást róla, s óvását meg is teszi ellene, de a 
népeinek boldogságát , nyugalmát szívén hordozó erős 
meggyőződésű fejedelem, azt minden részeiben megtar-
tat ja, s intézkedéseit végrehaj ta t ja . H a d d álljon itt a tü-
relmi rendeldt fogadtatásáról egy kis részlet, a kortársak 
feljegyzéseiből: 

A sziget-szent-miklósi reform, lelkész így szónokol: 
>Mit mondjak a régen várt és szívszakadva óhaj to t t tü-
relmi parancsról, egymásnak keresztyéni elszenvedéséről 
és békességes eltűréséről mit mond jak? Tegyem-e ezt 
a te dicséreteid közibe Felséges Császár és Magyaror-
szágnak apostoli királya? Igen is teszem, és azt mon-

dom, te legszentebb méltóság a földön, igen helyesen 
élsz az apostoli titulussal. Majd előhívja rendben az egyes 
vallásokat és nemzeteket, hogy ezt nézzék meg s így 
folytatja : »Harmadik rendben legyetek ti protestánsok, 
augusztana és helvetika confesszión levő igaz keresztyé-
nek, hűséges jobbágyok, békességet, egyességet szerető, 
jó, j ámbor lakosok, jöjjetek ki, üdvözöljétek a királyt, 
mert ez t inéktek békességet szól, elveszi szívetekről a 
nyögést, el-eltörli szemeitekről a konnyhullatást, lelki 
szabadsággal ajándékoz meg, a mely jobb az aranynál 
és az esüstnél és ekképen zengedezzetek : »Énekeljetek 
egek, örvendezz föld és hegyek kiáltsatok, mert meg-
vigasztalta az Ú r az ő népét, és az ő szegényein kö-
nyörült.® »Jőjjetek ki ti setétben ülő, gyászruhában járó 
szegény árva ekklézsiák, kik olyanok vagytok, mint a 
pásztor nélkül való nyáj, melynek nincs vezére; mint az 
árva, kinek nincsen édes a tyja ; mint az ügyefogyott , 
kinek nincs bírája, mint a fészkétől megfosztatott madár, 
melynek nincs nyugodalma. Jöjjetek ki és örvendjetek e 
királynak, mert templomot hagy nektek építtetni, papokat 
enged vitetni, mint jó a tya megtanít imádkozni, kik 
most sokan azt sem tudjátok van-e Isten ? . . É s a király 
azt cselekszi, hogyha régente Ninivé ezerötszáz tornyok-
kal ékeskedett, ez ország is tündököljön sok ezer tem-
plomokkal. Igy könyörög je t ek : » A l d o t t a m i atyáinknak 
ura Istene, ki ilyen dolgot indított a király szívében, 
hogy dicsőítené az Úrnak házát, mely vagyon Magyar-
országban.* 

A katholikus, de szabadelvű Szirmay ezeket írja : 
»A császár birodalma lakosainak egy harmad része 
nem tartozott a kath. hithez. Ez épen úgy ontot ta vérét 
a királyért és hazáért, mint mi, minden polgári terhet 
viselt, és még is meg volt fosztva a haza jótéteményei-
től, mert más úton kereste az éghez vezető utat. Hogy 
tehát az igazságos fejedelem alattvalói egy részét meg-
vigasztalta és egyenlővé tet te a honpolgárokat , legigaz-
ságosabb te t te va!a.« E g y másik egykorú író követke-
zőleg nyilatkozik: »Királyunk megtanulta hosszú tapasz-
talat által, hogy minden lelki kényszer káros, behozta 
népei közé a vallásos türelmet. Megtűri azon alattvalóit 
is, kik más módon tisztelik az Istent, mint ő. Ez által 
újra megerősíté hazánkban a szentelt törvényeket, melyek 
a bevett vallások szabadságát biztosíták.* Mindezekből 
látható, hogy a felvilágosult, elfogulatlan elem ép oly 
hálával és örömmel fogadta a türelmi parancsot, mint mi 
ma már megemlékezünk róla. 

Ily örömmel és örvendezéssel járultak a zánkai re-
formátusok is e királyhoz, — ki templomot hagy nekik 
építteni — 1784-ben benyúj tot t folyamodásukra; minek 
beadása előtt már előre mindent elkövettek, hogy egy-
házukat ismét helyre ál l í thassák; kérvényükben pedig 
azt igyekeztek Ő Felségétől kinyerhetni, hogy a Szepez-
den lakó, s Zánkához magukat affiliáltatni kivánó refor-
mátusokkal összekapcsoltatván : Zánkára templomot, pa-
rokiális házakat építhessenek, prédikátort és iskolatanítót 
hozhassanak! 

Ezen kérelmükre a Pozsonyban székelő magy. kir. 
helytartótanácstól 1784. ápril 14-dikén azon utasítás jött 
nemes Zalavármegyéhez, hogy a III-dik Károlytól királyi 
szabadalmat nyert , és most ielkész, iskolatanító bevi-
hetését, templom s parochiális házak építhetését kérő 
zánkaiak ügyében szabályszerű vizsgálat tétessék, s an-
nak eredménye mielőbb felterjesztessék. 

Tudnunk kell, hogy az ily ügyek elintézése a hely-
tartótanácstól függött . Ez még 1782-ben kidolgozott egy 
mintát, a melynek alapján kellett eljárni minden előforduló 
esetben. E szerint, ha ilynemű folyamodás érkezik, a városi 
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vagy megyei hatóságnak a következő kérdésekre kellett 
feletet adn i : »Hány család van ott a kérő felekezetből? 
Mennyi a készpénz, s micsoda alapból? Mennyi kész-
pénzben, vagy termésben? Vannak-e a folyamodó közsé-
geknek és magánosoknak adósságai, nincsenek-e adóval 
hátralékban ? Mennyi az adójuk ? Mennyit fizet mindenki 
papnak és mesternek ? A begyült segélyt csak templomi 
építésre használják-e ? s nem valami jövendő célra is ? 
Nem árt-e az új berendezés a nép jólétének ? Van-e 
belsőség? Mily közel van más vallásgyakorlat? Nem lesz-e 
kárára az új hitközség a katholikus plébánusnak és 
mesternek? Mi az épületnek, mi a pap és mestertartás-
nak költsége ?« Fontos kérdések ezek, mert —- mint 
Marczali igen helyesen jegyzi meg II. Józsefről szóló 
művében •— bizonyos, hogy az a 12 pont oly beavat-
kozást foglalt magában, mely törvényes alapon lehetővé 
tette a folyamodások legnagyobb részének visszautasítását. 

A fentebb említett helytartótanácsi rendelet értel-
mében 1784. julius 2-án a vármegye utasítása folytán 
egy küldöttség jelent meg Zánkán, melynek tagjai voltak: 
Jankó Ádám csicsói plébános és a füredi egyházmegye 
alesperese, Matay István, Domokos Ferenc tanácsosok, 
Hertelendy Imre főbíró és Sághváry György, hogy vizs-
gálnák meg a kérelmezőknek okaikat. Ezen küldöttség 
munkálatát főbb kivonatban közölni szükségesnek tartot-
tam, nem is említve azt, hogy a felvilágosult csicsói 
plébános semmit sem ellenkezett a prédikátort és iskola-
tanítót kérő zánkaiak ügyében. 

Mindenek előtt hivatkoztak a III. Károlytól nyert 
szabadalom levelükre, melynek értelmében vallásukat 
bárhol szabadon gyakorolhatnák és iskolatanítójuktól 
mégis megfosztattak. Majd össze írják, hogy kiki meny-
nyivel járul az imaház és parokiális épületek létesítéséhez 
és kiderül, hogy 62 reform, család 974 forintot kész az 
építkezésre bármikor letenni. Kijelenti a küldöttség, hogy 
sem katholikus, sem más vallásgyakorlat nincs a hely-
ségben ; a felállítandó épületekhez a földes uraik fundust 
önkényt szívesén adnak; a költség elég is lenne, mert 
a követ s más szükséges épületanyagokat közmunkával 
hordanák össze. Mindezeknél fogva a küldöttség ezen 
jelentését a földesurak és a maguk ajánlatainak össze-
írásával a vármegyére felterjeszti. 

Hadd álljanak itt ezenkívül még, az e tárgyra vo-
natkozó okiratok. Az első szól az Eszterházy hercegség 
jószágainak kormányzójához, Nagy István királyi tanácsos-
hoz s így hangzik: »Alább írtak minekutánna a német 
birodalomból kegyelmes királyi és császári oly kiváló-
sággal jöttek volna be Magyarországba, hogy itt is val-
lásukat szabadon gyakorolhassák s a zánkai pusztát meg-
szálván gyakorolták volna is, történt, hogy vallásgyakor-
latuktól megfosztattak, most pedig a kegyelmes vallás-
ügyi rendelethez képest a szomszéd szepezdiekkel egy-
ben prédikátornak, mesternek bevitele iránt Ő Felsé-
génél könyörögvén s az engedelem iránt reménységgel 
levén, minthogy azon épület, melyet Zánkán imaháznak 
tettek, egy részben elrontatott, más részben pedig a 
mennyire szoba s konyhából állott, földesuraságok által 
köszhaszonra fordíttatott, s mindez ideig úgy bírattatott ; 
s ekképen kegyelmes urunk O hercegsége egy hatod 
része is osztatlanul benne vagyon, azonban az több 
földesuraságok ezen fundust magok részéről prédikátori 
s mesteri lakásnak és imaháznak önkényt oda engedni, 
és ugyanazon okból minden jutalom nélkül kívánják, 
minthogy az épületet a kérvényezők építették, és abból 
ki nem fizettettek, de különben is az épületek romla-
dozott állapotban levén igen keveset érnek, könyörög-
nek a tekintetes úrnál, hogy azon esetre, ha a vallás 

gyakorlatot megengedő kegyelmes beleegyezés leérke-
zendik, azon fundusból és épületecskéből kegyelmes urunk 
ő hercegsége részére eső egy hatod részt is prédikátori 
és mesteri háznak, s imaház helynek kegyesen oda en-
gedni méltóztassék. Zánkai helységbeli helvét hittvallá-
súak közönségesen.« 

Ezen kérvényük mellé oda csatolták földesuraiak-
nak azon bizonyítványát, melyben közhaszonra for-
dított, de a reform, lakosok által épített szobát, konyhát 
s hozzá tartozó fundussal együtt Istenhez való buzgó-
ságukból minden jutalom nélkül vissza engedik. Az 
egyes családok ezek: Nagy, Györffy, Pálffy, Sebestyén, 
Diskay, mint földesuraik. 

Herceg Eszterházy jószág-kormányzója mindezek-
ből látván, hogy csak az uradalom beleegyezése hiány-
zik, ezeket irta a zánkaik kérvényére: »Ha azon fundus, 
melyet a kérvényezők imaházuknak fölépítésére kérnek, 
közönséges fundus, mivel a többi földesurak a maguk 
részéről ezen fundust oda engedik, én épen ellent nem 
állok ; azon esetre pedig, ha a bent irt és kért fundus 
osztály után egyedül engemet illetne, és közös nem volna, 
akkor azt csak azon feltétel alatt bocsátom épület alá, 
hogy az által jogaim meg ne sértessenek, és azon fundus 
helyett nekem más annyit érő, és olyan jóságú mint az 
enyim adassék, melyet is Domokos fiskális uram legjob-
ban megismerni fogja ! »Kelt Eszterházán, 1784. junius 7. 
Nagy István jószág-kormányzó. 

Még ezen kívül mellékelte a fentebb megnevezett 
küldöttség a földesurak következő adomány-levelét : 
»Alábbirtak jelen sorainkkal bizonyítjuk és adjuk érté-
sekre akiknek illik, hogy mi azon esetre ha kegyelmes 
Királyunk ő felsége, zánkai, ezen tekintetes nemes zala-
vármegyei helységben lakozó helvét hitvalláson levő 
jobbágyainknak szabad vallásgyakorlatot engedend : ima-
háznak, prédikátor- és mesterházaknak elegendő fundust 
adunk, amint azt a kiküldött t. deputácio előtt valóság-
gal ki is muta t tuk; ezen kívül a prédikátor élelmére 
adunk négy hold szántóföldet, hat kaszás rétet; úgy nem 
különben a mesternek két hold szántóföldet és négy ka-
szás rétet, és így összesen a kettőnek hat azaz hat 
hold földet és tíz kaszás ré te t ; melyek mindezideig a 
közönséges földesuraság által bírattattak. Melynek na-
gyobb valóságára adtuk ezen kötelező levelünket. Zánka, 
1784. julius 3. Diskay Ádám, Nagy István, Nagy András, 
Györffy László, Györffy Ferenc, Sebestyén János. Előt-
tünk: Sankó Adám csicsói plébános és a füredi egyház-
megye alesperese, Mátay István Zalavármegye szolga-
bírája, Hertelendy Imre táblabíró, Domokos Ferenc me-
gyei fiskális, Ság vári György kiküldöttek előtt 1 

A már többször megnevezett küldöttség jóllehet 
mind a kérvényező zánkaiaknak okaikat fontosoknak, 
mind az épületek előállítására kimutatott pénzt elegen-
dőnek találta *) a zánkaiak mégsem nyerték meg egyelőre 
az óhajtott kegyelmes engedélyt az építkezés megkezd-
hetésére bár az előterjesztések után szívvel lélekkel re-
menylették, hogy a helytartótanács az ő jogos, s a 
megyei küldöttség által is pártolólag beadott kérvényüket 
mihamarább elintézi. 

*) Az építkezésre a zánkaiak által kimutatott 974 forinton kívül 
a következő köves-kállai helvét hitvallású, s egyúttal zánkai birtokos 
társak adakoztak: Nagy Ferenc 10 frt. Nagy András 10 frt. Györffy 
Zsigmond 20 frt. Györffy János 25 frt. Nagy István 35 frt. Hegyi Zsigmond 
15 frt. Nagy Jánosné 25 frt. Györffy Ferenc 15 frt. Nagy Pál 8 frt. 
Nagy Miklós 9 frt. Szigethi János IO frt. Bódai Márton 6 frt. Orosz-
vári Istvánné 15 frt. Györffy Pál 20 frt. Györffy László 15 frt. Györffy 
Mihály 15 frt. Hegyi János 10 frt. Tóth Mihály 5 frt. Sebestyén János 
10 frt. Pálfy Mihály 30 frt. Szalay János 15 frt. Szó'llősi Sámuel 20 frt. 
Ifjú Pálfy Mihály 20 frt. Sebestyén István 10 frt. 
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Ez azonban mind nem történt meg, mert 1784. 
október 2-án 23,255. szám alatt egy ujabb leirat jöt t 
a magyar kir. helytartótanácstól nemes Zalavármegyé-
hez, melyben arról kér véleményes jelentést, hogy van-e 
törvényes joguk a zánkai helvét hitvallásuaknak ahhoz, 
hogy a szepezdiekkel együttesen prédikátor t és iskola-
mestert vihessenek magukhoz, és ha nincs, melyik egy-
ház esik közeli szomszsédságukba, s melyikhez kellene 
őket kapcsolni ? 

(Folyt, köv.) Thúri Etele. 
ref. káplán. 

I R O D A L O M . 
Ifj . báró Vay Miklós emlékezete . Irta és a tiszán-

inneni egyházkerület és a sárospataki főiskola által 1886 
junius 27-én rendezett hálaünnepen a főiskola imatermé-
ben felolvasta Badácsi György theologiai tanár. A me-
leghangú, emelkedett szellemű beszéd a fennkölt lelkű 
művész és buzgó protestáns bárónak sikerült élet- és jel-
lemrajza. Tömören, plasztikus vonásokkal domborít ja ki 
azt az ideális szép életet, melyet magasztos céljaiért és 
törekvéseiért csak tisztelni és szeretni lehetett . Megra-
gadó a szülői ház s a költői lelkületű nagyanya és 
anya rajza, kiknek befolyása »csupa fény és harmat vala 
a gyermek* fejlődésére. Tanulságos az ifjú honfi politi-
kai rövid szereplése a szabadságharc idején. Fölemelő a 
művész önképzése, tanulmányozása és tevékenysége előbb 
Bécsben Fernkornnál , majd Berlinben Rauchnál és végre 
ismét Bécsben a saját műtermében. De legszebb s minket 
legközelebbről érdeklő vonása volt életének az a tet tekben 
nyilatkozó vallásos érzület, mely a Vay-aknak hagyomá-
nyos erényük. Radácsi szónoki erővel festi az egyházáért 
áldozó, tollat fogó, annak domesztikáját kezdeményező, 
patentalis harcában résztvevő s minden ügyéér t tenni 
tudó nemes főurat. Oh vajha sokan s gyakran elzarán-
dokolnának a zsolcai sírhoz protestáns nagyjaink közül 
s tanulnának ott hitet, szeretetet a protestantismus és 
ennek missziója i ránt i 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Legfelsőbb adomány. Király ő felsége a lasztóci 

ev. ref. templom és paplak építéséhez magánpénztárából 
200 frt segélyt adományozot t . 

* Papválasztások. A felső-szabolcsi egyházmegyé-
ben, rövid idő alatt három fiatal segédlelkész választatott 
meg rendes lelkésszé, és pedig Szabó Aladár A p a g y o n ; 
Tolnay Miklós Döghében ; s Arokháti Béla Gyürében. 
Az alsó-zempléni egyházmegye csanálosi egyháza egy-
hangúlag Bogárdi Dániel, bereckii lelkészt választotta 
meg lelkészéül. — Az új-paruai evang. egyházban Krutt-
schnitt Antal esperességi segédlelkész a 400 jelen volt 
választó által egyhangúlag, általános lelkesedéssel lelkésszé 
választatott. — Új-Pest ág. hitv. ev. leányegyháza, mint 
ujonszervezett egyház végre lelki vezetőt nyert Reich 
Sándor személyében, kit segédlelkészéül hívott megTolna-
megyéből Bikácsról. Ünnepélyes bevezetése julius 25-én 
d. e. tör tént Láng Adolf pestmegyei ev. főesperes által, 
mely után nyomban magyar istenitiszteletet tar tot t s 
melynek végeztével Péter Gusztáv egyházfelügyelő s ál-
lami vasúti mérnök által az egyház nevében üdvözöltetett. 
Mind délelőtti magyar , mind délutáni német nyelvű fel-
lépése a hívek részéről tetszéssel fogadtatot t . Ki tar tó 

munkásságához sikert kívánunk az új lelkivezérnek, hálát 
szavazunk a fáradhatlan egyházfelügyelőnek. 

* Esperes választás. Folyó hó 20-dikán Székely-
Udvarhelyen az udvarhelyi reform, egyházmegye espe-
resévé Solymosi István bögözi lelkészt választották meg 
újból, ki már 12 év óta viseli a tisztet. A közgyűlés 
után diszlakoma volt. 

* Pót- érettségi vizsgálat. Az ev. ref. dunamel-
léki egyházkerülethez tartozó budapesti, kecskeméti, ha-
lasi s nagy-kőrösi főgymnáz 'umok növendékeinek pótló s 
javító érettségi vizsgálata ez évben Nagy-Kőrösön és 
pedig írásbeli része szept. 6—10, szóbeli része 16-dikán 
tartatik. 

* Püspöki körút. Bánócról irják lapunknak : Kun 
Bertalan, a tiszánínneni ref. egyházkerület püspöke már 
említett kőrút jában e hó 16-án látogatta meg a vásár-
helyi leány és a bánóci anyaegyházat . Ú t j a valóságos 
diadalút volt. A hoóri híd végén díszes küldöttség vá-
rakozott a főpásztorra. Vásárhelyen, e tót ajkú egyház-
ban egy iskolás gyermek tiszta magyar kiejtéssel üd-
vözölte az iskolába léptekor. — A püspök innen a bá-
nóci egyházba indult onnét pedig istenitisztelet után 
Berectőre, hol Kazinczy Ar thur diszebédet adott a fő-
pap tiszteletére. 

* Az eperjes i evang. kerületi tanítóképző intézetbe 
felvétetni kívánók augusztus hó 15-ig küldjék be saját-
kezűleg irt folyamodványaikat , a collegiumí tanítóképezde 
igazgatóságához. Ezekhez csatolandó keresztlevél, sze-
génységi, egészségi, s tanodai bizonyítvány, negyedik 
gymnáziumi vagy reál vagy polgári osztályból. A teljes 
ingyenes növendékek közé felvett tanulók, élelmezés, 
lakás, fűtés, világítás, kiszolgálás és oktatásban teljesen 
dij nélkül részesülnek, szegényebb sorsúak részben író-
szerekkel is elláttatnak. A beiratás szept. i-én kezdetik 
meg, az évnyitó ünnepély pedig szept. 5-kén délelőtti 
11 órakor a collég, nagy termében fog megtartatni . 

* A tiszántúli ev. ref. gymnas iumok köréből. 
Mint a »Debr. lap« magán forrás után írja : H.-Szoboszlón 
az ev. reform, gymnasium, mint ilyen megszűnt, helyette 
a ránk jövő tanévtől kezdve a város fog fenntartani egy 
algymnasiumot. A hivatalban volt tanárok közül Szath-
máry György, a ki 33 éven át működött a h.-szoboszlaí 
iskolánál, nyugalomba lépett. Részére az egyház 200 forint-
nyi nyugdijat rendelt. H.-Nánáson a város jelentékeny 
anyagi támogatása folytán megkezdődöt t a gymnasium 
ujjá szervezése. Az eddigi 6 osztály helyet t csak 4 fog 
fenntartatni, de ugy, hogy a berendezés a törvény kívá-
nalmainak teljesen megfeleljen. Szathmáron a már ko-
rábban megindítot t mozgalmat szép sikerrel folytatják 
azon czélra, hogy a 6 osztályú gymnasium teljes főgym-
nasiummá alakíttassák át. Ezen gymnasiumunknál a mult 
iskolai év folytán elhalt Kovács István tanár utódául, 11 pá-
lyázó közül Fülöp Áron h.-m.-vásárhelyi s. tanár válasz-
ta tot t meg. 

* A be l ső - somogy i egyházmegye által fenntartott 
csurgói fögymnasiumnál hirdetett német nyelvi tanári székre 
— mint nekünk irják — egy kiválóan figyelemreméltó 
pályázó is jelentkezik Kacziány Géza, ismert nevű irónk 
személyében, kinek megválasztása a főgymnasiumnak ha-
tározot tan előnyére szolgálna. Távol tőlünk, h o g y az 
egyházmegye belügyeibe avatkozva, a választásra befolyni 
akarnánk, csak azt említjük föl, hogy Kacziány Géza a 
német nyelvet szóban és Írásban oly tökéletesen bírja, 
hogy egy egész esztendőn át a Pozsonyban megjelenő 
»Grenzbote« című igen elterjedt napilapot, mint felelős 
szerkesztő és főmunkatárs vezette, mint író nemcsak ha-
zánkban, hanem Németországban és Franciaországban is 
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becsült névvel bír (minek bizonysága az is, hogy mult 
évi október havában a párisi »Figaró* című v i l ág^p ép 
az ő műveiből választott lefordítani valót, melynek köz-
lésével a francia sajtó háláját óhaj to t ta az országos ki-
állításon való szíves fogadtatásért tolmácsolni), s hogy 
végül mint paedagogiai iró sem egészen ismeretlen, arról 
a »Néptanítók lapjá*-ban megjelent magvas cikkei tesz-
nek tanúságot. Kacziány önállóan megjelent irodalmi 
dolgozatai annak idején lapunk hasábjain is méltányol -
tattak, fölemlítjük közülök az »Egy évig mondúrban« s 
»Alisz« címűeket, továbbá Byron »Corsair«, Eliot »Silas 
Marner*, Ebers »Egy szó« és »A nővérek* című nagyobb 
műveinek fordításait, melyek egy bevégzett stylű magyar 
íróról s az angol és német nyelvek tökéletes ismereté-
ről tesznek bizonyságot. 

* Nagyszerű alapítványt tett Szentandrássy Lajos, 
a jótékonyságáról országszerte ismert férfiú. Ugyanis 
25,000 forintot tett le alapítványként az Eper jesen léte-
sítendő polgári és ipariskolára. Ez összeg fejében á tadta 
egy házát és 10,000 forintot készpénzben. Szentandrássy-
nak a mult ősz óta ez már a 3-dik nagyobb összegű 
alapí tványa; nevezetesen a budapesti műegyetemen ta-
nuló eperjesi ifjak részére adot t 10,000 frtot, kaproncai 
birtokán felépítendő elemi iskola s kisdedóvó részére 
9000 forintot s a szükséges telket, s az eperjesi ipar-
iskolára tet t alapítványa, melynek föltételéül csak azt kö-
tötte ki, hogy alapítványa az ő nevét viselje s a magyar 
állam által kezeltessék. Trefor t miniszter a legnagyobb 
örömmel teljesíté kívánságát, és levélben köszönte meg 
a nemes alapítónak ujabb jó tékonyságát . 

* A hegyaljai evang. e speresség közgyűlése ez 
évben 25 éves főesperését, az érdemekben megőszü't Bar-
tholomidesz Jánost búcsúztatta és új kormányzóját , Ze-
lenka Pál miskolci lelkészt igtat ta be főesperesi hivata-
lába. Az országos hírű kitűnő pap és jeles adminisztrátor, 
nevéhez méltó nagyszabású beköszöntővel foglalta el szé-
két. A volt főesperes, kinek ötven évre ter jed lelkészi, 
ötvenre házassági, huszonötre nyíregyházi lelkészi és 
huszonötre esperesi pályája, a leglelkesebb ovatióknak volt 
t á r g y a : a felügyelő indítványára érdemei jegyzőkönyvbe 
igtat tat tak, tiszteletbeli főespere^sé választatott stb. A 
közgyűlésen általános tisztújítás tartatott , megelőzőleg pe 
dig gyámintézeti ístenitisztelet. 

* A brassói evang. magyar e speres ség külön-
válása ügyét a napokban tárgyalta a nagy-szebeni szász 
főkonsisztorium. Mint a »Brassó* írja, az elválásí szándé-
kukat kijelentett egyházközségeket, egynek kivételével 
mind elbocsátotta a nevezett egyházi főhatóság. Az el 
nem bocsátott egyház pedig épen Brassó, a különválás 
fő-fő mozgatója, melyet azon okon akar a régi kötelék-
ben tartani a szász atyáskodás, mert Brassó csak filia 
és anyaegyházának engedélyét nem nyer te meg az elsza-
kadásra. Kíváncsiak vagyunk : mi lesz most már ezzel a 
filiával, melyet a »mater* nolle velle boldogítani kíván! 

* A kakszentmártoni ev. ref. egyház t emplomá-
nak építése javára rendezett táncmulatság f. hó 18-ikán 
fényesen sikerült. Tudósítónk részletesen felsorolja azon 
tényezőket, melyek a szép mulatság sikerét előidézték. 
A kis nyárfa-erdő kelleme, a gondosan kés; ített mulató-
hely, Perez uram jó konyhája s pincéje, a vacsorai to-
asztirozás, a díszes sátor, fényes kivilágítás, Bogdán-
Lasztóczi jó zenéje s különösen a ritka szép közönség, 
melyet egy nagy városi bál is megirigyelhetne, fokozódó 
jó kedvvel tar tot ta együt t a díszes társaságot hajnali 
4 óráig. A jelenvoltak beküldött névsorát mellőzve, föl-
említjük, hogy a tiszta jövedelem 182 frt volt, melyből 
felülfizettek: Tég 'á^sy Ferenc 4 frt (Szent-Márton), Peley 

József 3 frt (Pálfalva), Hajdú Mór 3 frt (Pálfalva), idősb 
Böszörményi Sándor 2 forint (Pettyin), Hajdú Zsigmond 
50 kr (Batiz), Südy Károly 50 kr, Frankó János 50 kr, 
Vozáry Gyula 50 kr (Szathmár), Lukács Mihály 1 forint 
(Pálfalva), ifj. Péterfy Imre I frt, Él te tő Ferencné 1 frt, 
Fekete János 1 frt, Debreczeni József 1 forint, Kanizsay 
Zsigmond 1 frt, Bölönyi László I frt, Zommer Károly 
1 frt (Szathmár), Márkus Imréné I frt, Sulyok Lászlóné 
1 frt, Gáspár Ferencné 1 frt (Szt-Márton), Hajnal Géza 
1 frt (Józsefháza), Erdőhegyi Gyula 1 frt (Zajta), Papp 
Gyula 1 frt, Szeőke Barnáné 1 frt (Udvari), Harsányi 
End re I frt (P.-Daróc), Dezső Lajos 1 frt (Berkesz); — 
beküldték Horvá th Berta 'an 5 frt (Kendilóna), id. Péterffy 
Imre 5 frt (Szt-Márton), Soltész János 2 forint (Ombod), 
Böszörményi Zsigmond 2 forint (Ar.-Medgyes), Scháfteli 
Sámuel 2 frt (Szatmár), Deák Márton 2 frt (Hajdu-Bö-
szörmény), Gottlieb Elekné I forint (Apagy), Szegedy 
Anta l 1 frt (Darnó), U r a y Károly 1 forint (F.-Gyarmat), 
Kál lay Lászlóné 1 forint (Szathmár), dr. Kölcsey Ferenc 
1 frt (Szathmár), Sátor Dávid r frt (Színyérváralja) — E 
jótékonycélú mulatsághoz még szíves segélylyel járultak : 
Márkus Imréné, Téglássy Ferenc, Neufeld Vilmos, Sas 
szállodai vendéglős, Bellus József, F rankó János, Vásár -
helyi Kálmán, a lövész-egylet és Bogdán zenetársulata. 
Mind a szíves felülfizetőknek, bekü 'dőknek és segélyt 
nyúj tóknak, mind az összes t. résztvevő közönségnek e 
lap út ján is tiszteletteljes köszönetét fejezi ki a reform, 
egyház nevében 1886. julius 20. — Bodnár János, ev. 
ref. lelkész. 

* Adomány a brassói evang. magyar e speres -
ségnek. Budapesten a Sándor-utcai magyar asztal-társa-
ság 20 fr tot gyű j tö t t a szászoktól elvált magya r espe-
resség számára. A társaság küldöttsége Ihász György 
vezetése alatt fölkereste a budapesti evang. főesperest, 
Bachát Dánielt, kérve őt, h o g y az adományt juttassa a 
brassómegyei gyámintézethez. Ihász beszédére Bachát 
esperes hazafias szellemben válaszolt, köszönetét fejezve 
ki az egyház nevében a derék asztal- társaságnak. 

* Az anyakönyvek he lyes vezetésének megálla-
pítása fölött ta r to t tak minap értekezletet Aradon a kü-
lönböző keresztyén felekezetek- papjai . Az értekezleten 
résztvet tek: Jánosy Demjén r. kath. Petrovics Tivadar 
g. kel. szerb, Bodea Gábor g. kel. román, Frint La jos 
ág. evang. és Ferenczy Gedeon ev. ref. lelkészek. Az ér-
tekezlet ugyan leginkább az aradi viszonyok között való 
teendőkre szorítkozott, de eredményének valószínűleg sok 
helyütt fogják hasznát vehetni s azért megemlítését az 
»Alf.« után szükségesnek tar t juk. Beható eszmecsere után 
elfogadta az értekezlet Ferenczy Gedeon ref lelkész azon 
indítványát, hogy különösen a keresztelési anyakönyvek 
vezetésénél gyakran tapasztalható, hibás bejelentéseken 
alapuló bejegyzéseknek lehetőleg megritkítása vagy elhá-
rítása végett kéressék fel a törvényhatóság oly űrlapok 
nyomta tására és az okleveles szülésznők között szétosz-
tására, a melyekbe a s. ülésznők a törvény által reájok 
rót t felelősség terhe alatt, hitelesen jegyezzék be a szük-
séges keresztelési anyakönyvi adatokat , úgymint a gyer-
mekek születési idejét és nevét, a szüléknek — az apának 
ugy, mint anyának - - vezeték- és keresztnevét, vallását, 
foglalkozását, lakását és törvényes egybeke'ési idejét, va-
lamint a szülék születési helyét is, hogy a gyermekek 
vallása és törvényessége könnyebben megállapítható legyen. 
Ez intézkedés volna hivatva arra, h o g y az oklevél nél-
küli bábák működését s az általuk hibásan dictált ada-
tokból származó anyakönyvi tévedéseket megszüntesse. 
Másik határozata az értekezletnek az, hogy ezentúl min-
den lelkész az előtte kötött vegyes házasságokat az illető 
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lelkészi hivatalnak hozza tudomására, hogy így az illetők 
egyrészt meg legyenek kiméivé születendő gyermekeik 
törvényességének beigazolására nézve a fáradozástól és 
költekezéstől, másrészt pedig, ha olyan egyházakhoz tar-
toznak, melyek hiveik adójából tartják fel magukat: egy-
házi adó alá vétethessenek. 

* A rozsnyó i kerület i ág. evang . fe l sőbb leány-
intezet programmja. Evangyéliumi egyházunk közérdeke 
igényelvén, a kerületi és egyetemes gyűléseken is azon 
közóhaj nyilvánulván, hogy ev. leányaink tudományos 
és vallásos nevelése céljából bennlakással ellátott felsőbb 
leányintézetek létesüljenek, a rozsnói ev. egyház — a 
tiszai egyházkerülettől évi iooo frt segélyt nyervén — 
elhatározta: miszerint f. évi szeptember elején a felsőbb 
leányintézetet, melynek helyiségeül 9000 frt költségen a 
berzétei utczában fekvő Pekar-féle házat vette meg, élet-
belépteti s annak 7-ik osztályát szept. 6-án mulhatlanul 
megnyitja, sőt a 8-ik osztályt is szervezi azon esetre, ha 
tanítványok jelentkeznek. Célja és főtörekvése leend az 
intézetnek a bennlakók jó és tisztességes ellátása mellett: 
1-ször. A vallásos erkölcsi érzületnek a növendékek ke-
belében való ápolása és a hitbuzgóság és egyházsze-
retetnek sziveikbe való oltása és meggyökereztetése. 
2-szor. A tudományos és társadalmi míveltségnek élet-
körülményeik szerint szükségelt fejlesztése és elsajátítása. 
3-szor. A kézimunkák oly módoni oktatása, hogy mind 
a házi fehérnemű és felső ruhák varrása és kiszabása, 
mind pedig a díszmunkák készítésébe begyakoroltassanak. 
A tanterv következően van megállapítva mindkét osztály-
ban fokozatos előhaladással: Hit és erkölcstan 2, magyar 
nyelv, irodalom és irálygyakorlat 4, német nyelv 4, szám-
tan 2, történelem, egyetemes és magyar 3, természettan és 
vegytan 2, természetrajz 2, háztartástan, gazdasági és 
kertészeti ismeretek 2, egészségtan 2, kézimunka 6, rajz 2, 
ének 2, testgyakorlat 2 óra, összesen 35 óra hetenkint. 
Francia és angol nyelvben, valamint zongorában a szülők 
kívánatára mérsékelt díj mellett oktatás szinte adatik. A 
német nyelv könnyebb elsajátítása céljából pár tantárgy 
német előadással lesz összekötve s gond fodíttatik arra : 
hogy a magyar születésűek a német, a német szárma-
zásúak a magyar beszéd elsajátításában nyerjenek kellő 
gyakorlottságot. A főfelügyeletet az egyház és kerület 
megbizásából alulirt viendi s a gyakorlati életre fektetve 
súlyt, mindent elkövetend, hogy a leányok oktatása és ne-
velése általa szülők bizalmát és megelégedését megnyerje. 
Igazgatónőül meg van választva: Lehr Emma kisasszony, 
ki Szarvason a polgári leányiskolában 9 éven át siker-
rel működött, a magyar nyelven kivül, a német nyelvet 
tökéletesen, a francziát jól érti és beszéli a női kézimun-
kákban jártas és a zongoratanításban is otthonos; a 
második tanítónőül lőn alkalmazva Hajcsi Kornélia kis-
asszony, ki kitűnő osztályzattal tette le a képesítő vizs-
gát, németül és franciául beszél, a női kézimunkák veze-
tésére képes. Kisegítők leendnek a tudományok oktatá-
sában az ev. főgymnasium és községi iskola tanárai. Az 
intézet helyisége 7 szép szobából áll, melyek közül 
3 nagyobb, 4 kisebb és célszerűen berendezve jó és egész-
séges lakást nyujtandnak. Felvétetnek az intézetbe hit-
felekezeti különbség nélkül oly leányok, kik az elemi 
6 osztályt elvégezték, s lehetnek a növendékek bennlakók 
és bejárók. Teljes ellátásért fizet minden egyes bennlakó 
10 hónapra, két havi vagy félévi előleges részletekben, 
250 frtot, a tandíj pedig úgy a bennlakók mint a be-
járók részére egész évre 25 frt leend. A bennlakók tar-
toznak hozni magokkal teljes ágyneműt, azonkívül 1 ab-
roszt, 6 asztalkendőt, 6 törülközőt, elegendő fehérneműt 
és felső ruhát, nap- és esernyőt, kis toilette tükröt fé 

sükkel, fog-, köröm-, haj- és ruhakefét. Felkéretnek ennél-
fogva a t. c. szülők, kik leányaikat az intézet vezetésére 
bizni szándékoznak, hogy lehetőleg folyó évi augusztus 
20-ikáig ná'am vagy Lehr Emma igazgatónőnél jelent-
sék be azokat. Rozsnyón, 1886. julius 25-én. A rozsnyói 
evang. egyház nevében: Czékus István, evang. lelkész és 
püspök. 

* Furcsa bibliák. A wolfenbütteli könyvtárban 
érdekes unicum van a 16-dik századból, az úgynevezett 
*bolond«. biblia, mely e furcsa nevét egy boszantó sajtó-
hibától kapta. Ugyanis Mózes i-ső könyvében (3. 16.) e 
mondat : »és ő legyen a te urad«, igy hangzik: és ő 
legyen a te »bolondod«, (a Herr és Narr szavak vannak 
fölcserélve). Természetesen a kiadás öszszes példányait 
siettek megsemmisíteni, hogy a botránkozás kikerültes-
sék. Egy példány azonban fönnmaradt s ez a wolfen-
bütteli. Ily különös bibliák az angoloknál is vannak: 
egyik az -»ecet*, másik a * nadrág*-biblia. Nevezetesen 
János evangeliuma 4-dik fejezetében, hol a kánai me-
nyegzőről van szó, e mondatban : »Es Jézus ismét el-
jőve Kánába Galileában, hol a vizet borrá változtatta*, 
egy 161 i-ki angol biblia-fordítás »bor« (vine) helyett 
»ecetet« (vinegar) mond. Ez az »ecet«-biblia. A »nadrág«-
biblia 1598-ból való s Mózes i-ső könyvének ama helyét 
(3. 7.), hol Ádámról és Éváról az mondatik, hogy fügefa-
leveleket kötöttek magukra, úgy változtatta meg, hogy 
»kötény« (aprons) helyett »nadrág* (breeches) van az 
angol szövegben. Igy van ez megírva egy fővárosi 
napilapban. 

* Magyar orientálisták Bécsben. Az orientálisták 
VII. nemzetközi kongresszusának rendező bizottsága a 
napokban küldte szét a meghivókat a világ minden tája 
felé, a Bécsben ez évi szeptember hó 27-én megtartandó 
orientálista kongresszusra. Az osztrák kormány a legna-
gyobb szivélyességgel vállalkozott a kongresszus munkála-
tainak előmozdítására, annál is inkább, mivel annak véd-
nökségét Rainer főherceg elfogadta. A budapesti egye-
tem tanári karát is meghívták a gyűlésre s azt Vámbéry 
Ármin, Kanyurszky György, Goldzieher Ignác és Hatala 
Péter jeles tudósaink fogják a kongresszuson képviselni. 
A szervező bizottság barátságos levélben felkérte dr. Ka-
nyurszky Györgyöt, hogy a hazánkban lakó összes ke-
leti tudományokkal foglalkozókat s általában az érdeklő-
dőket a nagybizottság nevében hívja meg. Miután azon-
ban dr. Kanyurszky egyetemi tanár a magyar orientalisták 
közül személyesen csak azokat hívhatta meg, akiket ismert, 
ez uton szólítja fel azokat, a kik a keleti tudományok 
bármely ágával fog'alkoznak, vagy a kongresszus iránt 
érdeklődnek, hogy Írásban, vagy szóval hozzá forduljanak 
s a kiállított meghívó alapján a leszállított áru-menetje-
gyet és a részvételi-jegyet nekik szívesen kiszolgáltatja. 
Hazánkból már eddig igen számosan jelentkeztek a kon-
gresszusra. Bővebb tudósítással dr. Kanyurkszy György 
(Andrássy ut 115. sz.) szívesen szolgál. 

* Borzasztó vallási rajongás. Hajmeresztő dolgo-
kat írnak Odesszából egy Oroszországban nemrég kelet-
kezett új vallás felől, a melynek követői megfogadják, 
hogy minden beteget, a ki a kezök alá kerül, megfojtanak, 
»mert bűn az embert testi fájdalmak között kinlódni 
hagyni « E borszasztó felekezet létezését egy sarátori 
fiatal pórember födözte fel, a kinek a beteg feleségét 
ugyancsak igy akarták meggyilkolni. A beteg asszony 
anyja és nénje ugyanis a fojtogató szektához tartoztak és 
mikor a férj nem volt otthon, magukkal vitték a szomszéd 
faluba a beteget, hogy »vörös halállal* halassék meg, 
a mint ők a rituális fojtást nevezik. A férj azonban még 
idején visszaérkezett és sietett fölkeresni nejét. Mikor 
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belépett az anyósa házába, ott találta a feleségét — ra-
vatalon, fehér ruhában, halotti diszben — szenderegve. 
»Akszínsa!« szólítá meg őt a férj, mire a beteg kinyitotta 
a szemét és csodálkozva mondá: »Vájjon álmodom-e? 
Csodálatos! Hogy kerültél te ide?« — »Hol az anyád, 
a nénéd ?« kérdé a fiatal paraszt. »Megmosdattak, fehérbe 
öltöztettek, ide fektettek; aztán lementek a másik szobába, 
imádkozni a lelkem üdvösségeért. Olyan rosszul vagyok, 
hogy bizonyosan meghalok még az éjjel.« A férj előtt 
nagyon gyanús volt a dolog, elhatározta, hogy a felesége 
mellett marad és megvárja : mi készül itt. Megvigasz-
talta a beteg asszonyt azután elbujt a kemence mögé. 
Egyszer csak hallja, hogy valaki a szobába lép, azután 
bekulcsolja maga mögött az ajtót A paraszt kinézett a 
sutból és a ravatal mellett égő kis lámpa fényénél azt 
látta, hogy egy vérvörös ruhába öltözött ember közeledik 
nejéhez, kezében ugyancsak piros párnával. E pillanatban 
hallja, a mint a felesége keservesen nyög. A vörös ember 
fojtogatta a párnával. A férj bőszülten ugrott ki a ke-
mence mögül, földre teperte a vörös alakot és a fele-
sége segítségére sietett. A vörös ember a percet fölhasz-
nálta és megugrott. A lármára besietett a két vén asz-
szony és roppantul elcsodálkoztak, hogy a betegnél nem 
a >vörös halál« van (mint ők a felekezet rendes fojtogóit 
nevezik) hanem a férj. A fiatal paraszt hazavitte a fele-
ségét és jelentést tett a hatóságnál. A rendőrség erre 
elfogta a két banyát a szekta negyven más tagjával 
együtt. A fiatal asszony pedig szerencsésen kigyógyult 
a bajából. 

* Gyászhirek. Bécsi Bálint ácsi reform, lelkész, a 
Ferenc József-rend lovagja, élete 77-ik, lelkészkedése 5 2 -ik 
évében szívszélhűdésben meghalt. — Sárhány Sámuel 
tek'kibányai nyugalmazott reform, lelkész 8i éves korában 
Nyíriben elhunyt. 

N E C R O L O G . 

Dömötör Károly. 
1832—1886. 

Egy sokat hányatott életet zártunk julius 21-én a 
sír csendes nyugalmába, s valóban minden jó érzésű 
kebel hálaadó sóhajt bocsáthatott fel a magas egekre, 
midőn bezárult a sír ajtaja, hogy vége van a hányatta-
tásnak a sok szenvedésnek ! Dömötör Károly a f.-baranyai 
ref. egyházmegye nagy-harsányi gyülekezetének 10 évig 
volt lelkipásztora nincs többé az élők földén. 

Született a boldogult Baranyamegye Haraszti hely-
ségében 1832-ben; szülei az 1865-ben jubilált lelkész 
Dömötör Sámuel és Gózon Mária voltak. A helyi nép-
iskola elvégzése után, a halasi gymnázium, majd a kecs-
keméti főiskola növendéke lett. Tanulói pályáját meg-
szakítá a magyar szabadságharc, melynek lezajlása után 
ismét folytatá s elvégzé azon tudományokat, melyek a 
felsőbb tanfolyamra akkor időben megkívántattak. Az 
orvosi pályára szándékozott, az Úr azonban — egy nagy 
megpróbáltatás után — elhivá őt a maga szolgájául ; 
midőn ugyanis magát a budapesti egyetemre beíratná, 
egy késő őszi estén a csász. kir. rendőrség által elfoga-
tott, s a nélkül, hogy csak egy téli kabátot engedtek 
volna magára vennie, Bécsbe hurcoltatott, hol és Kuf-
steinban egy évig tartatott vizsgálat alatt fogságban! 

A Noszlopy-féle összeesküvés idején történt ez ! 
Mennyi és mi része lehetett vagy volt ebben, azt sohse 
mondá senkinek; valaminek kellett lenni, mert akkor az 
elkeseredett hazafiúi érzés, sokakat a végletekig kerge-
tett, s a csalóka remény ábrándos terveket valódiakúl 
s a közel jövőben megtörténendőkül állított elő! 

Bécsbe szállíttatván, 6 hétig egy teljesen sötét ma 
gán-zárka volt részére kijelölve! Az első h e t e t — beszélé 
több izben nekem •— olyan megtompult lelki érzéketlen 
állapotba töltém, csak a naponként két ízben meg-meg-
perdülő dobszó rázott fel kis időre mélaságomból, s ez 
jól esett, mert elkezdtem gondolkodni! később — midőn 
rendes tömlöcbe tettek, fogoly társaimtól megtudám, 
hogy az a dobszó — mely nekem jól esett — mit jel-
zett : azt, hogy akkor exequálták az ítéleteket, valakit 
vagy valakiket agyonlőttek. 

A magán-zárka néma csendjében sokat tépelődött 
jövője felett, míg nem egyszer önkéntelenül imádkozni 
kezdett, a legátus kora-beli pradikatiókat naponként sor-
ban elmondá, majd némely bibliai locusok felett predi-
catiókat rögtönzött, úgy határozá el magát, hogy sza-
badulása esetén a lelkészi pályára lépend! Ugyan ekkor 
a délutáni órákon, miket csak ugy tudott meg, hogy 
egy emberi kéz az ajtó kis vas-rácsán étek tolt be — 
a magyar történelmet memorizálá, míg nem 6 hét el-
teltével — igy puhíták akkor a rabokat — auditor elé 
állíttaték, s egy évig hetenként többször keményen far-
cináltaték, rendszerint akkor szólhttatván elő, mikor az 
ominosus dob megperdült! 

Egy olasz fogoly társára — ki a bécsi bástyában 
tüzér parancsnok volt — emlékezett legjobban. Míg ezt 
agyon nem lőtték, naponként tanulta tőle a német, 
francia s olasz nyelveket, miket e nyomorúságos év alatt 
annyira sajátjává tett, hogy később — még élete vége 
felé is — barátival francia nyelven levelezett, s e nagy 
nemzet történetét az első történészek könyveiből ol-
vasgatá. 

Az örökös egyformaság végre zsibbasztani kezdé 
lelkét, mig nem — véletlenül — fütyörészni kezdvén, 
a zenészeti hajlam felüdíté lelke zsibbadását, s hangje-
gyezni kezdett. Ki gondolta volna, hogy a »Hadnagy 
urama, r>Jaj de húsán harangoznak Tarjánhan*, »Kecs-
keméti emléke., Nem hallottam soha oly bús harangszót*, 
»A ricacav, később országosan kedvelt nóták dallamai-
nak alap-tételei a bécsi börtön penészes zugában kezdet-
tek megszülemleni! 

Egy év multán vissza nyeré szabadságát s az atyai 
házba vonult, de már a szerető édes anyának csak sírjára 
borulhatott le ! A rendőri felügyelettől is fel szabadítat-
ván a kecskeméti collegiumba ment a theológia hallga-
tására. Emlékezzetek csak — kik a szomorú ötvenes 
évek növendékei voltunk — a kecskeméti kántus hír-
nevére, t i : két Baksay, a legidősebb Hoffer, Eötvös I., 
Farkas József, Keserű, Kemenczky, stb.» stb. kik vele 
együtt szedtétek az elismerés borostyánait, emlékezzetek 
— most őszülő fejekkel — azokra a szép nótákra, 
mikkel Simonffy és Zimay-val együtt a hazát azon szo-
morú esztendőkben bezengette 1 A theológia, majd a 
seniori hivatal s hely. tanárság elvégeztével édes atyja 
mellé vonult, s a vizsgák után csak hamar kórósi káplán 
majd h. pap lett. Ekkor nősült meg, vévén Gózon Máriát, 
kihez holtáig imádó szeretettel viseltetett. 

Egy véletlen eset a temesvári egyesült protestáns 
egyház papságára hivá! itt próbáltatott meg az ifjúi erő, 
s a próbát fényesen kiállá. Az akkori Yojvodina több-
ször változó katonai parancsnokai nagy figyelemmel kí-
sértették a németül prédikáló rebellis magyar kálvinista 
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papot, több izben »kasztlit< is Ígérgettek neki, a gyü-
lekezet tisztelgő küldöttségeit ő vezeté, s mint szónok, 
majd mint kérvényező a pátens ügyben, többször jelent 
meg a rettegett katonai hatalom előtt. A mély belátású 
Hajnal Abel esperes többször vivé visitai kőrútjában ma-
gával oda le a német és cseh telepekre a volt katonai 
határőrvidékbe. Itt történt egyszer, hogy a can. visitáva! 
ujjat húzni akaró debelljácsai kúrátorra, a jelen levő 
Hauptmann, röviden kimondá: »Jcurz schliesen und fiinf-
undzwanzig /« s midőn már a kurátor a deresen feküdt, 
D. oly nemes bátorsággal tiltakozott e brutálitás ellen, 
hogy a Hauptman kényszerülve érzé magát engedni 1 

A pátens visszavonása után a pacséri népes egyház 
tiszteié meg bizalmával, hol több éveket nyugodtan töl-
tött, míg nem 1876-ban a nagy-harsányi egyház szóllítá 
kebelébe. Boldog reménynyel közeledett szülőfölde felé, 
azt hívén, hogy élete alkonyodó felét csendes békességben 
töltheti majd! Hiú álom, csalfa remény! Pár év múlva 
csak úgy diilt ellene a sok »csinálmányos« vád, perpat-
var, huzavona, szennyes érdek-szülte herce-hurca, felel-
jenek meg érette Isten itélő széke előtt, a kik előidézték! 
Ez a nyomorult állapot megmérgezé életét, hozzá járult 
egy kedves leányának szerencsétlen halála, ez végkép 
megtöré, nem talált semmiben vigasztalást! Én megpró 
báltam beteg lelkét a hajdani kedvenc irány, a zene és 
dal felé vezetni, nemes versenyre hívtam Elviránk gyö-
nyörű zsoltárainak megzenésítésére vonatkozólag, haszta-
lan ! csak villámlott a hajdan termékeny esővel testes fel-
leg, a XXXIII. Zsoltár dallamával (miről már egyszer 
emlékeztem) de többé nem hullatott áldást! A mult 
őszön ágynak esett, honnét csak akkor ment ki, midőn 
főpásztorát elfogadnia kellett, vagyis viteték inkább, mert 
ekkor már nem volt jártányi ereje. 

Széles körben ismerték finom műveltségét, magas 
idealismusát, roppant tudományos készültségét, páratlan 
ékesszólását, a dunamelléki egyházkerület tanácsbirájául 
választá, majd Baranyába jötte után az egyházmegye is, de 
minden tehetségeit, működéseit tönkre silányítá az a sze-
rencsétlen élet-körülmény, mely neki keserű osztályrészül 
ju tot t ! koporsója mellett állván, feltámadt bennem a kér-
dés: hát azért születtél te szegény, hogy életed napjaiban 
csak szenvedj és kergettessél ?! 

Elaludt csendesen jul. 19-én reggel 3 órakor, teme-
tése 21-én szerfelett nagyszámú résztvevők, annál kevesebb 
papok, kíséretében történt. A háznál a n.-harsányi polg. 
dalárda szép elő éneke után Dányi Gábor n.-tótfalusi 
paptársunk imádkozott, a lélek teljessége adván ajkaira 
ihletett hangokat, a templomban Fábián Mihály harkányi 
paptárs tartá mély tartalmú tanítását Jób 10: 20, 21-ről, 
a sírnál káplánja Thúri Lajos búcsuztatá el, szép elismerést 
nyert beszédével. 

Koporsója melett állottak: özvegye, leányai: Ida, 
Zeke Lajos siklósi pap neje, férje s kis lánykájával, Mária 
a kedves virág, napa: özv. Gózon esperesné, ki oly sok 
drága szíveket eltemetett már! egy testvére s számos 
rokonai, vagy 10 lelkész s két-három tanító. 

A sírbeszéd végeztével letették a koporsót a bol-
dogult által előre kijelölt helyre, kedves leánya mellé. 
Talán az emberi elfajult vad indulat nem háborítja meg 
többé annak a porló szívnek nyugodalmát, melyre életé-
ben rá dönté annak a szerencsétlenül megégett lányká-
nak sírkövét, s a halottak pihenhetnek békén . . . békén !.. 

Kálmán Farkas. 

HIRDETESEK. 
Pályázat tanári állomásra. 

A b.-somogyi ev. református egyházmegye csurgói 
főgymnasiumában egy segéd-tanári állomásra pályázat 
hirdettetik. 

A segéd-tanári állomás főtantárgya, a rajzoló mér-
tan, a mi mellett a jelen viszonyok között még föld-
rajzot az alsó osztályokban, történelmet a Ill-ik osztály-
ban tanítana, hetenkint összesen mintegy 18 — 20 óran. 
A torna tanításra képesítettség előnynek tekintetik. 

A pályázó tanári oklevelét, vagy annak megszer-
zésére képesítő tanulmányainak bevégzését igazoló bizo-
nyítványait esetleg szolgálati, testi épségét és egészségét 
igazoló és keresztelési bizonyítványait f. évi augusztus 
21 -ig alólirotthoz küldje be. Állomását augusztus 28 án 
tartozik elfoglalni. 

Évi dí j : 600 frt és egy szobából álló lakás fűtés-
sel és világítással ; az állomás rendszeresítése esetén a 
rendes tanári állomások díjjazásával a mi jelenleg 700 frt, 
5-öd évenkint 50 frt javítással és tisztes lakással, vagy 
250 frt lakbérrel; az államsegély kilátásban levő meg-
nyerése esetén 1050 frt alapfizetéssel. 2 év próba évnek 
vétetik. 

Hedrahely, (postahely), Somogym. 1886. julius 16. 
Körmendy Sándor, 

2—3 esperes. 
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:E= ü l t e t - A . z - A J X 1 . 
A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben az alsó-

zempléni egyházmegyében levő sárospataki megüresült 
lelkészi állomásra pályázat hirdettetik. 

Ezen állomás jövedelme készpénzben, rozs termény-
ben, földbirtok haszonélvezetében, stólában, az adó s 
egyébb terhek levonásával 1120 frtra van felvéve s így 
az i-ső osztályba tartozik. 

Pályázók kérvényeiket f. év augusztus 25-dik nap-
jáig nt. Kopré Ferenc esperes úrhoz adják be T.-Luczra 

Miskolc, 1886. julius 28-án. 
B e r t a l a n , püspök. 

v / / / / / / 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben az ungi 
egyházmegyéhez tartozó nyarádi megüresült lelkészi állo-
másra pályázat hirdettetik. 

Ezen lelkészi állomás jövedelme szántóföld, rét, 
keresztes és szemes élet fizetésben, szolgálmány és stó-
lában tesz összesen 632 frt 86 krt és így a IV. osztályba 
tartozik. 

A földek adóját fizetni a lelkész köteles. Pályázók-
kérvényeiket nt. Szabó András esperes úrhoz adják be 
augusztus 20-ik napjáig Csicserbe. 

Miskolc, 1886. julius 27-én. 
I K A i n B e r t a l a n , püspök. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Farkas József. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: IDr. B s ü . l s t g ' i 2^£ór. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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E l ő f i z e t é s i d i j : 
H e l y b e n házhozho>--utssal s v i d é k r e postai küldéssel 
félévre 4 frt 50 k:., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden 

kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

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

külön 30 kr. 

Teljes számú példáin^ol̂ l̂ Gilmiî d-ig' szolgállxa-ti^ril?:. 

A theológiai vizsgálatok tervezetéhez. 
A theológiai vizsgálatok ügyében julius 5 — 7 

napjain Budapesten működött szakbizottság javas-
latait, indokolásaikkal egyetemben, alább veszik 
olvasóink s velük egyideűleg a többi egyházi 
lapok olvasói. A tervezetben kifejezett eszméket 
és intézkedéseket már a tanácskozás előtt tüze-
tesen tárgyalván, e körülmény s azon tény, hogy 
a javaslatok nagyban és egészben a hivatolt cik-
kek álláspontjára helyezkednek, talán fel is ment-
hetné lapunkat a munkálatok zsurnalisztikái beve-
zetésétől, ha nem volna bennök oly intézmény 
magva is elvetve, melyet akkor csak mellesleg 
és futva érintettünk. 

A theológiai doctoratust értjük. 
Új dolog ez nálunk, melylyel tudósainak 

akar hódolni az egyház, illetékes közegei által. 
Es ezt tenni joga van, de kötelessége is. Az ál-
lam bizonyára nem fogja megtagadni legfőbb 
hozzájárulását e jog gyakorlásától, mihelyt egy-
házunk törvényes képviselete kimondja, hogy tel-
jes garanciát nyújtó alakban akarja azt igénybe 
venni. Az egyházra nézve pedig erőfejlesztő nye-
reség lesz, ha tudósai az egyházi téren szerzett 
érdemek külső jutalmát az egyház kezéből veen-
dik. Kötelessége is tenni az egyháznak, hogy el-
hanyagolt tudományos érdekeit ez uton is fejlesz-
sze, hogy a tudomány babéraiért más útra széledő 
munkásait magának megtartsa, erőiket fejleszsze, 
ambícióikat fokozza. Mert ki merné tagadni, hogy 
a tisztán belső és szellemi célú tudománynak is 
vannak földi eszközei és emberi oldalai, melyekre az 
intézményeket alkotó előrelátásnak figyelemmel kell 
lennie P! Ki vonhatja kétségbe, hogy mióta megvál-
tozott közéleti viszonyaink között a tudásnak másutt 
fényes külső elismerés sőt jutalom adatik, az 
egyházban pedig vajmi kevés jut belőlük: jegy-
házi* tudósaink száma feltűnően megfogyott s a 
meglevők is részben ,idegen* tudomány oltárai-

nál áldozva nyerték még egyházi hírnevüket és 
kitüntetéseiket is?! Melyik figyelő elme ne látná 
be, hogy egyházi tudományunknak még közönsé-
ges napszámosai is, ha valami jutalmát várják fá-
radozásaiknak, a ,világ fiainak bölcseségében* 
kénytelenek magukat tökéletesíteni ? — Csak 
szervezzétek, egyházunk vezérei, azt a doctora-
tust, javára váland az az egyházi tudományos-
ságnak ! 

A szakbizottság tervezete nem nyújt concret 
javaslatot a doctorátusra, de az indokolásból ki-
látszanak a módozat körvonalai. A tudósoknak 
szól, tiszteletből, a theol. akadémiák többsége 
által nyújtva. Mi csak helyeselni tudjuk, hogy az 
értekezlet a vizsgálat alapján nyerhető tudorság 
mellőzésével, tisztán a ^doctoratus honoris causa* 
mellett foglal állást. Nézetünk szerint a tudorság-
nak csak ezen alakja tekinthető a valódi tudo-
mányos érdem kitüntetésének, mert a vizsgálat 
által való tudorság, kivált ha kötelezett, a töme-
ges kreálás által csaknem teljesen elveszi súlyát 
és értékét a tudori címnek. Bölcs intézménynek 
Ígérkezik az is, hogy a theológiai akadémiák, 
még pedig egyiknek javaslatára a többiek hozzá-
járulásával osztogassák a tudorságot. Hogy az 
akadémiák adják, az magától értetik, mert tudo-
mányos címet csak tudományos intézet adhat és 
nem a hatóság, akár kerület, akár konvent, még 
ha oly tudósok is egyes tagjai. Hogy együttes 
hozzá:" 'i-321 adják, az azért jó gondolat, mert 
ily - ^ ;náznak is, államnak is teljes ga-
ranciát nyújtunk, hogy csak a valódi érdem nyeri 
meg a kitüntetést. 

Talán kicsinylés és sértés nélkül bevallhat-
juk, hogy akadémiai viszonyaink még nem elég 
érettek és függetlenek a külön-külön kreáláshoz. 

Különben szóljanak a javaslatokhoz mások 
is, más pontjaihoz is; lapunk szívesen nyit tért a 
tárgyilagos eszmecserének. Sz. F. 
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Theologiai vizsgálatok tervezete a magyar-
országi ev. ref. egyházban. 

I. A theologia i s z a k t a n f o l y a m ala t t . 

1. §. A theologiai szaktanfolyam alatt, minden elő-
adott tantárgyból, legyen az kötelezett vagy nem köte-
lezett, az akadémiai rendes hallgatók kötelesek az illető elő-
adó tanár előtt félévi colloquiumokra előállani, mely félévi 
colloquium eredménye, valamint az évi szorgalom a lecke-
könyvbe jeles (i), jó (2) és kielégítő (3) osztályjegygyei 
iratik be. 

2. §. E félévi colloquíumok idejéről a theol. aka-
démia igazgatója az egyházkerületi elnökséget mindig 
köteles értesíteni. 

Jegyzet. A félévi colloquiumon kívül, évközben, az 
egyes tantárgyak bizonyos részleteiből tartassanak-e még 
részleges vagy időszaki colloquiumok is ? annak meg-
határozása az egyes egyházkerületekre s a theologiai 
akadémiák tanárkaraira bizatik. Nemkülönben hogy a 
félévi colloquiumot elmulasztóknak vagy javító vizsgá-
latra utasítottaknak pótvizsgálata miképen eszközöltessék: 
az is az egyházkerületek belkörű intézkedésének hagya-
tik fenn. 

3. §. A theologiai szaktanfolyam alatt a két első 
év teljes befejezése után minden hittanhallgató alapvizs-
gálatot tenni köteles. 

4. §. Az alapvizsgálatot vezető bizottságot alkotják : 
a) Az egyházkerület által kinevezett elnök és 

még két bizottsági tag. 
b) A theol. akadémia minden rendes tanára. 
c) A mennyiben az alapvizsgálat valamelyik tár-

gyát nem rendes tanár adná elő, az is. 
5. §. Tárgyai az alapvizsgálatnak: 

a) Ó-szÖvetségi bevezetés; 
b) Új-szövetségi bevezetés; 
c) Egyetemes ker. egyháztörténelem ; 
d) Vallásbölcsészet. 

6. §. írásbeli vizsgálat. A másodéves hittanhall-
gatóknak mindjárt a tanév elején 3 feladat tűzetik ki 
theologiai értekezésre földolgozásul. A 3 feladat köziil 
minden vizsgázó egyet szabadon kiválaszthat, és azt a 
tanév utó felében bizonyos meghatározott időre elkészí-
teni tartozik. Az értekezés tárgyai a theologiai tanárok 
közmegegyezésével az alapvizsgálat tárgyaiból vétetnek 
és tűzetnek ki. 

7. §. Szóbeli vizsgálatra csak oly másodéves hit-
tanhallgató jeleutkezhetik, ki leckekönyvével igazolja, 
hogy a másodévi tárgyakból a félévi colloquiumokon leg-
alább kielégítő osztályzatot nyert. 

A jelentkezés a theol. akadémia igazgatójánál vagy 
a dékánnál történik az előre megjelölt időben. 

8. §. Kinek Írásbeli dolgozata a kellő mértéket nem 
üti meg, szóbeli vizsgálatra nem bocsáttatik s ismétlésre 
utasíttatik. 

9. §. A szóbeli vizsgálat eredménye a vizsgálat 
befejezése után azonnal tárgyankint külön-külön osztály-
jegygyel állapíttatik meg és ezen osztályjegyek alapján 
általános osztályzatot is nyer a vizsgálattevő : jeles, jó, 
vagy kielégítő eredménynyel. 

10. §. A ki az alapvizsgálaton egy tantárgyból 
nem elegendő osztályzatot kap : az pótvizsgálatra köte-
leztetik; ha a pótvizsgálaton sem sikerül a kijavítás, is-
métlésre utasíttatik. 

A ki 2 vagy több tantárgyból kapott a szóbeli 
vizsgálaton nem elegendő osztályjegyet, annak pótvizs-

gálat nem engedélyezhető és azonnal ismétlésre uta-
sítandó. 

11. §. Az ismétlésre utasított hittanhallgató, ha a 
rendes vagy pótvizsgálaton újólag nem elegendő készü-
letűnek találtatik : a theologiai tanfolyamon a továbbha-
ladhatástól eltiltatik. 

12 §. Az alapvizsgálat letételének ideje és ered-
ménye, általános osztályzat alakjában a hittanhallgatók 
leckekönyvébe a két első évi tanfolyam befejezését iga-
zoló adatok után az illető igazgató-tanár vagy dékán 
által mindig bevezetendő. Azonkívül az egész vizsgálat-
ról részletes önálló bizonyítvány is állítandó ki. 

Jegyzet. Az alapvizsgálatnál a vizsgálat módjára s 
modorára, a bizonyítvány kiállítására és díjára, nem 
különben a vizsgálat idejére nézve, hogy az mindjárt a 
második tanév végeztével junius hóban tartassék-e ? vagy 
a két havi szünidő még készületre hagyatván, az alap-
vizsgálat szeptemberben az új tanév elején fogadtassák 
el? továbbá a pótvizsgálatra utasítottak mennyi időre 
álljanak elő s mennyiben részesüljenek vagy ne az iskolai 
jótéteményekben ? a betegség vagy más rendkívüli kö-
rülmények miatt kellő időben a rendes vagy pótvizsgá-
latra e'ő nem állható hittanhallgatók irányában, mely 
eljárási szabály követtessék: mindezek feletti részletes 
határozat az egyházkerületek belkörű intézkedésének ha-
gyatik fenn-

II. Le lkészképes í tő v izsgá la tok . 
1. §. A theologiai tanfolyam IV-dík évének bevég-

zése után tartatik az első képesítő vizsgálat. 
Ezen első képesítő vizsgálatra oly egyének bocsát-

tatnak, kik a hittanszaki tanfolyam négy évi hallgatását 
leckekönyvvel igazolják és az alapvizsgálat sikeres letéte-
léről bizonyítványt tudnak fölmutatni. 

2. §. Oly egyének, kik a 4 évi tanfolyamból egy 
évet külföldi vagy hazai egyetemen bölcsészeti és theol. 
tudományok hallgatásával töltöttek, kötelesek azt inde-
xeikkel igazolni; emellett azt is kimutatni, hogy minden 
köteles tantárgyból valamelyik hazai ev. ref. theologiai 
akadémián szabályszerű vizsgálatot (félévi colloquimo-
kat) tettek. 

3. §. Az első képesítő vizsgálat tárgyai: 
1. Ó-szövetségi biblia-magyarázat; 
2. Új-szövetségi biblia-magyarázat; 
3. Biblica theologia; 
4. Keresztyén hittan, symbolikával együtt ; 
5. Keresztyén erkölcstan ; 
6. Szónoklati gyakorlatok. 

4. §. Minden első képesítő vizsgálatra jelentkező 
tartozik mindazon dolgozatait, melyeket a hittanszaki 
folyam alatt az egyes tanárok bírálata alá készíteni kö-
telezve volt, sőt esetleg más szabad választás szerinti 
magán dolgozatait is leckekönyvével együtt bemutatni, 
s az illető helyre a meghatározott időre beadni. 

5. §. Az első képesítő vizsgálat sikeres letétele által 
az illető lelkészjelölt lesz, és mint ilyen az egyházkerület 
nevében felhatalmazást és kibocsátást nyer, hogy mint 
segédlelkész mindennemű lelkészi szolgálatot teljesíthet. 
A kibocsátás vagy felhatalmazás általános azaz nem 
csupán egy megnevezett egyházra vagy gyülekezetre 
szól és a vizsgálat sikeres letételekor azonnal kiadandó. 

6. §. A második képesítő vizsgálat az első után 
legalább egy évre tehető s legfölebb három évre teendő 
le, mely idő segédlelkészi gyakorlatban töltendő, vagy 
külföldi egyetemeken való tanulmányozással és magán 
vagy nyilvános tanítói illetőleg tanári állásban tölthető. 
A vizsgálatra álló jelölt köteles okmányilag bizonyítani, 
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hogy az első képesítő vizsgálatot annak idejében sikerrel 
letette és hogy idejét lelkészjelölthöz illő és megengedett 
foglalkozással töltötte, és bármely állásban működött is, 
a lelkészi szolgálatokban magát gyakorolta. 

7. §. A második képesítő vizsgálat tárgyai: 
1. Gyakorlati theologia (homiletika, liturgika, ka-

tekhetika és cura pastoralis.) 
2. Egyházjog. 
3. Magyar protestáns egyháztörténelem. 
4. Gyakorlati biblia magyarázat. 

8. §. Mindkét képesítő vizsgálat Írásbeli dolgozatok 
készítésével köttetik egybe; s ezen dolgozatokra kiváló 
gond és súly helyezendő; a dolgozatok feltűnő gyen-
gesége esetében az illető szóbeli vizsgálatra nem bo-
csátható. 

9. §. Az első és második képesítő vizsgálat elfoga-
dására s vezetésére mindenik egyházkerület közgyűlése 
4—6 évre terjedő időre egy öt tagból álló bizottságot 
állít fel, mely a theol. tanárokkal együtt a püspök vagy 
helyettesének elnöklete alatt a kerület állandó lelkész 
vizsgáló bizottságát alkotja. 

10. §. A ki az első vagy második képesítő vizsgá-
laton kettőnél több tantárgyból kapott nem elegendő 
osztályzatot, az egy év múlva az egész vizsgálatot ismé-
telni tartozik s előbbi vizsgálata, évei beszámítására nézve 
le sem tettnek tekintetik. 

A ki két tantárgyból kapott nem elegendő osztály-
zatot, az egy év múlva e két nem elegendő osztályzatát 
kijavíthatja, de az év részére be nem számíttatik. 

A ki pedig egy tantárgyból függesztetett fel, az 
3 hó elteltével pótvizsgálatra előállhat, és ha azt kellő 
sikerrel letette, alkalmaztatik és még az év is részére be-
számíttatik. 

11. §. A pót- vagy javító-vizsgálat e'fogadasára min-
den egyházkerület esetenként (ad hoc) bizottságot nevez 
ki a püspök vagy helyettese elnöklete alatt. 

12. §. A rendes képesítő vizsgálatok mindig szep-
tember hó első felében tartatnak. 

13. §. Mind a rendes, mind a javító- vagy pótvizs-
gálat csak egyszer ismételhető. 

14. §. Az osztály jegyek a képesítő vizsgálatokon 
is ugyanazok, mint az alapvizsgálatra nézve már meg-
állapíttattak. 

15. §. A képesítő vizsgálatokról vezetett jegyző-
könyv, tudomásvétel és megerősítés végett esetről-esetre 
az egyházkerületi gyűlésre mindig beterjesztetik. 

Jegyzet. A képesítő vizsgálatok mily modorban 
tartassanak, a képesítést igazoló okmányok kiállítása mi-
kép eszközöltessék; a vizsgáló bizottság költségei, vizs-
gálati díj, bizonyítványok díja mily összegben állapíttas-
sák meg: mindezeket az egyes egyházkerületek belkörű-
leg állapítják meg. 

III. Theologiai m a g á n - t a n á r s á g . 

1. §. Theologiai magán-tanárokká lehetnek a vég-
zett candidátusok, tehát az i-ső s 2-ik képesítő vizsgát 
letett theol. ifjak, kik legalább egy iskolai évet vala-
mely külföldi egyetemen, illetőleg theol. facultáson töl-
töttek. 

2. §. Magán-tanárságra felhatalmazást mindenik 
theol. akadémia tanárkara adhat, a maga körében. 

3. §. A jelentkezők Írásbeli és szóbe'i vizsgálatot 
artoznak tenni. 

4. §. írásbeli vizsgálat. Szakszerű tudományos dol-
gozat magyar nyelven. E dolgozat a rendes hittanárok, 
illetőleg szaktanár által megvizsgáltatván és bíráltatván, 
ha a kívánalomnak kellőleg megfelel, az illető szóbeli 
vizsgálatra bocsáttatik. 

5. §. A szóbeli vizsgálaton a hittanárok és főleg 
a szaktanár részéről, a magán-tanári szabadalmat (venia 
docendi) nyerni óhajtó kérdéseket kap az általa készí-
tett dolgozat köréből, állításait, tételeit bővebben fejte-
getni, magyarázni és megvitatni köteles; ezenkívül meg-
vizsgáltatik az általa felvett tudomány-szak csoportba 
tartozó tudományokból. 

6. §. A theol. szaktanfolyamban előadandó tudo-
mányok öt csoportra oszlanak; a magán-tanári minősí-
tést megszerezni óhajtó ezen csoportok közül választhat 
a szerint, a mint a theol. tudományok melyik ágából 
vagy részéből kiván előadások tartására jogosulást nyerni. 

Az öt csoport a következő: 
aj exegeticai csoport ; 
h) hittani csoport; 
c) egyháztörténelmi csoport; 
d) gyakorlati theol. csoport (ide értve az egy-

házjogot is); 
5) bölcsészeti csoport. 

7. §. A ki mind az Írásbeli, mind a szóbeli vizs-
gálatokat sikeresen kiállotta: kiválasztott tudomanyai 
köréből a tanárok és tanuló ifjúság előtt akadémiai szín-
vonalon álló előadást tart, Írásbeli dolgozatát kinyomatni 
tartozik ; ekkor nyeri meg a képesítést, vagyis tekintetik 
theologiai magán-tanárnak és hatalmaztatik fel választott 
szakából előadások tartására. 

IV. Theologia i t a n á r o k minős í t é se . 

Theologiai tanárok, hogy kik lehetnek, az országos 
zsinat (illetőleg az egyetemes konvent) által legközelebb 
alkotott iskolai szervezetnek 142-ik §-a irányadó és sza-
bályozó, mely azt rendeli, hogy a főiskolákban rendes 
tanárokká vagy tantárgyaikra egyetemen tudorsággal ké-
pesített és egyszersmind egyetemi előadásokra jogosított 
(habilitált) vagy a tudományos irodalmi akár más nyil-
vános téren azon tudományszakra képzettségüknek ki-
válóbb bizonyságát adott egyének közül választatnak; 
eszerint a theologiai szakban alkalmazandó rendes taná-
roktól feltétlenül megkívántatik, a lelkészi qualificátio, 
tehát hogy mind az első, mind a második képesítési 
vizsgálaton sikerrel letették légyen. A következő alább 
elsorolt kellékek közül vagy egyikkel, vagy másikkal 
szintén múlhatatlanul bírniok kell : 

a) theol. magán-tanári minősítéssel; 
h) külföldi vagy hazai tudori oklevéllel; 
c) a theol. szakirodalomban szerzeit tudományos 

érdemmel. 

Indokolás és ind í tványok . 
Az egyetemes konvent 1884. évi november 22-én 

tartott ülésében elhatározta, hogy az 5 ev. ref. theol. 
akadémia egy-egy küldötte Szász Károly dunamelléki 
püspök úr elnöklete alatt összejővén, a theologiai szak-
vizsgák tárgyában készítsen tervjavaslatot. A theol. aka-
démiák küldötteiből alakult bizottság folyó évi jul. 5—7. 
napjain Budapesten megjelenvén, megbízatásához képest 
elkészítette: 

I. Az akad. szaktanfolyam alatt tartandó félévi 
colloquimokra és alapvizsgálatokra. 

6 3 * 
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II. A lelkész-képesítő vizsgálatokra. 
III. A theologiai magán-tanári képesítésére, és 
IV. A theologiai tanárok minősítésére vonatkozó 

javaslatait. 
Ezen javaslatokat a következő indokolással ajánlja 

a bizottság az egyetemes konvent tagjainak és első sor-
ban a konventi iskolaiigyi bizottságnak figyelmébe. 

1. A lelkészképesítő vizsgálatok rendezéséről levén 
szó, a bizottságnak figyelmét ki kellett terjeszteni a 
theologiai tanfolyam alatt tar tandó vizsgálátokra is, annyi-
val inkább mert az 1883. évi kolozsvári konventen meg-
állapított theologiai szervezet is határozottan kifejezte, 
hogy »a colloquiumokon és az évi zárvizsgálatokon felül 
a theologiai tanfolyam alatt úgynevezett akadémiai szak-
vizsgák is lesznek rendezendők, és ezek a lelkészi vizs-
gálatok vagy szigorlatok kérdésével, szoros kapcsolatban 
állanak*. 

A jelzett theologiai szervezet az akadémiai vizsgá-
latokra nézve annyit mondott k i : »minden előadott tan-
tárgyból, legyen az kötelezett vagy nem kötelezett, a 
tantárgy bevégzése után a hallgatók az előadó tanár 
előtt részletes zárvizsgát tartoznak tenni«. Ezt a bizott-
ság úgy kívánja módosítani, hogy minden félév végén 
minden tantárgyból úgynevezett félévi colloquium tartas-
sák, melynek eredménye a leckekönyvbe beirassék. Mert 
habár legtöbb theologiai akadémián, a szabad hallgatás 
és választás jogával élhetnek is theológus ifjaink, de 
egyházunk érdeke megkívánja azt, hogy minden theoló-
gusnak félévi tanulási szorgalma és előmenetele a legko-
molyabban ellenőriztessék. A mi theologiai intézeteink 
nem csak tanító, de nevelőintézetek is tartoznak lenni; 
továbbá azok nem csak szellemi kiképeztetésre nyújta-
nak alkalmat, de anyagi segélyezésben is jelentékenyen 
részesítik a növendékeket: mindezek elengedhetlenűl meg-
követelik, hogy a theológusok minden félévben szigorú 
vizsgálatoknak vettessenek alá, melyeken az egyházkerü-
letek is elnökségeik vagy más megbízottaik által gyako-
rolhassák felügyeleti jogaikat. Ez kötelessége egyházunk-
nak úgy a maga jól felfogott érdekéből mint a szülők 
szempontjából is; nehogy méltatlan, hanyag és köteles-
ségük élénk érzetére föl nem ébredt tanulók is élvezhes-
sék a gondozást, az iskola jótéteményeit, haladhassanak 
oly pályán elő, melynek legnagyobb valószínűség szerint 
csak terhére s szégyenére válnak 

Hogy ezen félévi colloquiumokon kívül, időközi 
colloquíumok is tartassanak-e ? azt határozatilag nem 
kívánjuk megállapítani, de mindenesetre óhajtandónak 
tartjuk, a hol kivihető, a hallgatók száma nem oly nagy 
és ha azoknak tartása által a tudományok értékükben 
és terjedelmükben nem szenvednek. 

Ezt minden egyházkerület és theologiai akadé-
miájának tanárkara, Ítélheti meg legjobban és legcélsze-
rűbben. 

2. A theologiai tanfolyam két első évének bevég-
zése után alapvizsgálat behozatalát hozzuk ajánlatba 
minden theol. akadémián. 

Nagyon szükségesnek tartjuk, hogy a két első év 
befejezése után adjon számot a theológus ifjú, hogy 
mily öntudatossággal és önállósággal végezte teendőit, 
szorgalmas és mélyre ható tanulmányozással foglalkozott-e 
a tantárgyakkal vagy csak felületesen siklott át azokon, 
a nélkül, hogy azok lelkébe, gondolkozásába egész is-
meretvilágába beható és mélyebb nyomokat hagytak 
volna. 

Ezen alapvizsgálat tárgyaira vonatkozólag megje-
gyezzük, hogy két egyházkerület fölterjesztett javaslatá-

ban, az ó-szövetségi exegesist az alapvizsgálat tárgyai 
közé fölvétetni óhajtja, sőt az egyik egyházkerület azon-
felül még az első képesítő vizsgálat tárgyai közé is föl-
veszi, tehát az ó-szövetségi Írásmagyarázatot nagyfon-
tosságánál fogva két ízben kívánja vizsgálat tárgyává 
tenni. 

Bizottságunk ezen fon'os tárgy beható vitatásánál 
meggyőződött arról is, hogy az egyes egyházkerületek-
ben eltérő felfogások és eljárások vannak érvényben arra 
nézve, hogy mennyi ideig kötelezendők a theológus 
ifjak az ó-szövetségi exegesis hallgatására. Van olyan 
thol. akadémiánk, a melyben a Héber-nyelvtan az első 
év első felében heti 6 órán befejeztetvén, a második 
félévben már az ó-szövetségi magyarázat rendszeres hall-
gatása megkezdetik; több akadémiánkon a két első év 
folyama alatt ezen exegesisnek hallgatását a theologusok 
be is végzik. És épen ez a főindok a miért az ószövetségi 
exegesist az alapvizsgálat tárgyává kívánják tenni, sikere-
sebb eredményt reménylvén az oly vizsgálattól, mely 
közvetlen a tantárgygyal való foglalkozás után tartatik, 
mintha két teljes év után — mely alatt az ó-szövetség ma-
gyarázattal talán épen nem is foglalkoznak, állanak elő 
az illetők képesítő vizsgálatra. 

A bizottság azért tisztelettel ajánlja a konvent 
figyelmébe: 

»Miután maguk az egyes egyházkerületek a kon-
ventnek 1883. évi azon utasítását, hogy az ó-testamen-
tumi bibliai magyarázat a theológusokra nézve csak egy 
éven át kötelezett, oda módosították, miszerint két évnek 
hallgatását mondották ki kötelezőnek theol. akadémiái-
kon : ennek alapján hivassanak fel az egyes kerületek, 
hogy az ó-szövetségi magyarázat kötelezővé a 2-dik és 
3-ik éves theológusokra nézve tétessék; az egész első 
év a héber nyelvtan alapos megértésére s begyakorlá-
sára fodíttassék ; mert jobban bevésődnek az ifjúi lélekbe 
azok az idegen nyelvtani alakok, ha huzamosabb ideig, 
mely alatt idő engedtetik azoknak feldolgozására s begya-
korlására foglalkozhatik azokkal az ifjúi elme. Ebben leli 
egyik indokát javaslatunk azon pontja, hogy az ó-szö-
vetségi magyarázatot az alapvizsgálat tárgyai közül ki-
hagytuk; nem lehetvén semmi tárgyból addig míg az 
iskolailag befejezve nincs, s annak hallgatását magára 
nézve az illető vizsgálattevő be nem végezte — szak-
vizsgálatra biztosan és teljes megnyugvással előállani. — 
Sőt még óhajtjuk, hogy a negyedéves hittan hallgatók-
nak is ajánltassék figyelmükbe az ó-szövetségi exegesis 
hallgatása, de már ekkor félévi colloquíumok tételének 
köteleztetése nélkül. 

3. Több egyházkerület tervezetében fölemlítette, 
hogy a theologiai tanfolyam második évének utófelében 
az alapvizsgálatnak is tárgyait képező tudományokból 
colloquium tétele ne kívántassák ; »mert igen különös az, 
ha az előadó tanár a colloquiumot, mint sikerest tüntetné 
fel az indexben, azután pár napra meg a vizsgáló bi-
zottsággal sikertelennek ítélné.« E felfogásra nézve tiszte-
lettel megjegyezzük : nézetünk szerint az alapvizsgálatra 
menendő hittanhallgatóknak a két első évet teljesen be 
kelletvén fejezni, az másképen nem történhetik meg, 
mintha a negyedik félévi tantárgyakból is a félévi col-
loquiumokat kellő eredménynyel kiállották. És ezen fél-
évi colloquíumok csak azt bizonyítják, hogy azon félév-
ben is a hallgatott tantárgyakban kellő szorgalmat és 
eredményt tanúsítottak az illető hallgatók; mig az alap-
vizsgálatnál annak megállapítása és kitudása a főcél, hogy 
a két év alatt micsoda átalános theologiai képzettségre 
jutottak el az illetők, miként tájékozták magukat azon 
tudományokban általánosan, felfogták, átértették és elsa-
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játították-e azon tudományoknak igazi lényegét, megsze-
rezték-e a szilárd alapot, melyre biztosan építhetnek a 
tanfolyam hátralevő éveiben. Ez a második év második 
félesztendejében való colloquálás, ép ugy viszonylik az 
alapvizsgálathoz, mint a gymnasium 8-dik osztályában 
nyert osztályzat az érettségi vizsgálat eredményéhez. 

4. Az alapvizsgálat, a mint javaslatunkban előter-
jesztettük, írásbeli és szóbeli vizsgálatból áll. Az Írásbeli 
vizsgálatra nézve megjegyezzük, hogy az Írásbeli dolgo-
zatok készítésére nagy gondot, figyelmet és ellenőrzést 
kívánunk fordíttatni; a mint már az 1883. évi theologiai 
szervezetben meg van állapítva »az egész theol. tanfo-
lyamon át koronként írásbeli feldolgozásra szánt felada-
tok ís adandók ki a tanárok által.* Mert ezen dolgoza-
tokból ismerhető'fel legbiztosabban az ifjú szellemi s lelki 
képzettsége. 

Az Írásbeli vizsgálat módjára nézve átalában meg-
jegyezzük, hogy rögtönözve, bezárt teremben folytonos 
felügyelet alatt csak is egyházi beszéd vázlatának készít-
tetését ajánlhatjuk, theologiai értekezések készítésére ha 
azt akarjuk, hogy azoknak valami értéke s becse legyen 
nem tartunk elegendőnek 3—4 órai idő t ; ily rövid és 
meghatározott idő alatt készítve nem lesz az egyéb, mint 
egyszerű stylus gyakorlat vagy a feladott tárgyra vonat-
kozó, emlékezetben megőrzött tételeknek puszta repro-
dukálása; holott pedig az írásbeli munkálatok által az 
puhatolandó ki, hogy a vizsgáttevők mennyire ismerete-
sek a rendelkezésükre álló forrásokkal, mily önállósággal 
képesek azokat tárgyukra nézve felhasználni; mennyiben 
látszik és tűnik ki önálló gondolkozásuk és tájékozott-
ságuk. 

5. A lelkészképességi vizsgálatokat illetőleg jelen-
leg nagyon különböző eljárások vannak gyakorlatban egy-
házkerületeinkben. Van olyan egyházkerület, a melyben 
az első képesítő vizsgálatot teljes mértékben az egyház-
megyék intézik ; más kerületekben a képesítő vizsgálatok 
az egyházkerület, mint főhatóság által intéztetnek ugyan, 
de a vizsgálatokat vezető küldöttségnek az egyes egy-
házmegyék küldöttei is alkotó elemei, szavazási joggal 
bíró tagjai ; ismét van oly egyházkerület, a mely a két 
vizsgálat helyett csak egyet tart fenn, állandó bizottság 
kezei közé tevén le annak vezetését. 

Bizottságunk két képesítő vizsgálat tartását tart ja 
mulhatlanul szükségesnek. Elismeri ugyan, hogy elég 
figyelemreméltó indokokat lehet felhozni a mellett, mi-
szerint a theol. tanfolyam bevégzése és az alapvizsgálat 
letétele után teljesen elegendő volna egy vizsgálat tar-
tása, a mint az hazai ev. reform, egyházunk egy kerü-
letében már régibb idő óta is gyakorlatban is van. Mert, 
mondhatják, midőn valakit az egyházi téren minden lel-
készi szolgálat teljesítésére felhatalmazunk : annak egész 
theologiai képzettségéről a vallási tudományok összes 
mezejéről szerzett ismereteiről biztos tájékozást, teljes 
meggyőződést kell szerezni a kibocsátó és felhatalmazó 
egyháznak; mert egy segédlelkészképen működő egyén-
ben, a gyakorlati theologiai tudományokban való jártas-
ság és biztos tájékozottság, ép oly mulhatlan kellék, 
mint az exegeticumokban vagy a keresztyén hit- és 
erkölcstanban és biblica theológiában. A gyakorlati élet 
és eljárás együvé kapcsolja elválaszthatlanul ezeket, miért 
a vizsgálat terén elkülöníteni e tárgyakat ? 

Ne feledjük azonban, hogy midőn vizsgálatról, annak 
minél alaposabb és a célnak megfelelőbb rendezéséről 
van sző, mindig ovakodnunk kell a tárgyak túlhalma-
zásától: és a mi a gyakorlati életben elválaszthatatlanul 
egymáshoz tartozik is, egyik a másiknak elengedhetlen 
föltétele vagy következménye, mint például a hit és er-

kölcs, a tudományok elméleti terén mennyire elkülönít-
hetők, elméletileg megkülönböztethetők. Épen úgy vagyunk 
a két képesítő vizsgálat tárgyaira nézve. A kibocsátott 
segédlelkésznél a gyakorlati hasznos működésre nézve a 
teljes theologiai szakképzettség múlhatatlanul föltételez-
tetik és megkívántatik, de azért a tulha'mozás kikerülése 
okáért és még inkább a behatóbb és alaposabb elkészül-
hetés és megvizsgálhatás céljából, a gyakorlati theologiai 
tantárgyak elkülöníthetők, a mint azt nem csak hazánk-
ban több egyházkerület által életbe lépte 'ett lelkészké-
pesítő vizsgálatok berendezése igazolja, hanem külföldi 
protestáns hitfeleinknél érvényben álló eljárások is bi-
zonyítják. 

Tehát két képesítő vizsgálat tartását indítványozzuk. 
Az első képesítő vizsgálat tárgyai legnagyobb mérvben 
az exegetica, systematica és részben a historica theológia, 
a másodiknak tárgyai pedig a gyakorlati theologia me-
zejéről vannak véve. Ugyanis magának az egyháznak 
legelsőbben is elengedhetlen kötelessége teljes meggyő-
ződést és megnyugtatást szerezni arról, hogy azok az 
egyének, kik a legfontosabb és legszentebb ügynek szol-
gálatában akarnak működni, az Úrnak szőllőjében mint 
igazi munkások foglalkozni: valójában birnak-e azon el-
méleti képzettséggel, tudományos theologiai készültség-
gel, melyek képesítik őket, hogy az igehirdetés nagy 
munkáját sikerrel végezhetik ; ugy a biblia tantartalmát, 
az ó- és új-szövetségi iratokban foglalt hit- és erkölcs-
rendszereket, saját egyházuk, mint más keresztyén fele-
kezetek hit- és erkölcsi elveit öntudatosan felfogták-e ? a 
theol. ismeretek és elvek mai tudományos színvonalára, 
a protestantismus fő-fő jellemvonását a józan értelmű 
haladás elvét átértve s követve fölemelkedtek e ? E kellé-
kek, hogy mily mértékben vannak meg az illetőkben : 
arról az első képesítő vizsgálat tárgyaiban való jártassá-
guk tesz tanúbizonyságot. 

6. A második képesítő vizsgálat tárgyai közé vet-
tük fel a magyar protestáns egyháztörténelmet is. Az 
alapvizsgálat egyik főtantárgya az egyetemes keresztyén 
egyháztörténelem, de egy leendő magyar ref. lelkipász-
tortól, mélyebb és részletesebb ismereteket kívánhatunk 
meg saját egyháza történetéből, mint a mily terjedelem-
ben hazánk egyháztörténete az egyetemes egyháztörté-
nelem keretében helyet foglalhat. E téren szerzett isme-
retek felől az ifjú theologust akkor tartjuk célszerűnek 
megkérdezni, midőn már mint segédlelkész az egyházi 
életet, annak tüneményeit gyakorlatból is ismeri, egyház-
alkotmányunk és szervezetünk alkotó elemeiről azoknak 
egymáshoz való viszonyairól az életből szerzett ismere-
tekkel bír. Azért javasoljuk ugy a magyar prot. egyház-
történelemnek, mint az egyházjognak a második képesí 'ő 
vizsgálat tárgyai közé fölvételét. 

7. Jöhet elő eset, hogy theológus ifjaink közül né-
melyek külföldi egyetemeken illetőleg theol. facuitásokon 
töltenek a theologiai tanfolyamból egy vagy két évet, 
az ilyen egyénekre nézve is óhajtanok kimondatni, hogy 
a puszta hallgatásról szóló bizonyítványnyal nem eléged-
hetik meg egyházunk, tehát megköveteltetik, hogy azon 
évekről valamelyik theologiai akadémián a félévi collo-
quiumokat letegyék. Épen nem akarjuk ezzel kicsinyleni 
a külföldi egyetemeken tartózkodást, de a mi hazai egy-
házi viszonyaink megkövetelnek sok olyan ismeretet 
leendő lelkipásztorainktól, melyeket a tudományos külföldi 
egyetemeken sem adhatnak meg teljesen. Például: azon 
saját egyházjogi és egyháztörténelmi ismeretek, melyek 
nélkülözhet'eniil megkívántatnak theológusainkban, aligha 
szerezhetők meg bármelyik külföldi egyetemen is. 

A külföldi egyetemek látogatását — melyekkel az 
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élő egybeköttetést egyházunk és theologia irodalmunk 
érdekében annyira szükségesnek tartjuk — inkább sze-
retnők azon időre halasztani, midőn az akademizálók vala-
melyik hazai theol. akadémián a négy évet már telje-
sen befejezték. Akkor nagyobb öntudatossággal, magukra 
s egyházunkra nagyobb haszonnal és eredménynyel fog-
ják a külföldi egyetemi előadásokat hallgathatni. 

8. Az első képesítő vizsgálat után a második leg-
alabb egy év múlva következzék: mely egy évet az il-
lető lehetőleg segédlelkészi működésben vagy külföldi 
egyetemeken tanulmányozásban vagy olyan foglalkozás-
ban töltsön, mely mellett egyházi szolgálatok teljesítésé-
ben is gyakorolta magát. Nagyon indokolva van az, 
hogy a kit teljes mértékben föl akar az egyház hatal-
mazni a lelkészi teendőknek majdan önálló teljesítésére, 
már előbb gyakorlatilag foglalkozott légyen a lelkészi 
szolgálattal. Egy évet ezen gyakorlati képesség és ügyes-
ség elsajátítására elegendőnek tartunk. 

A kibocsátás és felhatalmazás, melyet a képesítő 
vizsgálat letétele után nyer az illető, tervezetünk szerint 
átalános jellemű, tehát az egyetemes magyar ref. egy-
házra szól; de az természetesen távolról sem foglalja 
azt magában, hogy tehát valaki esperesi vagy püspöki 
jóváhagyás és engedély nélkül alkalmaztatást talalhatna; 
ily értelemben nem vehető a kibocsátás, annyival inkább, 
mert egyházi törvényeink értelmében még a rendes 
lelkipásztor sincs arra feljogosítva, hogy más egyházban 
az illetékes lelkész engedélye nélkül egyházi szolgálato-
kat teljesíthessen. Az eddigi rend és szabatos eljárás 
tehát ezzel távolról sincs érintve. 

9. A képesítő vizsgálatok elfogadására s vezetésére 
állandó bizottság szervezését indítványozzuk. 

Nagy tisztelettel és elismeréssel vagyunk azon el-
járás iránt, mely eddig legtöbb egyházkerületben gya-
korlatban volt, hogy t. i. a lelkészi vizsgálatok az egy-
házkerületi közgyűlések alkalmával az esperesi kar, világi 
gondnokok és egyházmegyei küldöttek jelenlétében folyt 
le s mintegy maga az egyház volt képviselve alkotó 
elemeiben a vizsgálatoknál. Nem lehet azonban figyelmen 
kívül hagyni ezen vizsgálatok célszerűbb berendezésénél 
többféle körülményt és indokokat. Ugyanis : 

Egyházkerületi közgyűlések alkalmával más szintén 
igen fontos teendőkkel vannak elfoglalva, sőt túlhalmozva 
a közgyűlés tagjai. 

Az állandó bizottság már az által is, hogy nem az 
egyházkerületi gyűlések idején intézi a vizsgálatot, na-
gyobb biztosítékot nyújt arra nézve, hogy teljes után-
járás, kellő idő s gond fordíttathatik a vizsgálat-tevők 
alapos megvizsgálására. 

Ennélfogva az osztályozás mértéke is biztosabb, 
magukra az illető vizsgálattevőkre megnyugtatóbb lehet, 
ha állandó tagok intézik a vizsgálatokat, nem lesznek 
azok annyi ingadozásnak alávetve, mintha egy számos 
— de változó — tagokból álló küldöttség intézésére 
bízatnak. Az állandó kevés számból álló bizottságnál 
nagyobb lesz a felelősség érzete s súlya, hogy az érdem 
kellő méltánylásban részesüljön s a hívatlanok és érde-
metlenek visszautasíttassanak. 

10. A tantárgyak úgy az alap, mint a képesítő 
vizsgálatoknál csak átalánosan vannak megnevezve; rész 
letekbe, — hogy a vizsgálaton mindenik tudománynál 
micsoda fő szempontok legyenek az irányadók — nem 
kívánt bizottságunk bocsátkozni. Mindenik egyházkerület-
ben a theolqgiai tanárok az állandó vizsgáló bizottsággal 
egyetértőleg fogják ezen részleteket legcélszerűbben kö-
rülirhatni és meghatározni. 

11. Végül tisztelettel felkérjük az egyetemes konvent 
figyelmét, hogy nagyon kívánatos lenne, ha az egyes 
kerületekben a theologiai akadémiák hallgatóinak lecke-
könyveiben, az alap- és képesítő vizsgálatok letételeit 
igazoló bizonyítványokban egyenlő s ugyanazon osztály-
jegyek használtatnának; nemkülönben a tudományok cí-
mezésénél is a már konventileg megállapított elnevezések 
vétessenek fel és követtessenek. Igen sok félreértésnek 
veendi ez elejét, midőn egyik tanintézetből a másikba 
lépnek át theologus itjaink. 

Eszerint a leckekönyvön, az alap- és képesítő vizs-
gálatokról szóló bizonyítványokon kívül más bizonyítvá-
nyok felvételét és használatát nem tartjuk szükségesnek. 
Ez a négy okmány teljes mértékben feltünteti a hittan-
hallgatóknak és a lelkipásztori pályára lépőknek tanpá-
lyájuk miként végzését, tanulási s erkölcsi magukvise-
letét és előmenetelüket. 

12. A theologiai magán-tanárság ügyében és a 
theologiai tanárok képesítése tárgyában szintén előterjesz-
tettük nézetünket. Úgy hiszszük bővebb indokolásra nincs 
szükség, hogy miért kell e téren is egyházunk és a 
theologiai tudomány fejlesztésének érdekeit tartva sze-
münk előtt — határozott irányt jelölni meg, mely kö-
vettessék lehetőleg a theologiai tanárok választásánál és 
alkalmazásánál. 

A föltételek és kellékek között, melyek alapján 
választható valaki theologiai rendes tanárrá, föl van em-
lítve a hazai theologiai tudori oklevél. Jól tudjuk ugyan, 
hogy a doctori cím adása rendesen a teljes egyetemek 
jogkörébe tartozik ; de miután van rá példa a külföldön, 
miszerint maga egy theologiai intézet mint facultás, föl 
van hatalmazva s jogosítva a theologiai doctoratusnak 
tudományos érdemek alapján honoris causa megadására, 
indítványozzuk, hogy ezen jognak megnyeréseért intéz-
zen megkeresést és kérelmet egyetemes egyházunk az 
államkormányhoz, hogy öt theologiai akadémiánknak is-
mertessék el azon joga, miszerint egynek ajánlatára, a 
többinek hozzájárulásával a theologiai doctori oklevél 
protestáns theologiai irodalmunk terén kiváló érdemeket 
szerzett egyéneknek kiadható legyen. 

Theologiai intézeteink emelesére, azokban a tan-
erők művelésére, ujabb időkben minden áldozatot meg-
hoztak egyházkerületeink; a szoros értelemben vett 4—5 
rendes theologiai tanáron kívül bölcsészetnek, némely 
akadémiánál a neveléstannak magyar irodalomnak törté-
nelemnek stb. is önálló rendes tanára van. Annyi áldo-
zatkészség és buzgóság, melyet egyetemes egyházunk a 
hazai nevelés és tanitás szent ügyében kifejtett: méltán 
igényelheti, hogy ezen joggal felruháztassék. Az öt 
theologiai akadémiának eddigi történeti múltja, tanár-
karainak a theologiai tudományok tekintélye s méltósága 
iránt táplált élénk érzete és erős tudata; s a komoly tö-
rekvés, hogy protestáns theologiai irodalmunk buzgó és 
hivatott munkásokra találjon : teljes biztosítékul szolgál-
hatnak arra, hogy csakis az érdem lesz elismerve, s mél-
tatva ezen theologiai doctori cím adományozhatása által. 

Budapest, 1886. julius 8. 
A theologiai szakvizsgák tárgyában véleményadásra 

fölhívott bizottság: 
T ó t H S á m u e l , S z á s z Z E C á r o l y , 

a bizottság jegyzője. a bizottság elnöke. 

|pg§T Tárca-rovatunkat , hogy a theol. szakbizott-
ság e fontos javas lata l t indokolásaikkal együtt e g y -
szerre közölhessük, kényte lenek voltunk egeszen ki-
hagyni , miért t. o lvasóink elnézését kérjük. Q C 
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ISKOLAÜGY. 
A kun-félegyházi prot. egyházról. 

Annak idejében közölt cikkemből s tudósításaimból 
értesült e lap t. olvasóközönsége egyházunk megalakulá-
sáról s azon önzetlen buzgalomról, melylyel nt. Czelder 
M. lelkész ur a protestantismus e kis pontját fejleszteni s 
erősíteni igyekszik. 

Kész örömmel registrálom hitfeleink megnyugtatá-
sára, hogy IV2 éves fennállásunk óta vallási és egyházi 
ügyünk lassú, de folytonos haladását előmozdító törekvés 
és lelkesedés nem hogy a legkisebb mértékben csökkent 
volna, sőt mindinkább fokozódik úgy az egyház tagjaiban, 
mint lelkipásztorunkban. A szakadatlan összeköttetés, 
mely állandó kapocscsá vált köztünk s az anyaegyház 
közt: a természet törvényei alapján involválja, hogy 
habár a kezdet sokoldalú nehézségeivel küzdve is, de az 
elvetett magot életerős fává növelni minden eszközt meg-
ragadjunk. 

Egyházunk születése óta eltöltött i */2 év nem re-
pült el fölöttünk úgy, hogy annak, ha remélhető ered-
ményei is biztató jövőt ne jósolnának. Egyházi és hit-
életünk nem szunnyadt, sőt erősbödött s úgy szólva, 
rendszeres művelésben részesült nt. Czelder úr által, ki 
nemcsak legfőbb gondjai közé sorozta köztünk gyakran 
megjelenni, hanem kitűnő segédlelkészei, mint Szekér 
István s Fördős L. urak segítségével s mindnyájuknak a 
szentügy érdekében tanúsított buzgalmával, emelkedett 
szellemű s más vallásúak által is kiváló dicsérettel emlí-
tett egyházi szolgálatukkal mindinkább nélkülözhetetlen 
s óhajtott szükségünkké tették köztünk a vallásos élet-
nek egyszerű istentiszteleteink általi kitartó gyakorlását. 
Hitünkhöz s Istenünkhöz hű ragaszkodással jelentünk 
meg azokon nemcsak mi, hanem különböző hitelvű pol-
gártársaink is, s mig nekünk ez által lelki megnyugvás 
s hitbeli erősbiilés jutott osztályrészül, addig az idege-
nek méltó becsülését s elismerését vívta ki ez ellenséges 
helyen a protestantismus s barátjaiul nyert meg olyano-
kat, kik rosszakaratú informatiók alapján ez ideig a leg-
nagyobb ellenszenvvel viseltettek, úgy szertartásaink, 
mint általában vallásunk hitelvei iránt. 

Más oldalról egyháztanácsunk kiváló gondoskodása 
tárgyát képezé a minket körülvevő ellenséges tenger ál-
tal teremtett helyzetet mindinkább tűrhetővé tenni s 
egyúttal munkálni ifjú egyházunk állandósításán, előbbre 
vitelén. Tudtuk és mélyen éreztük, hogy ez ügynek 
anyagi oldala is van s erre nem gondolni annyi lett 
volna, mint a mai ideiglenes állapotot a folytonos inga-
dozás lebegő alapján tenni ki a romlás veszélyének. 
Elöljáróságunk bizva a tagok lelkes készségében, áldo-
zatra hivta fel azokat s reményében nem is csalatkozott. 
Czelder úr adakozásra hívó szózata nem hangzott el a 
pusztában. Behoztuk az önkéntes adózást. Mindnyájan, 
még a legszegényebb is — pedig mindenikünk az — 
örömmel adta s ígérte meg jövőre is évenként amúgy 
is nélkülözhetetlen filléreit s ma évi jövedelmünk — mint 
egyházi alap — 150 tagtól körülbelül ugyan annyi forin-
tot tesz. 

Azonban hamar átláttuk, hogy ez még számba-
vehető porszemet sem tesz azon vár felépítéséhez, mely-
nek falai közt véljük egyházunkat megvédeni s fenn-
maradását biztosítani. Nekünk magunkat kell oly szel-
lemben nevelni, minőt egyházi életünk föltétlenül megkö-
vetel. Az ifjú nemzedéké a jövő ; ezt kell tehát meg-
óvnunk s biztosítanunk magunk javára. S mi volna ennek 

leghathatósabb faktora mint egy iskola ? Igen, ez lehet 
csak ama fundamentom, melyre megdönthetetlenül épít-
hetünk, s melyre a szebb jövő reményében támaszkod-
hatunk. De mi, csekély fizetésű államhivatalnokok, s 
szegény iparosok és földmívelők gyülekezete, ezt magunk 
megteremteni képesek nem vagyunk. Elhatároztuk tehát 
hitsorsosaink egyetemére, az egyházkerületre, konventre 

i hivatkozni, azokhoz fordulni. Mielőtt azonban illetékes 
helyre folyamodványunkat beadtuk volna, előbb az ügyek 
vezetőit óhajtottuk megnyerni. Ezen okból, de különösen 
azért is, hogy egyetemes egyházunk s annak elöljárói 
iránti hűségünknek s ragaszkodásunknak régen óhajtott 
kifejezést adjunk: f. évi junius 24-kén készséggel sietett 
egyházunk a Kecskeméten időző főtisztei. Szász Karoly 
püspök úrnál Gáli Pongrác s. telekkönyvvezető, Szőke 
Antal s Felméri Albert állami t. képezdei tanárokból 
álló küldöttség" képviseletében megjelenni s lépéseket 
tenni a felsőbb helyről remélt segély kieszközlése tár-
gyában. A kü'döttséget Czelder M. úr mutatta be püs-
pök úrnak, kihez Felméri Albert körülbelül a következő 
szavakat intézte : »Főtiszteletű s méltóságos püspök úr ! 
A k.-félegyházi egyesült prot. egyház örömmel ragadta 
meg az alkalmat, hogy általunk főtiszt, püspök úr előtt 
megjelenve, személye iránti tisztelettel s szeretettel magát 
életben is bemutassa Mióta kecskeméti anyaegyházunk 
buzgó lelkipásztora minket felfedezett s alkalmat adott 
azon üdvözítő hit külső gyakorlására is, mely meggyő-
ződésünk s keblünk egyedüli sajátja : mi így élni meg-
szerettük, mi így élni akarunk. Igen, mi élni akarunk 
mint egyház hitbeli erősbülésünkre, Istenünk imádására 
s azért, hogy prot. egyházunknak méltó fiai lehessünk. 
De a megélhetés feltételei nálunk igen terhesek s az 
ezek betöltésére szükséges anyagi képességünk nem 
elegendő arra, hogy magunkat még kitartó küzdelemmel 
is fenntarthassuk. Dacára, hogy egyházközségünk szerény 
viszonyok közt élő hivatalnokokból s kézművesekből áll, 
mi készséggel tesszük le ugyan alig megmenthetett 
adományainkat egyházunk oltárára, de magunkra ha-
gyatva nem küzdhetünk sikerrel amaz ellenséges áradat-
tal, melyben tengünk s melyben mi csak oly csepp 
vagyunk, melyet a vészes hullámok minden percben 
elsodorhatnak. Átérezve e végcsapással fenyegető hely-
zetet : bizalommal s alázattal kérjük méltóságodat s általa 
egyházkerületünket, fordítsák felénk életet sugárzó, istá-
poló figyelmüket. Adjanak módot s alapot megélheté-
sünkre, hogy zivatarteljes viszonyaink dacára, mint ki-
csiny, de megdönthetetlen szikla állhassunk fenn protest. 
vallásunk dicsőségére. Juttassanak nekünk is filléreikből; 
tegyék lehetővé kérendő segélyünk megadásával egy 
oly prot. iskola felállítását, melynek intelligens s hivatása 
magaslatán álló tanitója méltó képviselője legyen egy-
házunk vallás-erkölcsös irányú nevelőinek, ki necsak 
buzgó paedagog, hanem egyúttal az Isten igéinek köz-
tünk magyarázója is legyen. Kérjük méltóságodat, mél-
tóztassék szent ügyünket az egyházkerületi s konventi 
gyűlésen ismert atyai szeretetével pártolni s annak 
diadalra jutását kieszközölni. Hogy pedig ellenlábasaink 
e'őtt bebizonyíthassuk, miszerint mi egyetemes egyhá-
zunknak elismert s nem mostoha gyermekei vagyunk — 
főtisztei, püspök urat, mint a hatósága alatti egyházak 
buzgó s azokat atyai szeretetének melegével átkaroló 
elöljárót kérjük: kegyeskedjék a kecskeméti egyház-
megye remélhető beutazása alkalmával kis egyházunkat 
is nagybecsű látogatásával megtisztelni s egyházunk tag-
jainak lelki épülésére vallásos érzületének megszilárdítá-
sára nálunk istentiszteletet tartani. — Végül mint fő-
pásztorunk fogadja szívesen egyházunk ama határozott 
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kijelentését, hogy mi örökké és mindenkor tántoríthatat-
lanul ragaszkodunk Istenünkhöz, hitünkhöz s azon egy-
házhoz, mely szívünknek megnyugvást, lelkünknek ihletet 
ad, s melynek hitelveit tudatunkban, meggyőződésünkben 
változtatlanul megtartani szent kötelességünknek ismerend -
jiik mindenha!« 

Főtiszt, püspök ur szívesen fogadta küldöttségün-
ket s adott válaszában ennek kifejezést is adott. Külö-
nös örömére szolgált személyesen látni azon egyház 
küldötteit, melynek létesülhetését oly idegen földön 
ezelőtt pár évtizeddel még a legmerészebb phantasia sem 
remélhette volna. Azután áttért a szónok által előadott 
óhajtásokra s miután Cz. úr felvilágosította az egyház 
eddigi szervezéséről, hitéletéről, tagjai számáról, pénzbeli 
alapjáról stb. azt teljes megnyugvással vette tudomásul. 
Továbbá hangoztatva azon fontos missziószerű hivatást, 
melyet egyházunk azon exponált helyen, egykor betöltend 
s dicsérettel elismerve tagjainak buzgólkodását, szívesen 
igérte meg pártfogását s támogatását úgy az egyház-
kerülettől, mint a konventtől kérendő segély kieszközlése 
érdekében. Egyúttal kilátásba is helyezett Összesen 
400 frt évi segélyt egy állandó iskola és egy tanító al-
kalmazása céljára. Egyszersmind a legnagyobb készség-
gel igérte meg, hogy nem is várva be a kért egyház-
vizsgálati időt — mely csak évek multán fog bekövet-
kezni — mihelyt hivatala elfoglaltsága engedi, még ez, 
eshetőleg a jövő évben meglátogatja egyházunkat. S 
végül szives üdvözletét adva át küldőinknek, biztosítván 
azokat állandó jóakaratáról, a küldöttséget barátságos 
kézszorítással bocsátotta el magától. 

Ily örvendetes válasz után mondanom is fölösle-
ges, hogy teljes megnyugvással távoztunk el ő méltósá-
gától. Igen, mert a legilletékesebb helyről hallottuk 
egyházunk elismerését s értesültünk egyházkerületünk 
tagjainak testvéries hajlamairól. Ez őszinte örömért, me-
lyet ama néhány kedves perc szerze. nekünk, legyen 
mondva a leghálásabb köszönet s azon szent igéretünk, 
hogy mi munkánkban s törekvéseinkben igaz és őszin-
tén ragaszkodó gyermekei leszünk azon szerető édes 
anyának, ki erős karjaival keblére ölelt, minket táplálni 
nevelni s az igaz uton fenntartani meg nem szünend. 
Legyen a szent kötés köztünk zavartalan és állandó; s 
hogy szilárdá tehessük Istenünk csarnokát; intéző köreink 
minden tagját a protest. fejlődése érdekében kérve kér-
jük : ha nemsokára e kérdés szőnyegre kerül, tárgyalják 
azt fontosságának élénk tudatában testvéries érzülettel. 
Hozzanak áldozatot saját magukért — mert a mi ügyünk 
az övék is — s adjanak erőt egy mintaszerű iskola fel-
állítására. Igen nekünk — mivel istentiszteletre szolgáló 
alkalmas helyünk jó időre alkalmas van — legfőképpen 
iskola kell, és pedig olyan, mely példányszerű képzett 
tanítójával s berendezésével imponáljon s ez esetben 
hisszük, hogy csekély számú prot. növendékeink dacára 
is benépesedik, s nemcsak állandó s legméltóbb hirde-
tője, fenntartó, éltető eleme leend a prot. szellemnek, 
hanem egyúttal virágzó működésével gyermekeinket 
végleg elvonva az idegen szellem prostituáló működése 
alul, időnkben megmentőjévé, a jövőben pedig tápláló 
forrásául szolgáland testvéreink hitbéli erősbülésének, 
mely napjainkban oly sok kísértésnek, nyomásnak van 
kitéve az ellentábor részéről. 

Mi rendületlenül hiszünk e szükségletünk gyors és 
biztos enyhítésében s adja Isten, hogy ne csalatkozzunk! 

Felméri Albert, 
> az egyháztanács jegyzője. 

B E L F Ö L D . 
A munka kezdetén. 

(Bod Péter műve kiadásának előmunkálatai.) 

Azon széleskörű érdeklődés, melyet Bod Péter kéz-
iratban levő egyháztörténelmi művének kiadása honi 
protestáns egyházunk egyházi s világi nagyjainak szívé-
ben keltett, kedves kötelességemmé teszi, hogy most, a 
midőn a reánk nézve megbecsülhetetlen mű kiadatása 
többé kétséget nem szenved, egyet-mást az előmunkála-
tokról s magáról az egész műről, a mélyen tisztelt ér-
deklődő olvasókkal közöljek. Jól tudjuk mi, kik a mű 
kiadásának vezetését magunkra vállalók, a reánk váró 
nehéz bár kedves kötelességeket, melyekkel első sorban 
ama rég hamvadozó, mintegy »porából megelevenedett 
phoénix«-nek, másfelől a törekvésünket csaknem páratlan 
pártfogásába vett közönségnek s végre saját magunknak 
tartozunk ; s talán méltán meg is várhatja tőlünk a mé-
lyen tisztelt közönség, hogy e munka kezdetén röviden 
megismertessük a reánk váró kötelességekkel, mint egy 
megnyugtassuk méltó várakozásukat illetőleg. Egy oly 
századokról századoknak szóló mű kiadása, mint Bod 
Péter magyar protest. egyháztörténelmi műve, — már 
csak azért is, mivel a rólunk nagyon keveset tudó vagy 
legtöbbször hamis forrásból értesült külföld számára első, 
honi protest. egyházunk egész múltját feltüntető tűkor 
gyanánt tekinthető — sokak által nem is képzelt nehéz-
ségekkel jár, s többeknek legéberebb közreműködését 
igényli, hogy céljának csakugyan megfeleljen. 

L. W. E. Rauwenhoff leidení egyetemi tanárt illeti 
az elismerés mindenekfelett azon odaadó fáradozásért, 
melyet a mű kiadásának mennél remekebb s hibátlanabb 
keresztülvitele érdekében tett s tenni fog ; ki midőn a 
mű sajtó alá rendezésének s kiállításának ügye egy szűk-
körű tanácskozás tárgyává tétetett, egész lajstromával 
állott elő a nyomtatással egyidejűleg felmerülhető szá-
mos aprólékosnak látszó, de nagyfontosságú kérdéseknek, 
melyek munkánk sikerének feltételeit képezik. Vezér-
elvül mindenek előtt az eredeti kézirat lehető leghűbb 
visszaadását mondottuk ki, megjegyezvén, miszerint a 
Bod korában még szokásos accentusokat s rövidítéseket 
elhagyjuk, illetve kiegészítjük s az interpunctiókat a 
mennyire a mondatalkotás megengedi, kijavítandjuk a 
felesleges alineákkal együtt. A nyelvi s helyesírás elleni 
vétségeket a mennyiben ezek elnézésből vagy tévedésből 
történhettek, jegyzetekben helyreigazítjuk ; s ott hol a 
történeti igazság helyreigazítást, vagy — talán a kül-
földre való tekintetből bővebb megvilágítást igényel — 
az egyes könyvekhez csatolt jegyzetekben fogjuk telje-
síteni, a műben netalán előforduló térképeket, tabellákat 
okiratokat a mennyiben lehető facsimilében adván vissza. 
A mű végére egy a személyek, dolgok s a szerző által 
használt kútforrások betűrendes kimerítő indexe lesz 
csatolva s a nagy terjedelmű műben való lehetőleg 
könnyű tájékozás végett minden egyes lap homlokán 
ott fog állani az illető Liber, Caput, § s a tárgyalt kérdés 
rövid jelzése. E célból az első ívből többnemű próbákat 
nyomatánk, melyeket áttekintés s esetleg útbaigazítás 
végett Rauwenhoff leidení tanártársainak megküldve, egy 
szűkkörű conferencián végre megállapítottuk a mű külső 
és belső elrendezésének ügyét, kimondván egyszersmind 
azt is, miszerint a Bod Péter által idézett történeti ada-
tok a mennyire a kezünk alá eső segédforrások lehetővé 
teendik utánnézendők s netaláni eltérés esetén lelkiisme-
retesen kiigazítandók. Ezt úgy a mű hitele, mint Bod 
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Péter szelleme méltán megköveteli s megengedheti. 
Ezenkívül a művet egy rövid bevezetés, előszó fogja 
megnyitni, rövid ismertetésével Bod Péter munkás éle-
tének s kora irodalmi mozgalmainak. A sajtóhibák — a 
nyomtatás ezen lidérceinek — első kijavítását egy leideni 
emeritált protest. lelkész Damsté fogja végezni s aztán 
alólirotthoz fog küldetni hetenként egy ív, melyet Rau-
wenhofif még egyszer átnézvén nyomtatás alá bocsáttatik. 

Ime ezek azok röviden elmondva, melyeket érde-
kesnek tartottam a mélyen tisztelt közönség tudomására 
juttatni, hogy egyelőre is biztosítsuk lelkiismeretes mun-
kánk sikere felől. Azt szerénytelenség nélkül nyíltan 
bevallhatjuk, miszerint a szerkesztőket úgy mint a kiadó 
nyomdász-céget kizárólag a tudomány érdeke vezéreli s 
ha vállalatunk honi prot. egyháztörténeti irodalmunkban 
meg fogja teremni gyümölcseit: fáradozásunk teljesen 
meg lesz jutalmazva. 

Adja Isten, hogy úgy legyen 1 
Leiden, 1886. julius. Szalay Károly. 

A dunántúli ev. egyházkerület közgyűlése. 
A dunántúli ev. egyházkerület julius 28. és 29-én 

Kőszeg városában tartotta évi közgyűlését. 27-kén d. u. 
6 órakor előtanácskozmány tartatott, mely nagyban meg-
könnyítette a gyűlési tanácskozás két napi menetét. 

28-án reggeli 8 órakor gyámintézeti istenitiszteleten 
Karsay püspök kenetteljes énekeit zengtük. Az oltári 
imát ez idén is Ritter esperes mondotta, a gyámintézeti 
beszédet pedig Gyurátz tartotta, alapigékül vévén Jelené-
sek könyve 3 r. 10 és következő verseit, a mikor is azt 
a kérdést vetette fel : 

Mi buzdít a gyámintézet fenntartására ? Felelet : 
1) a mult emléke, 2) a testvérszeretet, 3) Isten dicsőítése. 

A szép beszédben egymást érték a szebbnél-szebb 
gondolatok. Különösen lekötötte a hallgatók figyelmét a 
beszéd azon passusa, hol szónok Ezékielt a pusztába ve-
zeti s a száraz csontokkal beszélteti s a tetemekbe életetet 
leheltet. 

A gyámintézeti istenitisztelet után, mely 97 forint 
20 krt jövedelmezett ofifer tóriumával, a püspök megnyitja 
a gyűlést, hangsúlyozva: Kerületünk a haladás utján 
tör előre. Intézményeink, önerőnk gyümölcsei. Szaporítsuk! 
Akkor elmondhatjuk a szabadságról, te a mienk vagy! 

Káldy felügyelő ez idén is 500 frtot ajándékozott, 
200 frtot a tanári nyugdíj alapra, 100 frtot a gyáminté-
zetnek, 200 frtot a bonyhádi algymnáziumnak. 

A miniszteri leiratok kapcsán az államsegély ügye 
újólag hosszabban foglalkoztatta a közgyűlést. Határozta-
tott, hogy az egyetem ez ügyben ismét keresse meg a 
kormányt. 

Az átiratok közt Vasvármegye átirata majdnem 
hevesebb szóvitát provokált. Az átirat genesise: Vasvár-
megyében a járás orvosok panaszt emelnek, hogy »Élet-
mentés és egészség, dr. Szél Lajostólc a legtöbb iskolában 
nem taníttatik. Mire Vasmegye közigazgatási bizottsága 
kötelező határozatot hoz s ez érdemben átír a dunántúli 
ev. egyházkerületnek is, hogy intézkedjék s intézkedéséről 
az alispánt nyugtassa meg. 

Dunántúl nem elfogult. Míg egy részről örömének 
ád kifejezést, hogy Vasmegye oly tüzetesen foglalkozik 
a közneveléssel; addig mégis nem hallgathatja el a ne-
mes vármegyét figyelmeztetni, hogy a kerület a megyé-
vel nem coordinált testület. 

A püspök évi jelentése nagy tetszéssel fogadtatott. 
Meglátszott rajta az ügyes rendező kéz. 

Az első napi tanácskozás fonala ezzel délelőtre 
megszakadt, délután 5 órakor a gyámintézeti gyűlésen 
folytattatott. Időközben közebéd. A kőszegi közebéd 
kettőről nevezetes : a sok toasztról és azok drágaságáról, 
mert a toasztok 81 forintot jövedelmeztek a gyáminté-
zetnek. 

A gyámintézeti gyűlés 113 folyamodványt vett át. 
Egyik jobban kesereg, mint a másik. Úgy látszik minde-
nütt sok a baj, vagy pedig nagyon is könnyen veszik az 
illető egyházmegyei hatóságok a kérelmezők instantiáit. 
Nem jól van ez így. Mert bizonyára nem egy folyamodó 
lesz, ki 5-szőr nagyobb alamizsnát nyújthatna, mint a 
mekkorát a gyámintézettől elfogad. 651 frt kiosztatott, 
ugyanannyi szabad rendelkezésre felküldetett. Egyetemes 
gyámintézeti elnökül Zelenka és br. Radvánszky Béla 
választatott. 

A második napi tanácskozás tárgyai: tanügy, pénz-
ügy, biztosítás, gyámolda és misszió-ügy. 

A tanügybe vágólag kiemeltetett, hogy a tanári 
nyugdíj alap 14 év alatt 55,050 frtra emelkedett. A gyá-
moldánál konstatáltatott, hogy 40 év óta tőkéje 110,000 fo-
rintra emelkedett, gyám díj címen 240,000 frtot osztott 
ki. A biztosítás pályázat utján eszközöltetik. Nem volna 
még itt az ideje e kölcsönös biztosításnak ? 20 év óta 
adataink lehetnek. Én azt hiszem, sok hasznot hajtana 
kerületünknek. 

A misszió-ügyben nevezetes eszmecsere után kimon-
datott, hogy egy célirányos sikeres misszióhoz nem elég-
séges egyes kerület kevés ereje, egyetemesen karolandó fel; 
sőt még jobb, ha a két prot. felekezet ez ügyben közösen 
határoz és cselekszik. 

Bodnár Endre. 

A felső-szabolcsi ev. ref. egyházmegye nyári 
közgyűlése. 

Tartatott julius 27-ik és 28-dikán Nyíregyházán, a 
megyeháza nagytermében, mely most nagyobb joggal 
bevált volna gőzfürdőnek, mint gyűlésteremnek. Talán 
ettől is riadtak vissza a tisztelt atyák s látogattak el 
oly gyéren a gyűlésre. No meg az is igaz, hogy az oly 
sürgős hordási és cséplési idény alatt, bizony a mi sze-
gény papságunk és világi embereink nem igen húzhatják 
ki a lábukat hazulról, mert csaknem egész évi megélhetési 
alapjuk az aratás. 

A gyűlés előtt két napon keresztül a számvizsgáló 
bizottság ülésezett, beható vizsgálat alá vévén azt a ren-
geteg minőségű pénzkezelést, melylyel különösen esperesi 
hivatalunk annyira el van halmozva, hogy igazán lelki-
ismeretbe vágó dolog elnézni azt a szellemi és fizikai 
erőfeszítést, melyet megkövetel, mint mellékfoglalkozás 
a papi teendők mellett. Mert a mi egyházmegyénk egy 
kis kerületnek is beválnék, levén itt anyaegyház : 87, 
lelkésztanítóság 5, segédlelkésztanítóság 6, leány egyház 6, 
fiókegyház 26, tehát összesen: 126. S ennek a 126 egy-
háznak valláserkölcsi és anyagi ügyei felett, nemcsak az 
őrködés, hanem igen sok esetben a tényleges vezetés is, 
egy főre, az esperesre hárul! Mert egyházainkban, az 
utolsó évek alatt megdöbbentő gyorsasággal bukik alá a 
hívek anyagi helyzete, a közép nemesi osztály nem is 
egymásután, hanem tömegesen szegényedett és szegé-
nyedik, helyöket zsidók foglalják el; rozzant templomok 
mellett cifra korcsmák épülnek s a hajdani vasárnapi 
áhítatot aljas tivornyák váltották fel, nagyobb dicsősé-
gére a bűnügyi törvényeknek és csendőrségi intézmény-
nek 1 Elképzelhető aztán, hogy ily körülmények között, 
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szegény pap és szegény egyház, nem mindenkor képes 
egymás jogos érdekét kielégíteni s ez is, az is, az espe-
res nyakába veti terhét. Elképzelhető, hogy ilyen és 
ennyi egyházból, hogyan cseperékel az az országos do-
mesztika, dacára a sok fenyegetésnek, körlevélnek! De 
még ily állapotunkban is a százezerhez közel áll az a 
pénzkészlet, melyről a számvevő bizottságnak a legutolsó 
krajcárig biztos tudomást kell szereznie, kötvényekről, 
nyugtákról, hátralékokról s oly sok külön természetű 
pénzalapról, mint nálunk van. 

Esperes úr, szokott buzgósággal elmondott megnyitó 
imája után, az elnöki jelentés első pontja hivatalosan 
most hozta tudomásunkra, hogy egyházmegyénknek, a 
konventi képviselők választására nézve, a kerületre fel-
terjesztett javaslata elbukott, hét társáéval együtt s a 
tiszántúli egyházkerület 5 egyházmegyéjének véleménye 
8 ellenében lett a döntő, midőn az egyházkerületi gyű-
lés kimondotta, hogy képviselőit önmaga választja. Egy-
házmegyénk előtt kü'önösnek tünt fel ez az egész válasz-
tási história s bizony nem nagy biztosítékát láttuk benne, 
a papiroson megalkotott egység gyakorlati keresztiilvi-
hetőségének egyfelől, az ős protestáns egyéni szabadság 
kellő becsülésének másfelől s egyátalán nem tartjuk bevég-
zettnek ezt a dolgot, de amennyiben ezen választás ellen 
a konventhez egy felebbezés-féle adatott már be, meg-
várjuk annak eldőltét. 

Az esperesi és gondnoki, inkább helyi érdekű ügyek 
letárgyalása után, 10 órától tartatott meg néhai Buzik 
Zsigmond volt döghei lelkész, tanácsbíró és tanügyi bi-
zottsági elnök kegyeletes ünnepélye a templomban. Buzik 
Zsigmond kiváló pap és emberbarát vala és méltán meg-
érdemelte, hogy emléke ne tűnjék le oly hétköznapi 
egyhangúsággal. Mint a nevelés ügynek buzgó barátja 
s mint a szegényeknek, betegeknek szíves segítője, ingyen 
orvosa, széles körben ismeretes volt. 14 éven keresztül 
egész odaadással szentelte anyagi és szellemi tehetségeit, 
papi teendői mellett, az orvosi tudományoknak, német 
francia művekből is gyűjtve az emberi testi bajok isme-
retére vonatkozó adatait, s igazi jézusi szeretettel gyó-
gyítva a betegeket saját gyógyszereivel. Az emlékbeszéd 
különösen azt hangsúlyozta, hogy a kitűnő tagtárs emlé-
kezete akkor lesz áldott, ha példája minél több követőre 
talál s ha az orvosi ténykedés manapság kívül esik is 
működésünk keretén, de azon feladatot, hogy a vallásos 
nevelést már az iskolában magunk vegyük át, nem soká 
odázhatjuk el, mert a mai idő szelleme, s a lehangoló 
napi tapasztalatok arról győznek meg, hogy alaposabb, 
mélyebb vallásos nevelés nélkül positióinkat napról-napra 
veszítjük. Szerző nemcsak beszéddel hirdeti ezt, hanem 
tényleg tanítja a vallást az iskolában s tapasztalásból 
mondhatja, hogy ennél magasztosabb feladata, s áldáso> 
sabb működése nem lehet egy lelkipásztornak. 

Tárgyrokonságnál itt említem meg, hogy egyház-
megyénk még tavalyi gyűléséből megbízván a tanító-
egylet elnökségét, hogy egy összehívandó értekezleten, 
lelkészekkel együtt, beható tanácskozás alapján, állapít-
son meg bizonyos irányelvet és módozatokat, melyek 
folytán iskoláinkban a vallásos nevelés nagyobb sikerű 
legyen, az ízléstelen éneklés, érzésben és alakban fejlesz-
tessék, a megtartott értekezlet jegyzőkönyvi átiratában 
egy esperes úr elnöklete alatt, lelkészekből és tanítókból 
álló bizottságot javasol, konkrét irányelvek megállapítása 
végett, mely javaslatot a gyűlés el is fogadott. Nem 
hiányzik nálunk a tanácskozás, az ajánlat, a buzdítás, 
de biz én magam nem sok gyakorlati hasznot várok és 
remélek az ilyen elodázgatástól mindaddig, míg a lelké-
szek maguk nem teszik kezüket az eke szarvára! Mikor 

még a konfirmándusokat sem akarjuk tanítani, mert nem 
érünk rá! meg aztán árt a papi méltóságnak 1 *) 

A templomi ünnepély után visszatértünk a gyűlés 
terembe, hol most egy igazán lélekre ható ténynyel ál-
dozánk, egyházmegyénk 25 éven át páratlan buzgalmú 
gyámpénztárnokának : Vitéz János lórántházai lelkésznek. 
Vitéz János, a vallásos Dégenfeld grófi család kegyelt 
papja, egy igazi jézusi jellemű pap megtestesült példány-
képe, 25 évi sáfárkodás után, még tavaly lemondott, 
nagyon is megérdemelvén az annyi vesződséggel járó 
pénzkezelés fáradalmai után a nyugodalmat. (De azért 
nem fog ő tudni nyugodni ezután sem!) Ereztük, nagyon 
is érezlük, hogy egy jegyzőkönyi köszönet, bizony há-
látlan hála az ő érdemeiért! Kilencezer forintot vett át, 
és azt huszonöt éven át meghatszorozta ! Pénzajándékról 
szó sem lehetett, ezt mély sértésnek vette volna. Több 
tervezgetés után vettünk neki gyümölcstartó készletet, 
tömör ezüstből, s egy díszalbumot, körülbelül 400 frt 
értékben. Ezt adtuk most át. S ő erről mitsem tudott. 
Mikor a terembe lépett, s lelkünk mélyéből hangzott fel 
az »éljen«, megütköző kíváncsisággal tekintett szét. S 
ekkor esperes úr, ékes szavakkal előadta ennek a jelenet-
nek tartalmát, jelentőségét, mely alatt mindnyájunk sze-
mében megjelentek azok a drága gyémántok, az igazán 
szerető hálás szív drága gyöngyei s oly perceket éltünk 
át, melyek boldogító hatásáról oly igazán zengi legszebb 
énekünk : 

»Ugy tetszik, mintha vigadva, 
Ott lennék, hol a menny lakói, 
A te királyi székednek 
Előtte letelepednek! c 

Az ünnepelt igaz ember, pár szóba zokogta köszö-
netét, paptársai jóakaratának tulajdonítva az elért ered-
ményt s igérte mindvégig támogató jóakaratát. 

Ilyen emberek, ilyen papok minél többen!! 
E gyűlésen 3 hivatali állomás betöltése végett ér-

keztek szavazatok, melyek közül azonban csak egy nyert 
befejezést, t. i. egyházi tanácsbíróul megválasztatott 
Görömbei Péter, irodalmi téren széles körben ismert 
kallói lelkész, buzgó, sikeres adminisztrátor és lelkes 
ember saját egyházában s bizonyára ilyen lesz az egy-
házmegyén is. Egyházker. világi tanácsbiróra és tanügyi 
bizottsági elnökre, a legtöbb szavazatot nyert két-két 
egyén közt új szavazás rendeltetett. 

Nevezetes tárgya volt a gyűlésnek, az esperesi évi 
jelentés, az egyházmegye anyagi és szellemi állapotáról. 
Gondos megfigyelésen, beható vizsgálódáson alapuló rajza 
ez egyházmegyénk arcképének. Vannak szép, megnyerő 
vonásai, de sötét árnyalatok sem hiányzanak. Egészben 
véve némi javulást mutat, p. o. említi a jelentés, hogy 
4168-al többen keresék fel az örökélet kenyerét és borát, 
mint előző évben ; a közönséges istenitisztelet rendesen 
gyakoroltatik ; istentagadók, vallásgúnyolók sehonnan sem 
jelentettek. Hanem az már állandó rovatot képez, hogy 
a zsidó birtokosok és bérlők nem nagy respektussal vi-
seltetnek a vasárnap iránt, cselédjeiket vasárnapokon is 
dolgoztatják, különösen tanyai gazdálkodásoknál. Jézus 
és a Farizeus ! ez soha sem fért össze s nem is fog. De 
hát a törvény ! a törvény! »irretit muscas, transmittit 
vespas.« 

Kegyes adományok 36 egyházban tétettek, összesen 
3554 frt értékben. Egyházi építkezések történtek 14 helyen, 
8685 frt 76 kr. értékben. 

A valláserkölcsi élet kórtünetei a következő statisz-
tikai adatok : fegyencek száma 27, a 64,985 lélekszám-

*) Bizony furcsán gondolkozhatnak a szabolcsi atyák. Szerk. 
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ból; vadházasok száma: 155, 813 házasságkötéssel ' 
szemben ; törvénytelen szülöttek száma 379, 3289 tör-
vényes számmal szemben. Születés következtében szapo-
rodott a lélekszám 1066-al, hozzánk tértek 27-en. 

Az iskolázás statisztikája : tanítók száma 87, segéd-
tanító 6 Tanköteles 6—12 évig 6391, kik közöl iskoláz-
tatott 8O'O20/0 > emelkedés a mult évhez 6" 13°/0. Tan-
köteles 13—15: 2382, iskolába járt 5 r6°/o» emelkedés a 
mult évihez 18*30°/0. Konfirmáltak száma: 844. 

A nevelés ügye, egyházi életünk vére, melyből áll 
elő annak teste és szelleme. Bizonyára igyekszünk min-
den lehető alkalmakat és eszközöket felhasználni eme 
vérkeringés növelésére és bővítésére. De roppant akadá-
lyok állanak utunkban. A szülők nyomasztó szegénysége 
általában, a csekély tanítói fizetések, rozzant, felszerelet-
len iskolák, a megélhetés kinos gyötrelmeivel, aggodal-
maival küzdő tanítók, a társadalom gondolkodásának, a 
nevelés-ügy iránt lépten-nyomon tapasztalható érdekte-
lensége, bűnös lanyhasága, ezekhez aztán az a rendszer-
telenség, a test és lélek tehetségeinek a gyakorlati életre 
irányuló összhangzatos kifejtését alig figyelembe vevő 
haszontalan leckézés : mind oly hiányok, bajok, melyek-
kel folyton erős küzdelemben állunk. Hanem azért az 
előhaladásnak is vannak reménytgerjesztő bizonyságai. 
Vannak tanítóink, kik ismerik a különbséget nevelés és 
lelketlen dreszura között. Szép értelmi képzést, érzésne-
mesítő öszhang/atos éneklést, testedző torna-gyakorlato-
kat, fanemesítést, gazdasági dolgok ismeretét, találunk 
már itt-ott. Iskolai könyvtárakban lévő könyvek összes 
száma: 1572. A nevelésügyi hiányok, vagy mulasztások 
megszüntetésére vonatkozó határozatok, erélyes rendsza-
bályok hozatalában egyátalában nem fösvénykedtünk. 
Vajha kellő sikerük lenne ! 

Az államsegély kiosztása, domesztikai kérvények 
elbírálása, nehéz és kényes munka volt. Mindnyájan 
szegények vagyunk, alig lehet valami különbséget tenni, 
ü t kenyér és két halacska ötezer ember számára l A 
tanítványok aggodalma száll szivünkbe minden ilyes al-
kalommal. Abban állapodtunk meg, hogy a domesztikai 
segélyezéseknél a gyakorlatban levő kiosztás egyátalán 
nem felel meg a kivánt célnak. Azt kell sürgetnünk, hogy 
tetemes segély adassék keveseknek, hogy láttatja legyen. 
Es e helyen megemlítem azt is, hogy egyházmegyénk 
jól ismerve azon nehéz anyagi helyzetet, melyben buzgó 
esperesünk, mint nagy családdal biró városi pap, kevés 
fizetése miatt, tevékeny lelkére nehezülő, terhes gondok-
kal él s az esperesi tiszteletdíjra még bizony ráfizet, 
amennyiben mi kellő díjazást adni képtelenek vagyunk, 
elhatároztuk, hogy domesztikai segélyezéseért folyamo-
dunk, a mennyiben ő ezt, saját érdekében szerénységé-
nél fogva nem tette. Reméljük, hogy jogos kérelmünk 
illető helyen meghallgatásra talál. 

Végül nem hagyhatok említés nélkül egy nemes 
dolgot, mely igen is méltó a feljegyzésre, amennyiben 
mint társadalmi és vallásos jelenség buzdító a jövőre. 
Ertem azt a polgári dalárdát, mely esperesünk jeles ké-
szültségi! káplánja, Rác István úr vezetése alatt Nyír-
egyházán, a társadalom és felekezet majd minden osz-
tályából alakult s úgy barátságos egyetértés, mint kitiinő 
képzettség dolgában teljes elismerésre méltó. Iparosok, 
hivatalnokok, ref. róm. kath. és zsidó felekezetűek, gyö-
nyörű egyházi darabok eléneklésével emelték emlékün-
nepélyünket, sőt egy gyűlés alkalma alatt történt na-
gyobb temetésnél, ref. vallású felett, szintén végig szere-
pelt s a kik hallottuk és láttuk ezen eseményeket, csak 
nagyrabecsülésünknek adhattunk kifejezést, különösen a 
dalárda derék vezetője iránt. 

Másfélnapi gyűléskezés után haza tértünk, folytatni 
a félbeszakadt munkát, azon őszinte szívbeli óhajtással, 
hogy a jó Isten, egyházmegyénk lelkes két vezetőjét, 
esperesét és gondnokát, a mí örömünkre s előhaladá-
sunkra, friss erőben tartsa és éltesse 1 —y—K— 

R E G I S É G E K . 
A zánkai ev. reform, egyház rövid története. 

(Folytatás.) 

A helytartótanács ezen leiratára Zalavármegye 
1784. november n én tartott közgyűlésében akként vá-
laszolt, hogy a zánkai helvét hitvallásúaknak a helybeli 
magán vallás gyakorlathoz törvényes joguk van, annyi-
val inkább, mert egy szomszéd község imaházához sem 
tartoznak, a szepezdiek pedig önkényt csatlakoztak hoz-
zájuk. Azért tette ily értelemben jelentését az oda egy 
alkalommal már kiment vizsgáló küldöttség. 

íme egy adat annak bizonyítására, hogy a hely-
tartótanács mily beavatkozásokat tett a kérvényező gyü-
lekezetek teljes megismerése, a vármegye közönségének 
ajánló felterjesztése dacára is ; csupán azért, mivel a 
szepezdi reformátusok is a zánkaiak mellé állottak. Es 
úgy tetszik mindez csak azért történik, hogy ügyük mi-
nél tovább elintézetlenül maradjon, hogy azt húzni-ha-
lasztani lehessen. Az épületek felállításához megkívántató 
költség előteremtése nem képezhetett akadályt, mert a 
zánkaiak által kimutatott 974 frthoz, ha hozzá adjuk a 
köves-kállaiak 373 frt és ezen kívül a kővágó-őrsiek s 
szent-antalfaiak 80 frt a jánlatát : látjuk, hogy a kérvénye-
zők 1427 forintot kimutattak, amiből mindent elkészít-
hettek volna ; de ím a szepezdiek csatlakozása igen jó 
ürügy a beavatkozásra. 

Igy múlt el ismét egy év, minden eredmény nél-
kül, míg végre 1786-ban rég óhajtott céljukat csakugyan 
elérheték, mivel ekkor már megengedte a királyi kegye-
lem, hogy iskolatanítót vihetnek magukhoz. Fájdalom, 
hogy az erre vonatkozó okmány nincs meg az egyház 
levéltárában levő iratok között ; azért ennek hiányában 
hadd álljon itt a vármegye kiküldötteinek jelentése, a 
mely eléggé útba igazít bennünket : 

»Alulírottak bizonyítjuk, hogy miután az alúljegy-
zett évben és napon, mint a nemes vármegye megbí-
zottai, a zánkai helvét hitvallású lakosok azon kérvényét, 
a melyben egy saját hitvallásukon levő oly isko'amester 
bevitelét kérik, aki gyermekeik tanításán kívül a részle-
ges és közönséges e'őkönyörgői teendőket, és a közisteni-
tiszteletet végezhesse, gyakorolhassa, sőt az alázatos kö-
nyörgést, mint felhatalmazott teljesíthesse, hogy meg-
vizsgálhassuk : kimentünk közibük; és mivel Zánkán ez 
idő szerint egyik vallásfelekezetnek sincs iskolatanítója, 
magunkhoz hivattuk úgy a helvét, mint az ágostai hit-
vallásúakat, annyival inkább, mert az ágostai hitvallá-
súak a helvétákhoz csatlakozni kívánkoztak, hogy ők is 
élhessenek ezek tanítójának szolgálatával, melyért mind 
a tanító fizetéséhez, mind a szükséges épületek felállítá-
sához az alábbiak szerint közösen segítségül lenni Ígér-
keznek : 

i-ször. A közéjük viendő iskolatanítónak elszámlált 
teendőire vonatkozólag a királyi felség kegyelmes enge-
délyét megnyervén : a megnevezett zánkai lakosok között 
43 helvét hitvallású és 22 ágostai evangelikus és így 
összesen 65 külön kenyéren élő családot találtunk ; meg-
jegyezvén újólag, hogy iskolájuk még most sincsen, bár 
már két ízben könyörögtek érte. 

6 4 * 
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2-szor. Az előkötiyörgő iskolamester fizetése a kö-
vetkező lesz : készpénz kilenc forint, 18 pozsonyi mérő 
búza, 20 szekér tűzifa, minden iskolás gyermektől 50 kr. 
Ezen kívül a földesuraktól adományozott három hold 
szántóföld és hat kaszás rét haszonélvezete. 

3-szor. A parókiális épületek a következők lesznek: 
iskolamester lakásul a régi mester ház szolgál, melyben 
mint közönséges funduson levőben, most az uraságok 
hajdúja lakik; ennek háta mögött (a mostani templom 
dombra) kimérettetett és kimutattatott a templom helye; 
ezen kívül a régi iskola helyiség, ugyan ily minőségben, 
eredeti céljának megfelelően — visszaadatni rendeltetett. 
(Ezen épületek helyén van a mostani községi iskola, s 
tanítói lakás). 

4-szer. Mindezeknek felépítésére, kijavítására van 
készpénzben 780 forintjuk; ezen kívül az építéshez szük-
séges követ, fát, a határban közmunkával megfejteni, 
meghordani magukat kölcsönösen kötelezték úgy a hel-
vét, mint az ágostai hitvallásúak. Kelt Zánkán, 1786. 
május 1. Stoz Pal szolgabíró, Eősy Imre eskütt.« 

Mivel a kegyelmes engedély ezek szerint, még ek-
kor csak abból állott, hogy : miután Zánkán ez idő sze-
rint épen semmi vallású iskolatanító sincs, tehát a re-
formátusok az evangélikusokkal együtt hozzanak egy 
református iskolamestert, vagyis lévitát. Ily engedély 
mellett hozták az újra felállított gyülekezetbe iskolames-
ternek ifjú Somogyi Györgyöt 1786-ban, 31 esztendei árva-
ságuk után. Ugyanezen évben építették a tanítói lakot 
és az iskolát is. 

Mikor ezekkel elkészültek, hozzá kezdtek az ima-
ház építéséhez, mely készületük közben eljutott hozzá-
juk II. Józsefnek még 1782. március 18-án 1553. szám 
alatt kelt azon kegyelmes rendelete, hogyha a protestán-
sok templomot akarnak építeni, és valahol közel puszta 
templom épületeket találnak: azoknak falait, köveit elhord-
hatják és hasznukra fordíthatják. Mivel pedig az említett 
mesterház háta mögött volt egy régi omladozó puszta 
templom (a mostani torony boltíves alsó része, a mely-
ről a kitűnő régiségbúvár Rómer Flóris azt állítá, hogy 
az római maradvány): úgy gondolkodtak a zánkaiak, 
hogy sokkal könnyebb lesz annak köveit ott helyben 
használni, mint elhordani; de meg különben is mivel 
ez is ugyanazon közös funduson volt a melyre ők akar-
tak építeni: annak falait nyugat felé megtoldták, az om-
ladozott falakat kijavítva templomukat — torony és ut-
cára nyíló ajtó nélkül — elkészítették 1786-ban. Ezen 
időtől kezdve a közös erővel felépített imaházba jártak 
együttesen a reform, és ág. hitvallású lakosok, iskolá-
juk is egy levén, gyermekeik is ugyanazon egy t. i. a 
reformátusok iskolatanítója által taníttattak. 

Ez az atyafiságos egyesség a két testvér felekezet 
között azonban nem sokáig tartott, mert itt is úgy tör-
tént, mint csaknem mindenütt az egész magyar hazában 
hogy az egyetértés, békesség mindjárt megszűnt, mihelyt 
szabadságukat visszanyerték; és mivel a katholikusok 
most már nem bántották őket : maguk között kezdtek 
egyenetlenkedni, civakodni, a mi azután szakadással vég-
ződött. Bizony-bizony sok bajt, kellemetlenséget szerzett 
egymásnak a két protestáns felekezet, pedig egyesült 
erővel sokkal többre mehettek volna. 

A szakadás okát adatok hiányában megállapítani 
nem lehet, de viszálykodásukat eléggé jellemzi a megyei 
küldöttségnek az elszakadásról felvett egyeztető okirata, 
melyből kiderül, hogy az ágostai atyafiak panaszt emel-
tek a varmegyén, s elvállásukat kijelentették. Hadd áll-
jon itt hát felvilágításúl az erről szóló okmány : 

»Alúl megírt zánkai — ezen tekintetes, nemes 

zalavármegyei helységben lakozó két valláson, úgymint 
helvéciain és ágostain levő lakosok, valljuk és adjuk tud-
tára mindeneknek, akiket illet, hogy mi, minek utánna 
a köztünk volt, s mi általunk ágostai valláson levők ál-
tal, a tekintetes nemes vármegyére panaszképen be is 
adatott izetlenségeknek elhárítására, vagy ha ez nem 
lehetne megvizsgálására s bejelentésére ugyanazon tekinte-
tes nemes vármegye által kiküldetett tekintetes küldöttség 
előtt megjelenvén, a templomra és iskolaházra tett költ-
ség és fáradság iránt bizonyos rendes összeszámolást 
nem tehetvén, s be nem mutathatván, s ehhez képest 
semmi bizonyos osztályt magunk között az épületekre 
nézve nem tehetvén, sőt azt tenni a dolognak jól meg-
vizsgálása után illetlennek is tartván, e következő atyafi-
ságos egyességre léptünk egymás között. Úgymint : 

1-ször. Mivel az ágostai valláson lévők annyi szám-
mal vannak, hogy egy hasonló egyházi munkákat foly-
tató mestert, mint a mostani helv. hitvallást tartóké, el-
tarthatnak; és annak eltartására magukat kötelezik is; 
egy iskolában pedig két vallású gyermekeket, két mes-
ternek tanítani alkalmatlan volna: építsenek nevezett 
ágostai vallásúak hasonló nagyságú és bőségű iskolahá-
zat, mint a helvét hitvallásúaké, de ezen épületben s 
ennek fölállításában, mind költséggel, mind kézi munkával 
felényíre segítségül lenni tartoznak a helvét hitvallásúak 
is, a közönséges jövedelmeket ezen új épületre költeni 
szabad levén. Ezen iskolaházban pedig egy különös re-
keszték arra legyen szánva és csinálva, hogy ott, a beviendő 
ág. vallású iskolamester, dologtévő napokon a minden-
napi reggeli és estéli könyörgést a nép előtt megtehesse, 
a minthogy az ilyen épületnek elegendő és szükséges 
fundust a közönséges földesuraság a törvények értelme 
szerint ad, és kimutat az ágostai hitvallásúaknak is, szinte 
úgy, mint mutatott és adott a helvét hitvalláson levők-
nek. Továbbá: 

2-szor. Mivel a halotti prédikációkat, s úrvacsorá-
jának osztását és más olyas egyházi munkákat, melyeket 
leginkább prédikátorok kötelessége véghezvinni, ily kis-
ded és magános szobában végezni alkalmatlan és illet-
len is volna, azért az ilyen egyházi szolgálatokra, ha és 
amikor szükségük van s lészen az aug. valláson levőknek 
mindenkor valamennyiszer kívántatik szabadon használhas-
sák a már kész és fenálló, helv. hitvalláson lévők tem-
plomát ; s ennek ilyen haszon vételét senki akár magányos, 
akár közönséges személy legyen, ne ellenezhesse. Ellen-
ben a templomot, ha az avul és bomlik, javítani, segí-
teni tartoznak az ágostai vallásúak is. És 

3-szor. A külső fundusok úgymint szántóföldek és 
rétek, melyek a közönséges uraságok adományából bírat-
tatnak, két egyenlő részre fognak osztatódni a helvét 
és ágostai vallású iskolamesterek között, de csak akkor, 
midőn már az ágost vallású mester behozattatik a hely-
ségbe; mivel pedig ezen osztálylyal, mindenik fél, az 
egy egésznél kevesebb lészen : a földesuraság buzgósá-
gától függ, mindeniknek a maga vallásán levő mesternek 
föld és rétbeli hiányosságát pótolni. Ezen haszonvétele-
ken kívül pedig, az esztendőnként való tartásáról és fize-
téséről, a maga mesterének, mindenik felekezet maga 
gondoskodjék, s mindenik valláson való közönség a ma-
gáét tartsa. Utoljára 

4-szer. Ezen egyezés pontoknak nyomós megvizs-
gálása után, a közönséges földesuraság a fönt kitett 
mesterházhoz szükséges fundust, a mostan fentálló helvet 
hitvallású iskolaház mellett felső szélről elegendő tágas-
ságban ki is mutatta, és az ágostai vallásúaknak az épí-
tés végett valósággal által is adta, melyeket az egyező 
két fél nagy tisztelettel vett és alázatosan köszön. Kelt 
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Zánkán, 1794. junius 25. (Következnek a két vallásfele-
kezet részérőli aláírások). Ezután E lő t t em: Herte lendy 
Imre, Domokos Ferenc, Horváth Á d á m megyei tábla-
bírák, mint kiküldöttek, Ku thy Pál szolgabíró és Á d á m 
Ferenc eskütt.« 

A zánkai ág. hitvallásuak tehát 1794. junius 25-én 
szakadtak el a reformátusoktól s külön alakulásukat — 
egy jegyzőkönyvi feljegyzés szerint — mindjár t a fenti 
szerződés megkötése után tényleg el is kezdették, hozzá 
látván az említett épületek készítéséhez ; ezen kívül iskola-
tanítót vittek maguk közé és míg a kívánt épületek készül-
tek, a közönséges könyörgések véghez vitelére Krucler 
Mátyás evangélikus hitsorsosuk házánál szoktak össze-
gyülekezni. 

Azonban egy kis időig ha megszűntek is az egye-
netlenkedések, úgy látszik, h o g y a kedélyek még sem 
csillapultak le teljesen, mert a reformátusok nem akar ták 
által adni a földeknek felét és e t á rgyban kérvények 
járultak Zalavármegye közönségéhez, melyről hadd álljon 
itt Spisits János első alispán levele: 

»Bizodalmas nagy jó úr, szolgabíró u r am! A zán-
kai helvéciai valláson levők a napokban nálam voltak, 
süigetvén azon könyörgő levelekre lett vagy leendő vé-
gezést, melyet a véget t adtak kezemhez, h o g y az ágos-
tai valláson lévők, kik az előbbiekkel, eddig együt t tar-
tot tak m e s t e r t : most elakarván válni, a mester tartására, 
és eklézsiára tar tozandó fundust fölakarják osztani. Em-
lékezem jól, hogy beadták a könyörgő levelet, arra is, 
hogy én a gyűlésre által adtam, mert erről jegyezésem 
vagyon, de a végzésre nem emlékezem, nem is nyomoz-
ha tom hirtelen, mert érdemes nótárius uram, ki azokat 
fölolvasta, az erről szóló jegyzőkönyvet még meg nem 
küldötte, de csak ugyan más végzés nem lehet, hanem 
hogy egy vegyes küldöttség rendeltessék a dolognak 
megvizsgálására; de h o g y addig is tudják magukat mi-
hez tartani a jámborok, ne terheltessék az úr bíró uram 
Zánkára kimenni és az ott levő evangélikusokat, refor-
mátusokat meginteni, hogy mind addig, míglen a nemes 
vármegye küldöttsége hozzájok jövend, és a nemes vár-
megye köztük igazságot tészen, semmi újítást tenni ne 
merészeljenek, hanem teljességgel úgy legyenek, amint 
eddig voltak.® 

(Folyt, köv.) Thiíri Etele, 
ref, káplán. 

K Ü L F Ö L D 
A pápa a halottak megégetése ellen. A pápa, a 

szent officium meghallgatása után, a halottak megégetése 
ellen a következő decretumot adta ki: »Tekintve azt a 
körülményt, hogy mostanában, kétes jellemű emberek, 
olyanok, kik a szabadkőmives felekezethez tartoznak, 
minden erővel az emberi holttestek elhamvasztása pogány 
szokásának behozatalán törekesznek, s e célból külön egye-
sületeket a lakí tanak; tekintve továbbá, hogy számos egy-
házfő s valósággal keresztyén módon érző laikus attól 
tart, h o g y az emberek szofizmái és csalfaságai a hívőket 
tőrbe csalják s meggyöngíthetik bennök a fennálló ke-
resztyén s az egyház által szentesített temetés-mód iránt 
való tiszteletet; tekintve végül, hogy épp e keresztyének 
számára szükséges szabályt alkotni, melyhez ragaszkodva, 
ők magokat e csalfaságok ellen megvédhessék: a római 
szent kongregáció nyilatkozásra szólít tatottaz i ránt : I. Váj-
jon, meg van-e engedve, tagul belépni oly egyesületbe, 
mely a halotthamvasztás szokását tűzte ki célul? II. Vá j -
jon meg van e engedve, akkép rendelkezni, hogy az em-

bernek magának, vagy másnak a holtteste elégette«sék? 
Ő excellenciáik a biboros papok, a hit-ügyekben való fő-
inkvizitorok komoly és érett megfontolás után s meg-
hallgatva a konzultor urak tanácsát , fönnt említett kétségre 
ekkép feleltek meg, a mint következik: A d I. Tagadó 
értelemben, s hol a szabadkőmives felekezet fiókjáról van 
szó, az erre megszabott büntetes terhe alatt. A d II. Ta-
gadó értelemben. Miután a jelentést megkapta , O szent-
sége XIII. Leo a főtisztelendő atyák fonnebbi határozatát 
jóváhagyta és megerősí tet te s annak az ordináriusokkal 
való közlését utalással arra rendelte el, hogy a keresz-
tyén hivők a halot thamvasztás ocsmány visszaélése felől 
felvilágosítandók, s attól minden erővel elriasztandók. 
Róma , Macini József, a római szent inkvizíció jegyzője. 

A zene terjedése a németországi prot. t emplo-
mokban. U j a b b időben a németországi evangelikus tem-
plomokban feltűnően kezd terjedni a szokás, hogy kü-
lönösen ünnepnapokon az orgona mellett más fajta 
hangszerek, pl. tárogató és dobtányér is használtatnak ; 
nagyobb városokban pedig mindegyre sűrűbben tar tanak 
úgynevezet t egyházi concertelcet. A folyó évben Berlin 
templomaiban a belmisszió javára concerteztek, Lipcsében 
hogy a Péter- templomba színes ablakokat tehessenek, 
Jénában á rvagyermekek fölsegélésére tar to t tak templomi 
hangversenyt , Göttingában az árviz-károsultak javára 
rendeztek egyházi concertet . Üdvös dolog, hogy a cul-
tusban módjával és a vallási épülésnek szolgálva a zene-
művészet is fölhasználtassék ; de a templomi concertek 
bizony nem a vallás, hanem a művészet oltárán való ál-
dozatok, melyek az »Istenházát« lassanként a művészet, 
nevezetesen a zene és dal hazává teszik, mint a katholi-
kusoknál. 

Duncker Miksa az ismert német történetíró, Pon-
tresinába menet Ansbachban meghalt . A z elhunyt 
181 i-ben született Berlinben, hol a ty ja könyvkereskedő 
s egy tekintélyes cég főnöke volt. A középiskolákat 
szülővárosában, egyetemi tanulmányai t Bonnban végezte, 
hol a Burschenschaft politikai mozgalmaiban is részt vett, 
a miért hat évi bör tönre Ítélték, de csakhamar szabadon 
bocsátot ták. 1842-ben a hallei egye temen tör ténet tanár 
lett, s mint ilyen kezdé meg irodalmi működését . Na-
gyobbára a német tör ténetből merí té tárgyait , minden 
ujabb művével öregbítve hírnevét. Művei ez időből : 
»Die Krisis der Reformation« »Zur Geschichte der deut-
schen Reichsversammlung*, »Vier Monate auswártiger 
Politik« stb. A politikai pályán is szerepelt s mint a né-
met nemzetgyűlés (1848) tagja a jobbközépnek, az erfurti 
országházban és a porosz kamra három ülés-szakában 
1849 óta az ó-liberalis pár tnak volt híve. A Manteuffel-
miniszteriummal való folytonos ellentét folytán a hallei 
tanszéket a tübingaival cserélte föl. 1849-ben mint t i tkos 
államtanácsos belépett a porosz minisztériumba, 1861-ben 
a porosz t rónörökös ál lamtudományi tanára volt, később 
pedig a porosz országos levéltár főnökévé nevezték ki. 
1875-ben nyugalomba vonult. Duncker egyike volt Né-
metország jelesebb történetíróinak. F ő m ű v e : »Az ó-kor 
története*, melyet az akadémia könyvkiadó vállalata ma-
gyarra is lefordíttatott. 

Oroszország és a jezsuiták. Oroszország nemcsak 
az állami és polgári élet terén érvényesíti az önkényural-
mat, hanem a lelkiismeret terén is példátlan méltatlan-
ságokat követ el s qualifikálhatatlan durvasággal t ámad ja 
meg a felvilágosodás századának szellemét. Miként hazánk-
ban 200 év előtt, ott most javában foly az erővel térí-
tés ; az erőszak minden eszközét felhasználják a lengye-
lek s a többi katholikusok szlávizálására, orosz egyházba 
való terelésére. A katholicismus azonban elszántan védel-
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mezi magát, s a jezsuiták az alattomosság s ravaszság 
minden eszközét felhasználják az orosz kormány kijátszá-
sára. Igy Lublin kormányzóságban a görög egyházba 
erővel áttérített parasztok erősen ragaszkodnak Rómához 
s a jezsuiták az »egyesült«-eknek az orthodox egyház 
ellen való ezen küzdelmét erősen szítják. Különösen ki-
tűnt e tekintetben Jackowszki, a jezsuitarend galíciai tar-
tományi főnöke, ki Hausner Ottó álnév alatt Lublinban 
üzletet nyitott s részint maga, részint titkos ügynökök 
által akik, mint házalók járták be a tartományt, az el-
szakadt hívek egyházi szükségleteit kielégítette. De az 
orosz kormány e titkos munkának nyomára jött s őt 
elfogta. Ugyanily sors ért egy évvel ezelőtt Lublinban 
egy másik jezsuitát, a ki mint suszter telepedett le s egy 
titkos kápolnában róm. katholikus ístenitiszteletet tartott. 

I R O D A L O M . 

Rath Mor kiadásában megjelentek s szerkesztősé-
günkhöz beküldettek: I. A községekről szóló 1886. évi 
XXII ik törvénycikk, jegyzetekkel, utalásokkal és magya-
rázattal ellátva, ára 60 kr. — 2. Turgenjev összegyűjtött 
munkái, I-ső füzet Dimitri Rudin, ára 60 kr. — 3. Ele-
temből, irta Jókai Mór, i-ső füzet, ára 40 kr. — 4. Luk-
rezia Borgia, egykorú okiratok és levelezések nyomán 
írta Gregorovíus, szerző engedélyével a fordítást meg-
kezdette Márkus Miklós, bevégezte Feleki József, I-ső 
füzet, ára 80 kr. — 5. Shakspere színművei, fordítják 
többen, bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátja CsíJcy 
Gergely, közel 600 illustrátióval, II-dik füzet, ára 40 kr. 

Ráth Mór ezen füzetes kiadványai is igazolják azon 
első rangú kiadói hírnevet, mely őt a legjelesebb angol, 
francia és német könyvkiadók sorába emelte, tekintve 
nemcsak a kiállítás szépségét, hanem a kiadványok iro-
dalmi becsét is. Ráthnak az a kiadói ambitiója, hogy 
kitűnő műveket díszes kiállításban adjon a magyar kö-
zönségnek. A fönnebb megnevezett művek ötödike, az 
illustrált Shakspere, Ráthnak »Arany«-a mellett a legna-
gyobb vállalata, melynek az a célja, hogy a nagy britt 
költőt, ki a színpadon már nálunk is gyakorolja elévül-
hetlen varázserejét, az olvasó asztalokon is meghono-
sítsa. A művelt nemzeteknél Shakspere a költészet bib-
liája, melyben az emberi lélek magaslatai és mélységei a 
szentkönyv igazságával és erejével tükröződnek vissza. A 
beküldött füzet a nyomdai kiállítás díszében felülmúlja a 
Cassel-féle londoni kiadást s képeit ebből vette át. — 
A Turgenjev műveivel a világirodalom egy másik nagy-
ságát akarja népszerűsíteni Ráth. A nagy orosz költőről 
méltán mondta búcsúztatójában Renán : »Egy egész 
világ élt benne és beszélt az ő ajkairól; a századok 
néma álmába merült elődök nemzedékei általa támadtak 
fel új életre és általa szólaltak meg. Az ő nagy szívében 
az ellentétek összeölelkeztek s művészetének bűvös varázsa 
lefegyverezte az anathemákat és a gyűlöletet. Népének 
nemcsak nagy költője, de oktatója és prófétája is volt, 
a ki egy évezred fájdalmainak és reményeinek adott 
kifejezést örökbecsű műveiben.« — Lucrezia Borgia a 
legboldogtalanabb női alakja a modern történelemnek. 
— Hugó Viktor erkölcsi szörnynek festi őt hasonnevű 
drámájában, mely erkölcsi undort gerjesztve járja be 
Európa dalszínházait. Gregorovius e világhírű művében a 
legendák és regények Borgiája helyébe a történelemét 
állítja. De azért nem apologiát ír, hanem Lucrezia valódi 
történetét világosítja meg, életének épen azon függő 
kérdéseire nézve, melyekből a legendák és regények 

eddig táplálkoztak. A beküldött füzet érdekfeszítő olvas-
mány, de csak egy harmada az egész műnek. Fordítása 
magyaros. 

„Az anyaszentegyház elöljáróinak hivatása", lel-
készavatási beszéd, irta és Budapesten az 1886. május 
30-án tartott lelkészavatási ünnepélyen elmondta Erdős 
József ujsóvéi lelkész A hírlapi cikkeiből előnyösen is-
mert fiatal szerző, mint predikáció-iró is egy szép 
készültségű, határozott hittani álláspontú és hitbuzgó 
lelkész benyomását teszi ránk. Az anyaszentegyház 
elöljáróinak hivatását: I. Isten beszédének hirdetésében, 
2. feddhetetlen élet folytatásában és 3. hitbeli állhatatos-
ságban foglalja össze. Magvas beszéd, erős bibliai színezet-
tel és stylusban tartva. 

„A protestáns egyház halottai", egyházi beszéd, 
melyet az erdó'bényei templom építésének 100 éves ün-
nepélye alkalmával 1886. junius 20-án elmondott Czinke 
István erdőbényei reform, lelkész. Egy másik előnyösen 
ismert név, kivált a Tiszaháton, kit cikkeiben és beszé-
deiben szellemesség és formacsín jellemeznek. »Az egy-
ház halottai« is e fajtából való : szellem, könnyedség és 
csiszolt szónoki stylus kedves olvasmánynyá teszik lelkes 
beszédjét. Az egyik halott : aprót, egyház sok szenvedése, 
melyek felett úgy látszik bezárul a koporsó fedele ; a 
másik halot t : a prot. egyház régi buzgósága, mely vajha 
minél előbb feltámadna. Ez a két vezérgondolatja a be-
szédnek. 

Wellhausen „Izrael n é p é n e k története Jeruzsá lem 
pusztulásáig" az Athenaeum kiadásában Kardos Albert 
fordításában a napokban hagyta el a sajtót. Az erede-
tileg angolul, németül csak később megjelent munka első 
kisérlet az újabb bibliai kritika eredményeinek összefog-
lalására, s ezért kivált Angolországban nagy port vert 
fel megjelenése. Gondoskodunk, hogy lapunkban szak-
szerűen ismertetve legyen. A könyv ára keménykötésben 
60 krajcár. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Királyi adományok. Király ő felsége a mernyiki 

ágost. hitv. evangelikus egyházközségnek iskola építési 
célokra 100 frtot és a vörösberényi ev. reform, egyháznak 
szintén iskola építésre hasonlólag 100 frtot adományozott 
magánpénztárából. 

*Az ágostai hitv. ev. egyház e g y e t e m e s konventje 
f. é: okt. 12-én d. u. 6 órakor értekezlettel veendí kez-
detét. A bányai ev. egyházkerület f. é. okt. 7-ikén d. u. 
6 órakor értekezletét, okt. 8-ik s következő napjain pedig 
közgyűlését tartandja. Mindkét testület közgyűlése Buda-
pesten fog megtartatni. 

* Egyházmegyei választasok. A n.-károlyi ev. ref. 
egyházmegyén üresedésben levő világi jegyzői állásra 
Ilosvay Aladár nyir-megyesi ifjú földbirtokos, a tanács-
bíróságra Kulin Sándor jármii földbirtokos választattak 
meg, mindketten általános többséggel. 

* Tanárjelöltek figyelmebe. Lapunkban e nyár 
folyamán is számos pályázati hirdetés jelent meg, s mint 
magán és nyilvános értesülések alapján tudjuk, legtöbb 
helyen oly tömegesen jelentkeztek egészen illetékes pályá-
zók, hogy a választó testületeknek ugyancsak dolgot adott 
a sok jóból a ki- és megválasztás. Most a h.-böszörményi 
gymnáziumnál a görögnyelv és történelmi tanszék kö-
zelebbről hirdetett pályázatánál azon sajátságos eset 
fordult elő, hogy egyetlenegy pályázó sem találkozott, míg 
pl. a hasonló díjazású szathmári gymnázium hasonló tan-
székére hír szerint n mondd tizenegy folyamodó jelent-
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cezett. T a ^ n csak nem a derék »szabad hajdúk«-tói 
élnek fiatal tanáraink? A megújított pályázati hirdetést 
íjánljuk tanárjelöltjeink figyelmébe. 

* A bihari ev . ref. e g y h á z m e g y e közgyűlése . 
Vlult hó 21-én, szerdán délelőtt és délután tartotta meg 
íözgyűlését a megyeház nagytermében a bihari ev. ref. 
igyházmegye Szabó Károly, csökmői ref. lelkész-esperes 
és Ritoók Zsigmond, egyházmegyei gondnok elnöklete 
mellett. Az esperesi jelentésből kiemeljük a következő 
adatokat: anyaegyház van 42, leányegyház 1, fiókegyház 
pedig 108. Rendes lelkész 42, időközi lelkész 1, segéd-
lelkész 8. Lélekszám összesen és pedig fi: 22,759, nő 
22,900, összesen45,453. Szülöttek száma : törvényes fi 971, 
nő 925, összesen 1896; törvénytelen fi: 135, n ő : 131, 
összesen 266; halva szülött fi: 38, n ő : 24, össze-
jen 62 ; összesen született fi : 1144, nő : 1080, = 2224. 
— A közgyűlésnek még több kisebb fontosságú tár-
gya volt. 

* A kecskeméti főgymnáziumhoz néhai Soos 
Gryörgy és Szigethy István tanárok helyett Fazekas Fe-
renc rimaszombati tanár és Katona Mihály n.-szalontai 
gazgató-tanár urak választattak meg. 

* A XIII. városi ág. hitv. ev . e s p e r e s s é g k ö z g y ű -
ése, Poprádon julius 21-én tartatott meg Breuer felügyelő 
5s Fábry főesperes elnöklete alatt. Az esperesi jelentés-
3Ő1 kiemeljük, hogy Czékus püspök az esperesség 11 egy-
házában és az iglói főgymnáziumban Zelenka Pál egyház-
kerületi főjegyző és az esperességi elnökség segédkezése 
mellett végzé a törvényes egyházlátogatást, kevés kivé-
tellel az állapotokat rendezetteknek találá és mindenütt 
1 papok és tanítók fizetésének emelését ajánlá. Bélán a 
100 és Majerkán az 50 éves örömünnep emelő módon 
ünnepeltetett. Ruszkin községben nagy áldozatokkal új 
Daplak és iskola építtetett. — A személyváltozásoknál 
felemlítendő, hogy Iglón Marschalkó egyházfelügyelőnek, 
Pest Ottó és Scholtz iskolai felügyelőknek, Klug ügyvéd-
nek és Zimann gymnáziumi, valamint Kertscher igazgató-
tanárnak választattak meg. A halál által kiragadtattak 
az élők sorából a hírneves volt olaszi lelkész Kalchbren 
ner Károly és a kiérdemült felkai lelkész Emericzy 
Dávid, kinek helyére a kis-szebeni lelkész Strauch Béla 
választatott meg. Kis-Szebenre Altmannt, volt matheóci 
káplánt lelkésznek és Iglóra Adriányi Adolf hitjelöltet 
káplánnak hívták meg. Leibitz, Majerka, Menhárd, Poprád, 
Ruszkin, Váralja és Zsákóc 13,752 forintot és 67 krt 
költöttek építkezésekre. Alapítványul és adakozás gya-
nánt befolyt: Bélán, Felkán, Iglón, Majerkán és Poprádon 
7762 frt. Az esperességben 11,500 lélek mellett szüle-
tett 338, meghalt 392 egyén és így a meghaltak száma 
a szü'ötteket 54-gyel felülmúlja. Az összeesketett párok 
száma 82. A Zsedényi-féle stipendiumot Domanyofczky 
József Keresztfalván kapta 100 forintot és Ruszkinócon 
a tanítói fizetés 40 frttal felemeltetett. Önálló irodalmi 
munkákkal léptek fel: Weber és Schumann. 

* A vasi felső evang. egyházmegye folyó évi 
julius 6-án Alhón tartotta rendes évi közgyűlését. Dr. Ká-
rolyi Antal, esp. felügyelő, gyengélkedő egészsége miatt 
a gyűlésen meg nem jelenhetvén, Stettner Gy. esperes 
a gyűlés nevében Terplan Kornélt, a körtvélyesi egyház 
felügyelőjét, kérte fel a világi elnöki széknek elfoglalására 
e gyűlés tartamára. Az egyházmegye egyházi jegyzőül 
Ludig Emánuel, kukméri lelkészt választván meg, — a 
választott a hivatali esküt letette, az egyházmegye bi-
zalmáért köszönetét nyilvánítván. Az esperes jelentésében 
kiemeli, hogy az alhói egyház templomának tornyát 
7000 forintnyi költséggel rézfedél alá vette, — hogy 
a körtvélyesi egyházba kebelezett Radafalva (fiókegyház) 

eddig 3000 forintnyi iskolai alapot gyűjtött, ugyanily 
összeget vetvén ki az egyházi tagokra az iskolaépítési 
költségek előteremtésére. A kimutatások szerint van az 
egyházmegyében 27,425 ev. lélek után 6—12 éves tan-
köteles 3807, 13 —15 éves tanköteles 1039, összesen 4846. 
A tankötelesek az iskolát valamennyien látogatják Az egy-
házmegye 15 anya- és 34 leányegyházában működik 
60 rendes és I segédtanító; az iskolaépületek száma 51. 
Az iskolai fekvő vagyon 44,720 frtot képvisel. Az összes 
iskolai bevétel volt az 1885/6. évben 26,503 frt, mely-
ből tanítók díjazására jutott 21,179 frt. Egy tanítóra esik 
ebből átlag 370 frt. 

A D A K O Z A S O K . 
Az orsz. protest. árvaházra: Kimiti Lászlóiványii 

ref. leik. 1 forint (Ehhez járultak az ez évi confirmált 
növendékek : Nagy Sándor, Szabó János, Mecskei János, 
Tóth Samu, Kisfali János, Gajdon Sára, Ábris Juliánná, 
Nagy-kis Juliánná és Nagy Juliánná 10—10 krral, összesen : 
90 krt. Égy forintra kiegészíti a lelkész). — Szeremlei 
József ref. esperes az alsószabolcs-hajduvidéki reform, 
egyházmegyében tett szabályszerű látogatása alkalmával 
gyűjtött 8 forint 51 krt (Ehhez járult : Acsád 6 krajcár. 
H. Böszörmény 3 forint. Csege 20 krajcár. Dada 20 kr. 
T.-Dob 40 krajcár. T.-Eszlár 10 kr. Hadház 50 krajcár. 
P.-Ladány 20 kr. T.-Lök 20 kr. Nádudvar 25 krajcár. 
H.-Nánás 1 frt. V.-Pércs 10 kr. Saap 20 kr. Szováth 50 kr. 
Tetétlen 1 forint. B.-N.-Ujváros 50 kr. Földes 10 kr). — 
Kovács Antal terehegyi ref. lelkész és esperes t. Kossá 
Dezső em. egyházm. tanácsbiró ur részéről 4 frt. —Posch 
Frigyes levéli ev. lelkész az ez évi confirmáltak részé-
ről 7 frt. — Molnár István rinya-szent-királyi praeorans 
a következő confirmáltak részéről: Borbás Rebeka 50 kr. 
Kis Katalin 40 kr. Nagy Samu József 30 kr. Borbás 
József 24 kr. Kis Ferenc 35 kr. Összesen 1 frt 79 kr. 

Szerk. 
A budai ev. református templom építésére követ-

kező adakozások történtek : Budapesten : a budapesti ipa-
ros-képző protestáns egyesület ifjúsága részéről Bercsy 
Gyula 50 kr. Epbinder Károly 50 kr. Filla Mihály 30 kr. 
Tóth Béla 50 kr. Gligán János 30 kr. Szladek Lajos 
20 kr. Utasy József 30 kr. Német Kálmán 20 kr. Szilágyi 
József 40 kr. Kovács András 50 krajcár, Benkő László 
50 kr. Német Sándor 40 kr. Muhy Dániel 50 kr. Vass 
Antal 30 kr. Leidenberger Rezső 50 kr. Kövesy Lajos 
30 kr. Muh}' Sámuel 50 kr. Stollar Ferenc 30 krajcár. 
Dianovszky László 20 kr. Cserhalmy Dániel 40 krajcár. 
Hegedűs Éndre 30 kr. Süveg Ferenc 50 kr. Vitkay Béla 
30 kr. Nagy Gábor 20 kr. Junius 27-kén perselypénz 
2 frt 50 kr. Dr. Vida Józsefné szül. Sántha Mária 50 frt. 
Julius 4-én perselypénz 2 frt 70 kr. Julius n - é n persely-
pénz 1 frt 94 kr. Julius 18-án perselypénz 2 frt 70 kr. 
Julius 2 5-kén perselypénz 2 forint 55 kr. Khern Ferenc 
szelvénykönyv szerinti gyűjtése 225 frt 30 kr. — Budán: 
Hegymeghy Mariska I frt. Hauke Éngelbert 1 frt. Kollár 
Zsigmond 2 frt. Jampey Vils 50 krajcár. Hegymeghy 
Ferencné 1 forint. N. N. 60 kr. Hegymeghy Mariska 
1 forint. — Marosvásárhelyt: nagyt. Vas Tamás reform. 
leik. gyűjtése 101 frt. — Cegléd városa adománya 100 frt. 
Kis-Ujfalu ref. egyház 1 frt és három híve Kovács József, 
Dobay Mihály és Csauda Ferenc gondnok által 1 frt. 
— Menyő: Molnár Miklós 1 frt. — Pátka: ref. egyház 
Biczó Pál lelkész által 6 frt 50 kr. — Mezőszentgyörgy : 
ref. egyház Halom Ádám ref. lelkész és Bakos János 
gyűlés jegyző Eötvös Dénes gondnok által 8 frt 85 kr. 
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Kibéd: ref. egyház 2 frt. Kövér András ref. leik. 50 kr. 
Simonfi András jegyző által. — Vadl: ref. egyház Kiss 
Béla ref. lelkész által 7 frt. — Beregszászi hitel intézet 
Zinner Bertalan vezérigazgató által 100 frt. -— Dégh: 
Kovács Géza ref. leik. által 1 frt. — Kisújszállás: Nagy-
kunsági takarékpénztár által 8 frt. — Összesen 648 frt 
64 kr. A harminckettedik közlésben kimutatott összeg-
gel együt t : 12,800 frt 2572 kr. (Folytatjuk.). Budapest, 
1886. julius 30. — Dr. Hamary Dániel, pénztárnok. 

N Y Í L T TÉR.*) 
N y i l a t k o z a t . 

Nt. Sz. K. esperes úr a mult év szeptember i-én, 
tehát áz augusztusban tartott egyházkerületi gyűlés után, 
361. számú hivatalos levelében ezt irta nekem : »felhí-
vom önt, hogy a napokban hozzám bejönni szívesked-
jék ; ekkor, a folyó évi julius 30-án tartott egyházmegyei 
bírósági ülés megbízásából, Ercsey Sándor tanácsbiró 
úrral együttesen beszélendünk önnel.« 

E felhívás folytán jelentem én meg szeptember 
8-án E. S. úrnál, ki csakugyan beszélt velem, de arról 
egy szót sem szólt, hogy nekik engem, az egyházmegyei 
bírósági ülés megbízásából, tapintatos eljárásra s lelkész-
hez illő viselkedésre kell inteniök s nem is jött el velem 
Sz. K. úrhoz. 

E felhívás folytán megjelentem Sz. K . úrnál is, 
beszélgettünk együtt tovább egy óránál, de ama Végzést 
még csak nem is érintette. 

E tény és viselkedés nem elegendő-e arra, hogy 
ebből bárki is azt következtesse, amit én következtettem, 
hogy t. i. nem létezik az a Végzés, vagyis nem igaz az, 
hogy a bírósági ülés ama Végzést hozta ? 

Én tehát, e következtetés által nem ferdítettem, 
nem tagadtam meg a valót s így nem tettem olyat, 
ami lelkészi tisztes hivatalommal s a férfiassággal ellen-
kezik. 

Olyan Végzést, mely velem sem élőszóval, sem 
Írásban nem közöltetik, létezőnek, igaznak nem ismerek 
el soha! 

Agya, 1886. augusztus 2. 
Nagy Sándor, 

evang. reform, lelkész. 

/Mv 1SV/OTv/A* /Mv /Áv /Mv / m s f a ^ / j k ^ ^ ^ ^ d f r IAJ IAJ cAj cAj CAJ CAJ 1/0 cAj cAj IAJ cAj IAJ caj tAj cAj cAj IAJ IA) lAj 
y f ^ S W / v HIRDETISSK. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben az alsó-
zempléni egyházmegyéhez tartozó alsó• és felsö-bereckii 
megüresült lelkészi állomásra pályázat hirdettetik. 

Ezen lelkészi állomás jövedelme készpénzben, szántó-
föld és rét haszonélvezetében, stólákban 643 frtra van 
felvéve és így a IV-ik osztályba tartozik. 

A lelkész köteles a községi iskolában a vallást és 
éneket tanítani s temetkezéseknél az éneklést vezetni ; 
minden második vasárnapon a felső-bereckii társegyházban 
délelőtt prédikálni, ugyanott szerdán és szombaton délelőtt 
a reggeli könyörgést végezni. 

*) E rpvat alatt közlöttekért felelősséget nem vállal a SzerTc. 

Pályázók kellőleg felszerelt kérvényeiket folyó év 
i augusztus 31-ig nt. Kopré Ferenc esperes úrhoz adják be 

Tisza-Lucra. 
Miskolc, 1886. augusztus 6-án. 

K u n . B e r t a l a n , püspök. 

Pályázat segéd-tanári állomásra. 
A b.-somogyi ev. református egyházmegye csurgói 

főgymnasiumában egy segéd-tanári állomásra pályázat 
hirdettetik. 

A segéd-tanári állomás főtantárgya, a rajzoló mér-
tan, a mi mellett a jelen viszonyok között még föld-
rajzot az alsó osztályokban, történelmet a Ill-ik osztály-
ban tanítana, hetenkint összesen mintegy 18—20 órán. 
A torna tanításra képesítettség előnynek tekintetik. 

A pályázó tanári oklevelét, vagy annak megszer-
zésére képesítő tanulmányainak bevégzését igazoló bizo-
nyítványait esetleg szolgálatát, testi épségét és egészségét 
igazoló és keresztelési bizonyítványait f. évi augusztus 
2 i-ig alólirotthoz küldje be. Állomását augusztus 28-án 
tartozik elfoglalni. 

Évi dí j : 600 frt és egy szobából álló lakás fűtés-
sel és világítással; az állomás rendszeresítése esetén a 
rendes tanári állomások díjjazásával a mi jelenleg 700 frt, 
5-öd évenkint 50 frt javítással és tisztes lakással, vagy 
250 frt lakbérrel; az államsegély kilátásban levő meg-
nyerése esetén 1050 frt alapfizetéssel. 2 év próba évnek 
vétetik. 

Hedrahely, (postahely), Somogym. 1886. julius 16. 
Körmendy Sándor, 

3—3 esperes. 

Meghosszabbított pályázat. 
A h.-böszörményi hat osztályú ref. gymnasiumban 

a történelem és görögnyelv, 900 forintnyi évi fizetéssel 
ellátott tanszékére közelebbről hirdetett pályázaton senki 
sem jelentkezvén; e pályázat határideje f. hó 15-dikéig 
ezennel meghosszabbíttatik. 

A kellőleg felszerelt pályázati kérvények alólirotthoz 
küldendők. 

H.-Böszörmény, 1886. aug. 1. 
Szeremlei József, 

lelkész. 

:E=>_A. I-J-ST-A. S ^ r r . 
A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületi felsőbb leány-

nevelő intézetben, Miskolcon a német és francia nyelv 
tanszékére pályázat hirdettetik. Fizetés 500 forint. Az 
i887 / s-dik iskolai évre már, ha pályázók kellő sikert mu-
tatnak fel, a fizetés 500 frt és teljes ellátás. Pályázhat-
nak a német és francia nyelvet alaposan beszélő és ta-
nítani képes felsőbb képzettségű tanítónők és nevelőnők. 
A magyarajkúnak és református vallásúnak előny adatik. 
Pályázók, kellőleg felszerelt folyamodványaikat, főtiszte-
lendő, méltóságos Kun Bertalan ref. püspök úrhoz (Mis-
kolc), folyó hó aug. 25-ig adják be. 

Miskolc, 1886. aug. 3. 

Az intézeti felügyelő b i z o t t s á g ^ 
Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 

Főmunkatárs: Farkas József. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 3Dr. ZBa,lla,gri 3vCór. DEIITSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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PROTESTÁNS 
E í í l H A Z I 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. 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. 

H i r d e t é s e k di ja : 

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

külön 30 kr. 

J g a p T T e l ö e s s z á m ú p é l d a ^ ^ o l ^ a , ! i m . r n . d . i g ' s z o l g ' á l l i a / t ' U . n . I s z - ' ^ B Ő 

Társadalmi erkölcs. 
A társadalomnak, mely életképességet vívott 

ki maga számára az ó-korban vagy jelenleg is, ki-
sebb vagy nagyobb körűnek tekintve azt, alapját 
mindig az erkölcsi közérzület képezte, ez volt hő-
mérője az állami és családi élet erejének, fényé-
nek, jólétének. Ha ezen társadalmi erkölcs ha-
nyatlott, kiindult legyen a hanyatlás felülről vagy 
alulról, hanyatlása ok és okozati következetesség-
gel vonta maga után az állami és családi élet 
szerveinek megbetegedését s ezen szervi kór 
maga után vonta a társadalom vagy államtest 
beteges állapotát, — mint a történelem tanúsítja 
— nem egyszer halálát. ^Minden ország támasza 
talp köve a tiszta erkölcs, mely ha megvész, 
Róma ledől s rabigába g ö r n y e d / 

A társadalom egyénekből, öntudatosan gon-
dolkodó személyekből tömörül szerves egészszé. 
a mely szerves egészben vagy összességben min-
den egyes tagnak egyéni kötelessége és életcélja 
testi és lelki erőit tőle telhető mértékben kifej-
teni, érvényesíteni és így a közügynek javára 
szolgálni; gondolkodásában, érzületében és tettei-
ben személyes lényének magasztos elveivel össz-
hangban maradva ezen összhangot keresve és 
érvényre emelve jellemmé fejlődnie. 

A társadalom és egyénei között ezen szer-
ves viszony létezvén természetes, hogy a társa-
dalmat oly mértékben lehet erkölcsösnek — vagy 
ha szabad magamat így kifejeznem — jellemesnek 
nevezni, a mily mennyiségben dicsekszik az jelle-
mes tagokkal. 

Mi nem akarhatunk a mondottak kapcsában 
statisztikai ilynemű számadással előállani, mert a 
m'nt ezen feltétel kivitele egy részt lehetetlen, úgy 
más részt szükségtelen is; lehetetlen, mert ez eset-
ben nem számlálni, hanem mérlegelni kellene; 
szükségtelen, mert ezen mérlegelés közben könnyen 
veszendőbe mehetne a tiszta jellemekből is valami. 

Ha az egyedekkel való számolásról ily okból 
és ily értelemben le kell mondanunk s a helyett 
az egészet, az összességet méltatjuk biráló figye-
lemre, úgy a mai társadalmi erkölcs felett kimond-
hatjuk azon Ítéletet, hogy az kiváló tulajdonságai 
mellett is egészében nem egy tekintetben nevez-
hető hanyatlottnak, tulajdonképeni jellegétől el-
tértnek s azt hiszem nem végezünk felesleges 
munkát, ha ezen különbségnek okait keressük s 
reá mutatunk azon tényezőkre, melyek a jelen 
állapot okai s azokra a tényezőkre, melyeknek 
helyes felfogása és alkalmazása hivatott a megza-
vart egyensúlyt a többé-kevésbbé veszélyeztetett 
erkölcsi elvet helyreállítani s számára a megillető 
helyet és hatáskört biztosítani. 

A mai társadalmi erkölcsöt mint általában 
minden lelki tulajdont a műveltség befolyásolja; 
korunk műveltségének pedig jellege az anyagias 
irány annyira, hogy már az iskolás gyermek fel-
veti nem egyszer a kérdést : mi hasznom lesz 
abból, ha ezt vagy azt megtanulom, lesz-e szük-
ségem az életben erre vagy arra ; ezen ily korán 
jelentkező, sokszor a családi légkörben már meg-
szokott avagy más úton elsajátított anyagias jelleg 
természetesen később sem tagadja meg magát ; 
a hol a közcél, nem egyesek hanem többek ér-
deke forog kérdésben ; a hol önzetlen munkásokra 
és munkára volna szükség megméretik mintegy 
az egyén és a közcél közötti távolság és közelség 
s a távolság tudata a közérdek munkálásától való 
eltávolodást eredményezi. Korunk anyagias jellege 
nem ritkán az anyagi érték mennyiségéhez méri 
az egyén értékét, számbavehetőségét, alkot ma-
gának sajátos fogalmakat s célokat az életről, ha 
kell az erkölcsről is, s erkölcsöt vél feltalálni 
vagy rejtegetni ott, hol az ellenkezőről tudomása 
nincs vagy nem is lehet, erkölcsöt ott, hol a 
fedezgető óvatosság eltakarja a belsőt a külszinnel, 
természetes aztán, hogy az ilyen erkölcs „kivül 
arang, belül hamu." 

65 
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Ezen anyagias jellegű s az élvezeteket is 
szerfelett méltányló műveltség nagy hatalommá 
növi ki magát, oly hatalommá, mely az erkölcsi-
séggel viszonyban ennek egyébb tényezőit is ké-
pes bénítani avagy veszélyeztetni. 

A szép művészeteknek tudjuk mily hálás 
szerepük jut, a szép érzés kiművelésére, fejleszté-
sére és tökéletesbítésére; viszont tudjuk, hogy a 
szép érzéke mily hatásos és alkalmas a jó er-
kölcsnek kifejlődhetésére s megszilárdítására ; s 
a művészetek összes ágait egyesíteni hivatott 
színpadon hányszor játszódnak le jelenetek, melyek 
nem oda és arra valók, hogy az erkölcsi érdeket 
elősegítve munkálják; hányszor van alkalma a 
közönségnek bosszankodnia és pirulnia azon si-
kamlós megjegyzéseken és jeleneteken, melyek 
más részről tapssal és tetszéssel találkoznak ; 
hányszor van oka pirulnia a mindkét nembeli 
fiatalságnak, mert csak nem gyönyörködhetik 
talán ezen új erkölcsben ? mi történik a szülők 
által a művészet csarnokába magukkal vinni szokott 
gyermekekkel, kikben a szép és jó érzése még 
sértetlenül meg van, s kiknek fogékony szíve ily 
erkölcsi siiletlenségekkel telíttetik ? a fogékony 
kebelbe letétetik az erkölcs alapja; egy szóval 
lát dolgokat, tanul erkölcsöt : visszájáról. 

Pedig hát a művészetnek kell lennie a közön-
ségért, s nem fordítva, így ha az erkölcs s a kö-
zönség érdekét a művészet ezen s több ehhez 
hasonló tényeivel vetjük egybe, az erkölcsiségre 
nézve elszomorító következményeket vagyunk kény-
telenek levonni s ez bizonysága annak, hogy a 
fenntebb jellemzet műveltségi állapot annak neve-
zetesen itt élvezősdi jellege az erkölcsiség rová-
sára helyet kért és nyert a művészet körében is. 

Gyakran történik hivatkozás arra, hogy a 
közerkölcsnek állapotára, nevezetesen pedig annak 
hanyatlására a társadalom jólét hiánya, a szegény-
ség is van befolyással. Lehet, hogy ezen felfogás-
ban is van némi igazság, bár tovább menve sza-
bad viszont a szegénység okát is kutatnunk s azon 
eredményre jutnunk, hogy sok legtöbb esetben 
munkaiszony az oka ennek a menthetlen és kényel-
metlen helyzetnek, mert a szegénységben, ha az 
ismer erkölcsiséget, nagy erkölcsi erő rejlik, a mely 
magát szellemileg úgy, mint anyagilag értékké ér-
tékessé fejlesztheti. Az persze nem mindig az egyén-
nek, hanem a társadalomnak hibája, ha az ily 
törekvésnek az el nem ismerés, a lenézés nehéz 
utján kell haladnia a kis kezdettől azon pontig, 
midőn a világ neme észre nem veszi, látja sőt 
számba veszi. 

Nehéz ezen törekvés, ha hiányzik az egyének 
érdekeit összekötő önzetlen kapocs, folyománya 
az erkölcsi közérzetnek és a polgári jogérzetnek, 
mint olyanoknak, melyek az egyéneket nem távo-
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lítják egymástól, hanem vonzzák egymáshoz, me-
lyek nélkül a társulás a szövetkezés csak külső-
leges erőltetett csak névleges lehet. Ezen szövet-
kezés van hivatva, nem csak megtartani azt, a 
mi van, mert ez még nem haladás, hanem már 
is visszamaradás, hanem főképen tovább előre 
vinni a meglevőt, létrehozni újabb jobb eredmé-
nyeket a társadalmi élet s így az erkölcsiség kö-
rében is. 

Ha már felhoztuk azt, hogy az anyagi viszo-
nyok befolyással lehetnek a társadalmi erkölcs 
állapotára, ezzel párhuzamosan felemlíthető, mint 
az erköcsiséget legalább következményeiben ér-
deklő avagy háttérbe szorító körülmény: az egyéni 
szükséglet szertelen fokozása legyen az divat, fény-
űzés vagy hasonló. 

Eltekintve attól, hogy az egyház és az is-
kola mily fontos szereppel rendelkeznek az erkölcsi 
érzés felébresztésében, ébrentartásában és fej-
lesztésében, tudva azt is, mint ismertet, hogy a 
család egészséges légköre mik épen védi meg, 
miképen gyarapíthatja közvetlenségével, de viszont 
miként veszélyeztetheti is olykor különösen kis-
korú tagjainak erkölcsi irányát, a mely kiskorú 
tagok, egykor a társadalom erkölcsi alanyai lesz-
nek, eltekintve ezek részletezésétől, a sajtónak a 
társadalmi erkölcsre vonatkozólag meglevő hatá-
lyát és viszonyát kell még kiemelnünk. 

A sajtót a közvélemény iránytűjének szokás 
nevezni s iránytűje volt az csakugyan a közvéle-
mény kifejezésével s érvényre emelésével az er-
kölcsi s polgári jogérzet fejlesztésének a művelő-
dés előmozdításának is; tudjuk a szabad eszmék 
az erkölcsi és jogérzet — mondjuk az erkölcsi 
jogérzet — mennyit köszönhet a sajtónak ; kez-
dettől fogva egyik zászlóvivője volt az mindig a 
szépnek, a jónak s igaznak; mióta a sajtó pártok 
ügyének is szolgál támaszul megmaradott céltu-
datos törekvése s meg van ma is hivatásszerű buz-
gósága a képviselt elveken kívül az eszmék, a 
koreszmék iránt is. 

A mi azonban a társadalmi erkölcshöz való 
viszonyát illeti, nem hiányzanak az ellenkező tü-
netek sem. 

Mai időben a sajtó, mint kiki tudja, nagyon 
igénybe van véve az olvasó közönség által; 
egy-egy napilap megolvasása nem elégít ki min-
denkit bármily hasábos legyen is az. S ez ma-
gában véve nem is ba j ; de ezen olvasási szük-
ségletből folyik aztán a sajtónak azon versenyes 
törekvése, hogy mennél nagyobb halmazt nyújt-
son s ezen halmazban aztán akad olyan is, ami 
a társadalmi erkölcs érdekére nem szolgál. Lep-
lezni egyes eseteiben a bűnt számos izben, hogy 
az aztán vissza riasszon vagy a contrario hasson 
nem lehet ajánlatos s a bűnösök keresett fur-
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fangjára szolgáltat okot; van rá eset nem egyszer, 
hogy a bűn elkövetésének oka a nyilvánosságra 
való hozatal herostratusi dicsőségének vágya ; de 
ha ezen vágyat nem is eredményezné, idegesen 
hat az nem egy olvasóra, aztán közmondás sze-
rint : az ismeretlen után nem is vágyódnak az 
emberek. A társadalom egyik betegségének, az 
öngyilkossági eseteknek, is fáradhatlan közlője a 
sajtó s ezen s hasonló eljárása mellett sem hoz-
ható fel különös igazolás. 

A mai kornak élvezetekhez hajló jellege, 
több mint ismeretes s a sajó mint a közönség 
ezen gyengéjének is legyezgetője, közli rendesen 
a legnagyobb részletességgel a különböző mulat-
ságokat, az azokban szereplettek külső leírását : 
toilette rajzát, világos, hogy ezáltal a divatot és 
fényűzést beviszi oda is, a hol tán az ehhez való 
hajlam vagy az anyagi tehetség is hiányzik, s a 
beerőszakolt divattal és fényűzéssel a romlást, 
előbb anyagilag, aztán erkölcsileg. 

E tekintetben a sajtó, mint a közvélemény, 
a polgári jogérzet iránytűje, az erkölcsi érzetnek 
gombostűjévé lesz természetesen. 

A szép olvasmány szintén hivatott az er-
kölcsi jóérzést és jellemet fejleszteni a nyújtott 
szórakozás és élvezet mellett. Jó könyvek az 
embernek jó társasága ; pótolják sokszor a kü-
lönben nem nélkülözendő társaságot ; jó könyvek, 
jó olvasmányok az embernek jó barátai, pótolják 
elpártolhatlanul az elpártolható barátokat is ; ha 
azonban tudjuk, hogy mily mohó keresletnek 
örvend a regény-irodalom, a melynek körében 
leginkább fordul elő selejtes gyári munka erkölcs-
mételyző s a tiszta érzelmet alapjában kiforgató 
és megmásító szellemi termény elmondhatjuk, 
hogy a társadalmi erkölcs iránya következményei-
ben e tekintetben sem megnyugtató, az ideges 
képzelgős jellembúvárokban elgyengül épen azon 
erő, a melyet az élet viszonyait festő regények 
egyéniségeiben keresnek. 

A jelen kor társadalmi erkölcseiről szólva, 
el lett mondva, hogy mind a magán, mind pedig 
a közéletben ismeretesek az erkölcsiség rovására 
jelentkező azon kórtünetek, melyeknek orvoslásá-
tól a jövő függ. Nem kevesebbről van itt szó, 
mint visszaidézni az ősök erkölcsének tisztaságát és 
erejét, komolyságát és nemességét a késő uno-
kák meglazult erkölcsiségében. Ébreszteni és ter-
jeszteni azt, a mi századunk magas kulturája 
mellett vagy dacára engedni zülleni kezd. 

Ma már nagy részt tul vagyunk azon, hogy 
kül- és beltársadalmat különböztessünk meg, egy-
házit és világit, a kettőt az országok álladalmak 
életében szervezetében egymástól óvatosan elvá-
laszszuk, kimondván mintegy, hol kezdődik az 
egyik, hol kezdődik a másik ; a kettőnek egy-

másra való kölcsönös hatása, irányuljon az anya-
ginak vagy szelleminek, az erkölcsinek előmozdí-
tására, fejlesztésére vagy biztosítására, eredmé-
nyezheti korunkban is a társadalmi életnek egy-
ségét. 

Ezen egységben lehet az egyháznak és isko-
lának erkölcsnemesítő munkája eredményt ígérő; 
ezen egységből folyólag az egyház és iskola öröm-
mel üdvözölhet minden oly társadalmi törekvést 
mozgalmat, mely saját magán a kórtüneteket észre 
kezdi venni, azoknak veszélyességét mérlegeli, fáj-
dalmasan érzi kihatását a jelenben, visszariad a jövő 
képétől az el nem maradható következményektől 
s a mentés eszközeiről kezd gondolkozni a men-
tés alkalmas tényezőiről kezd beszélni és beszél-
tetni; szóval ugyanott hol, hol a baj a legnagyobb a 
régi egyszerű, de szilárd és jó erkölcs tekintetében 
valami készül. Sőt már túl is van a készülődés 
stádiumán, értem a fővárosban megalakult alap-
szabályaiban belügyminiszterileg megerősített „Or-
szágos erkölcsnemesítö egyesület1,1 a melyről komoly 
tartású napi lapokban annak idején szereztünk 
tudomást, meg vendég szerepeltették azt eléggé 
az élclapokban is. 

Szereztünk legyen arról egyik vagy másik 
úton tudomást, mindegy, fogadtuk legyen első hírét 
komolyan örömmel vagy mosolylyal, mindegy, ma 
már számolnunk kell vele, mint törvényileg" tényleg 
létezővel s csak az lehet a kérdés, működésének 
lesz-e s milyen eredménye lesz-e a fővárosban 
létesült ezen országos egyesületnek a vidékre is 
kihatása, fog-e a vidéken rokon mozgalmat elő-
idézni, hasonló törekvést eredményezni? 

Kihatása okvetlen lesz, a tulajdonképeni ered-
mény zöme kell hogy a vidéket illesse. A főváros-
nak kezdeményező úttörés tekintetében az őt meg-
illető szerepénél, a szellemi és anyagi segédeszkö-
zök kiváló birtokánál fogva elől kell mennie (a 
fő- és nagy városok tudjuk elől mennek sok oly 
dologban is, a melyek épen nem utánzandók, nem 
jó példa erejével hatnak), elől kell mennie és ve-
zetnie a mozgalmat a megkezdett úton a hang-
súlyozott céllal az erkölcs-nemesítése s így a tár-
sadalmi élet a társadalmi jólét viszont munkálása 
érdekében. 

Hogy milyen nagy a tér, melyen az említett 
egyesületnek kitűzött célját majdan elérnie kell, 
mutatja azon egyesületnek alapszabálya, mely 
ezen lap hasábjain is lett egyik érdekes cikk ke-
retében ismertetve, abban feltalálhatni azt, a mit 
a Budapesten alakult országos erkölcsnemesítő 
egyesületről előzetesen mondani lehet ; a név 
maga új, a cím maga szokatlan, de az eszme ré-
gibb keletű, e századnak elejéről találódik, e szá-
zad ker. humanismusa szülte s valósította meg 
az eszmét — az egyházon kívül, de annak er-

6 5 * 
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kölcsi támogatása mellett — az u. n. társadalmi 
belmisszióban. 

Német- és Angolország rég be van hálózva 
a társadalmi sebek gyógyítására beheggesztésére 
szánt ily missziói intézményekkel, mint külön-külön 
álló egymással csak a közcél tudatában kapcsola-
tos egyletekkel. Az említett államokban minden 
nagyobbka város ellátta már régen magát társadal-
mát erkölcsi bástyákkal. S az eredmény ma már 
szembetűnően igazolja azt, hogy a reá fordított 
munka nem volt hiába való. 

Ne legyen az nálunk se sikertelen! 
Ama humanistikus irányú mentési kísérlet és 

munkálat, sajátságos, nyugaton is a társadalomból 
indult ki; úgy történik az ma nálunk is. 

Az egyháznak iskolának folytonos munkatere 
az, a mire a társadalom olykor-olykor egyszer 
vállalkozik ; a társadalom ezen kezdeményezéséből 
az egyházra vonatkozólag terhelő következtetést 
vonni már csak ezért sem lehet ; igaz, hogy a tár-
sadalom a múltban az egyház által vezettetett, 
a társadalomnak az egyház volt az irány mutatója, 
igaz az is, hogy ma az egyház avagy az egyhá-
zak nem vezetői a társadalomnak, de épen ezen 
tényben, hogy t. i. a mai egyház nem vezetője 
a fenntebb jellemzett társadalomnak, mint a mely 
tehát nem tévesztette az erkölcsöt szem elől, van 
az egyházat ma is megillető elismerés mellett a 
jövő reménye biztosítva ! 

Nemes Károly. 

I S K O L A Ü G Y . 

A gyermek-menedékhelyek érdekében. 
Sok panaszszó hangzott el már egyházi és világi 

sajtóban a magyar gyermekvilág megdöbbentő halandósá-
gáról ; sokat irt már e tárgyban a »fajtáját szerető* orvos, 
nemzetgazda és philanthrop ; sok prédikációt hallatott már 
ez életkérdésben az egyházi szószék : de a gyermekóvás 
ügye még mindig nincs azon gondossággal felkarolva, 
melyet fontossága megérdemel, szüksége megkövetel. 
Az ügynek még sok oly lelkes apostolra van szüksége, 
mint P. Szatmáhry Károly, ki időt és erőt nem kímélve 
országszerte utazik, agitál, szervez és buzdít a gyermek-
óvás érdekében. A mult hónapban Mosonmegye területén 
apostolkodott szakértő tanácscsal irányt mutatva a meg-
levő kisdedóvóknak, buzdító szavával újak szervezésére 
tüzelve az érdeklődőket. Ez alkalomból egyik fővárosi 
napilap hasábjain a kisdedóvás egyetemes fontosságának 
ismételt kiemelése mellett igen életre való tanácsot ad 
a nyári gyermek-menedékhelyek meghonosítására, melyet 
olvasóinknak megszívlelésre és követésre a legmelegebben 
ajánlunk. Egyházainkra e tekintetben is sok teendő vár, 
annyival inkább, mert épen a református egyházra, mint 
legmagyarabb felekezetre esik a legnagyobb gyermek-halan-
dóság s ebből folyólag első sorban ezen tiszta és egészsé-
ges magyar elemet fenyegeti a számbeli fogyás elszo-
mororító veszedelme. Bizony ideje volna, hogy egyházi 

hatóságaink e kérdést is komoly megfontolás és gyors 
cselekvés tárgyává tegyék. Hallgassuk meg csak P. Szath-
máry Károlyt. 

»A leghatározottabb adatokon fekvő erős meggyő-
ződésem, hogy ha az ország kisdedeink gondozásának 
ügyét államilag és tá rsadalmi ig egyaránt föl nem ka-
rolja : erre a nemzetre nem vár fényes jövő sem a harc-
mezőn, sem a politikában, sem a nemzetgazdasági hala-
dás terén. 

Azok az alapokok, melyekre e szomorú meggyő-
ződésemet építem, itt következnek őszintén és cifraság 
nélkül elmondva. 

Más nemzetek 20—30 év alatt megkétszerezik lét-
számukat; nekünk a m i s'atisztikai adataink szerint és te-
kintettel a gyermekek mostani elhalálozási arányára, hogy 
ezt elérjük, nekünk épen négyszer annyi idő szükséges, 
körülbelül 120 esztendő. Nyugot-Európa népei azért bo-
csáthatnak ki rajokat Amerikába, Ázsiába, Afrikába, azért 
je'entőségük számarányukhoz képest sem a harcmezőn, 
sem a politkában, sem az ipar terén nem változik : ellen-
ben nálunk tavaly 5000, az idén már 10,000 ember 
vándorolt ki, a jámbor és é'elmes tót vidékről és a ki-
válóan értelmes és munkás székely nép közül. 

Hazánkban már évtizedek óta folyton pusztít a jár-
ványok mindenféle neme : a kanyaró, a hagymáz, a 
toroklob, a kolera és himlő és ezrével hordja el külö-
nösen gyermekeinket. Egészségügyi intézkedéseink gyer-
mekkorukat élik; és ezen intézkedések ritkán találnak 
értelmes végrehajtásra. A kedvezőtlen lakásviszonyok, a 
rendetlen életmód, az orvosoknak igénybe nem vétele, 
sok helytt a rosz viz és kedvezőtlen éghajlati és talaj-
viszonyok képezik az okok egy részét, melyek miatt a 
népesség fele elpusztul. Fele a nemzetnek száll sírba, 
mielőtt ifjúkort érne; pedig a nemzet születési aránya 
legkedvezőbb az egész Európában. Sőt ez az 50 száza-
lék is nem egyenlően mutatja a pusztulás arányát az 
ország egész területén: legjobban pusztul az Alföld népe, 
a sík megyék lakossága, tehát a magyar faj. Itt az elhalá-
lozás százaléka 60-ra fölemelkedik; eszer int 100 magyar 
gyermekből a hetedik évet alig éri el negyven. Szörnyű-
ség még rágondolni is 1 

És itt tűnik fel a pusztulás egyik legfőbb oka, 
melynek mértékaránya és pusztító hatása a ragályokét 
is meghaladja : fájdalommal és arcpirulással vaHjuk be, 
hogy e főok: a szülői gondatlanság és közöny. 

De honnan vesszük ezt a szomoiú adatot, mely 
valódi bűnvád saját fajtánkkal szemben? Eddig is sejtet-
tük; ismertük ezt a szokását a magyar földműves népnek, 
hogy kis gyermekeit a legforróbb munkaidő alatt vagy 
bezárva hagyja házaiban, vagy gondozás nélkül az utca 
porában, vagy végre kiviszi magával a mezei munká-
hoz, hol a napszámosi rosz táplálkozás és rosz viz miatt 
ezrivel pusztul el. Bizonyos százalékot lehet számítani 
az elemi csapásokra, a gyakori nyári tűzvészek alkalmá-
val elégésre, kutbaesésre, vizbefulásra, veszett ebmarásra 
stb. Hát az erkölcsi romlás? Annak még nincsen statisz-
tikája. 

De ezek a sporadikus adatok mind nem fejtették 
meg az igazi okot, vagy legalább nem adtak kiszámít-
ható adatokat egész addig, mig egyik orvosi statisztiku-
sunk Török Aurél dr., a mult évi kiállításon egy ezt 
illető statisztikai táblázaton meggyőzőleg ki nem mutatta, 
hogy a csecsemő gyermek, míg anyja ölelő karjai védik, 
aránylag a természetes halálozási százalék szerint pusz-
tul el. Ez minden nemzetnél körülbelül ily arányban tör-
ténik. De a megdöbbentő tanulság a két és 6 éves gyer-
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mekek halálozási arányánál tűnik föl; mert míg a csecse-
mőknél 2 és fél év az életben maradás a ránya: a két 
évtől a hatig leszál i és félre, míg a hétnél egész a 
9-ig emelkedik föl. Szavakban kifejezve ez azt jelenti, 
hogy a magyar gyermek meglehetősen van védve, mint 
csecsemő az anyja keblén és gondja a ' a t t : de két éves 
korában leszakad az anyai kebelről s a legnagyobb mér-
tékben nélkülöz minden szülői gondozást egész addig, 
míg az életben maradtak önvédelemre lesznek képesek 
és az elemi iskolákban tanítóink gondozása alá jutnak. 

Miután tehát a ragályos kórok nem szoktak válo-
gatni a gyermekek életidejében és egyaránt hordják el 
a csecsemőt a felnőtt gyermekkel : nyilván való dolog, 
hogy a pusztulás oroszlán része a 2—6 évesekre esik, 
azokra a kisdedekre, kikre csak a jó Isten visel gondot. 
E szerint azt a nagy sirt, mely a nemzet létszámának 
felét nyeli el, a magyar szülők közönye és gondatlansága 
okozza. 

íme ezeknek a gyermekeknek, ezeknek a halálra 
szánt magyar kisdedeknek, kérünk helyet a községtől, a 
társadalomtól és az államtól. 

Ez a menedékhely, legalább a nyári munkaidő alatt, 
a midőn a legtöbb tűzvész, a legtikasztóbb meleg, s a 
legtöbb elemi csapás pusztít, ott áll készen az állami, 
községi, vagy felekezeti népiskolák helységeiben, melyek 
ilyenkor úgyis üresen állnak és alkalmas termeikben, több 
helytt befásított kertjükben a kisdedeket együtt godozás 
alatt tarthatják, megóvhatják. 

Nem ábrándokról beszélek: megcsináltuk ezt a 
Brassómegyei székely-csángó falvakban, hol a nyári szün-
idő négy hóra terjed, igen egyszeiű módon és jó siker-
rel ; meg már másutt is. 

Nem kell ehhez semmi nagy apparátus. Pár szekér 
homok az udvarra, összeaprított játszó fácskák, szilánkok, 
pár száz ív színes papir, és a mi fő, egy alkalmas fel-
ügyelő vagy dajka, kinek fizetése 10 — 15 forint. 

Ilyen felügyelő lehet, ha vállalkozik, maga a nép-
tanító, vagy néptanítóné, esetleg neje, vagy leánya ; 
ezek nem létében egy rendes kisdedóvó-intézetben ki-
képzett dada, ki szereti a gyermekeket, irni, olvasni tud: 
az »országos kisdedóvó-egyesület« által kiadott »Dajka-
könyvet*, mely pár íven különösen az egészségügyi dol 
gokra szorítkozik, megtanulja s a gyermekeknek elfogla • 
lására és mulattatására szolgáló énekeket és verseket 
sajátjává teszi. Kerül pedig az egész dolog egy-egy 
nyári időszakra 50—60 fr tba; kevesebb, mint a m e n n y i t 
a legszegényebb fa'u kondásának, vagy borjupásztorá-
nak fizet. 

Lehetséges-e, hogyha a falu lelkésze, földes ura, 
néptanítója a néppel megértetetik, hogy munkaidő alatt 
reggeltől estig kis gyermekét e menedékhelyre gond nél-
kül leteheti; ebédre valójáról gondoskodik és este mun-
kája végeztével épen viheti haza; hogy igy nemcsak 
gyermeke egészségéről, épségéről, de annak még erköl-
csi és értelmi képezéséről is van gondoskodva: sajnáljon 
például naponkint egyetlen krajcárt, mely szülői gondjá-
tól felmenti, a gyermek mellett netalán hagyandó munka-
erőt megkíméli és a gyufajátékból származó oly gyakori 
tűzvészektől a falut megóvja. 

Már most csináljunk egy kis számítást. Ha 60 gyer-
meket adnak a dajka keze alá, ez naponkint 60 krajcár 
havonként 18 forint: tehát az egész kiadást fedezi. 

Ha azután népünk a kisdedóvásnak eme legszeré-
nyebb módjával és annak áldásos hatásával megismerke-
dik: nem lehet-e föltenni, hogy később a menedékházat 
állandósítani fogja és gyermekeit egész éven át biztosítja ? 

Ily csekély áldozat kell arra, hogy a nemzetnek 
most elhaló fele részét legalább nagyjában biztosítsuk s 
ott, a hol szükséges a magyar nyelvre is megtanítsuk. 

Nem kell ehhez egyébb, mint jó akarat, egy kis 
gond és az isten áldó keze. 

T Á R C A . 

Az istenhit az újkori bölcseletben. 
(Folytatás.) 

A boldogság fogalma nem olyan, melyet az ember 
talán az ösztönöktől vonna el és így a benne levő álla-
tiságból venne, hanem tisztán eszméje egy állapotnak, 
melyet ő az utóbbiakkal csupán tapasztalati feltételek 
alatt (mely lehetetlen) megegyezővé akar tenni. O tervet 
készít maga-magának és pedig igen különböző módon az 
ő képzelő tehetségével s érzékével összebonyolult értel-
mével, s ezt is oly gyakran változtatja, hogy ha a ter-
mészet az ő önkényének egészen alá volna vetve, egyálta-
lában semmi határozott általános állandó törvényt fel nem 
vehetne, hogy ezen ingadozó fogalommal s igy a céllal, 
melyet amaz önkényesen tűz maga elé, megyezzék. Fel-
hozza Kant a természetanyának eljárását állítólagos ke-
gyence az ember i ránt : ragálytól, éhségtől, vizártól, 
fagytól stb. éppen úgy nincs megkímélve, mint más álla-
tok, még többet szenved természeti hajlamainak esztelen-
sége miatt, melyek őt maga által kigondolt bajokba, 
veszélyekbe, valamint saját nemének tulajdonsága miatt : 
a hatalom nyomása, a háború barbarsága stb. altal. O 
tehát mindig csak egy tag a természet célok láncolatá-
ban, melyre a természet őt hajlamaiban határozni látszik, 
amennyiben ő magát azzá teszi, de mégis eszköz is a 
többi tagok mechanizmusabeli célszerűség fenntartására. 
Mint az egyetlen földi lény, melynek értelme s igy ké-
pessége van maga elé önkényes célokat tűzni, címzetes 
ura ugyan ő a természetnek s ha ezt teleologikus rend-
szernek nézzük rendeltetése szerint a természet végcélja, 
de mindig feltételes, nevezetesen, hogy ő azt érti s aka-
rattal bir ennek s maga magának egy ilyen célvonatko-
zást adni, mely a természettől függetlenül magának elég-
séges s igy végcél lehet, de a mely a természetben éppen 
nem kereshető. 

E végcélt felkeresendők szükséges azt a többi cé-
loktól elkülönözni, melyeknek lehetősége oly feltételeken 
nyugszik, melyeket egyedül a természettől várhatunk. 
Ez utóbbi fajbeli a földi boldogság, mely alatt minden 
a természet által s az emberben lehető célok foglalata 
értendő, mely ha ő azt összes céljává teszi, képtelenné 
teszi őt saját létezésében egy végcélt látni s azzal össz-
hangzani. E szerint az ő minden céljaiból a természet-
ben csak az alaki, alanyi feltétel marad, nevezetesen az 
alkalmasság: maga elé általában célokat tűzni és (füg-
getlenül a természettől az ő célhatározásában), a természe-
tet az ő szabad céljainak maximáihoz mérni, mint eszközt 
s felhasználni, a mit a természet a végcélra való szán-
dékában szolgáltat, (mely körülte fekszik, mely tehát az ő 
végcéljának tekintethetik). E g y eszes lény alkalmazásának 
előhozása tetszés szerinti célokra (tehát az ő szabadságá-
ban) a műveltség. 

Aminek lehetőségét más könyveiben kimutatta) 
hogy lehető egy theológia, azt 1793-ban (Königsberg, 
megjelent művében (Die Religion innerhalb der Grenzen 
der blossen Vernunft) tényleg megmutatta. Az előszóban 
ismételvén, mily szükségképen vezet erkölcsi szabadsá-
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gunk Istenhez, előadja, hányféle theologia lehető (bibliai 
és tudományos, amaz a lélek üdvére, emez egyszersmind 
a tudományok üdvére is gondol) s állítja, hogy a tudo-
mányok mezején a bibliai theologia ellenében egy böl-
cseleti theologia van. Ennek, ha a puszta ész határain 
belül marad s tételeinek bizonyítására s megvilágítására 
minden népek történelmét, nyelvét, könyveit felhasz-
nálja), teljes szabadsággal kell birnia annyira terjeszkedni, 
ameddig a tudomány ér. Miután bebizonyította, hogy 
az ily felhasználása más tudományok tételeinek éppen 
nem lopás, de olyan, mint például a filozófiával (annak 
felhasználása a jogtudós s bibliamagyarázó által) rende-
sen történik anélkül, hogy határsértésről lehetne beszélni, 
s tervét azzal okadatolja, nem volna-e jó a bibliai theoló-
giában tett akadémiai oktatás bevégzése után egy külön 
felolvasást tartani a tiszta bölcseleti vallástan felett olyan 
fonal szerint, milyen ez a könyv akar lenni. Mert a tu-
dományok csak nyernek az elkülönzés által, amennyiben 
mindegyik egy egész magában véve s csak azután té-
tethetik kisérlet egyesítésükre. Igy egyezhetik a bibliai 
theologus a bölcsészivei vagy ellenkezhetik ; csak a gya-
núsítás amannak részéről (istentelennek kiáltás), vagy e 
kettőnek összevegyítése volna rossz. 

A mű négy része közül az első a gonosz elvnek 
a jó mellett benlakásáról vagy az eredeti (eredendő) go-
noszról (bűnről) az emberi természetben van szó. Az okos-
kodás főbb mozzanatai a következők. Arra nézve, hogy 
egy embert gonosznak nevezzünk, tudatos rossz cselek-
vésnek kell lenni azaz apriori egy alapul fekvő gonosz 
elvre s ebből egy az alanyban minden külön erkölcsi 
maximák általános alapjára következtetni. Az emberi 
természet alatt itt általában az ő szabadsága (tárgyila-
gos erkölcsi törvények alatt) felhasználásának alanyi 
alapját értjük, mely minden az érzékek alá eső cse-
lekvést megelőz. Ez alanyi alapnak magának azonban 
ismét a szabadság tényének kell lenni. Ha azt mondjuk 
»az ember természettől jó, az ember természettől rossz« : 
ez csak annyit jelent, hogy egy (előttünk kikutathatlan) 
első alapjával bír a jó vagy rossz gyakorlati elvek (ma-
ximák) felvételének és pedig általában mint ember, úgy 
hogy ez által egyszersmind nemének jellemét fejezi ki. 

A jó és rossz természet vegyülését háromféle haj-
lamban keresi K a n t : az embernek mint egyes élőnek 
hajlamában az állatiságra; mert egyes élőnek s egyszer-
smind eszesnek hajlamában az emberiséghez ; saját sze-
mélyiségéhez,, mint egy eszes s beszámításra képes lé-
nyéhez. 

Az állati hajlam vonatkozhatik saját magának s 
nemének fenntartására s más emberekkel közösségre 
(nemi és társas ösztön). Mindezek válhatnak bűnökké, 
mikor a természet nyereségének hivatnak mint állati 
bűn, bujálkodás, kéjelgés s vad törvénytelenség. Az em-
beriség iránti hajlam fajulhat féltékenységgé, irigységgé, 
hálátlansággá, kárörömmé. A személyiség iránti hajlam-
ból lehet a jellem önkényessége, ha azt maximájává 
teszi, mely mint általában minden jelleme a szabad ön-
kénynek valami olyan, mely szereztethetik, de amelynek 
lehetőségéhez természetünkben hajlamnak kell lenni. Az 
erkölcsi törvény eszméjét magában, az attól elválaszt-
hatlan tiszteletet eszerint nem lehet a szemelyiségre való 
hajlamnak nevezni; ő maga a személyiség. De hogy 
e tiszteletet a mi maximáinkba rugóul felvegyük, erre 
az alanyi alap a személyiségre való állapotunkban lát-
szik lenni s azért egy hajlam nevét megérdemli. A há-
rom hajlamot, lehetőségük szerint tekintve azt találjuk, 
hogy az első semmi ész, a második ugyan gyakorlati, 
de csak más rugóknak szolgálható, a harmadik maga 
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magáért gyakorlati azaz a feltétlen törvényadó észt bírja 
gyökeréül. Mindezen hajlamok az emberben nemcsak 
magukban jók, de hajlamok is a jóra; eredetiek, mert 
az emberi természet lehetőségéhez tartoznak. A két el-
sőt célellenesen is használhatja ugyan az ember, de el 
nem törölheti. 

Nem lehet azonban tagadni, hogy az embernek 
meg van a bűnre való hajlandósága. Ez alatt Kant le-
hetőséget ért az erkölcsi törvény maximáitól való elté-
résre s rossz maximának választására, melyet rossz szív-
nek nevezhetünk. Ennek legalsóbb foga a gyarlóság (tra-
gilitas) a gyengeség az elfogadott maximák követésében, 
második a tisztátalanság, becstelenség (impuritas, impro-
bitas) hajlam az erkölcstelen indokoknak az erkölcsiekkel 
összezavarására; harmadik a gonoszság (vitiositas pra-
vutas), romlottsága (corruptio) az emberi szívnek, hajlan-
dóság az erkölcsi törvényeket más nem-erkölcsieknek 
utána tenni. Egy jó erkölcsű, (bene moratus) s egy erköl-
csileg jó (moraliter bonus) közt — a m i a cselekedeteknek 
a törvénynyel való megegyezését illeti — semmi különb-
ség ; csakhogy az egyiknél éppen nem mindig, talán 
soha, a másiknál pedig minden időben fő indokul szol-
gál. Az elsőről mondhatjuk, hogy a törvényt betűk 
szerint kiveti, a másikró', hogy szelleme szerint tekinti. 
Ami nem e hitből történik, az bűn. Minden hajlandóság, 
vagy fizikai azaz az embernek mint természeti lénynek 
önkényéhez tartozik, vagy erkölcsi azaz mint erkölcsi 
lénynek önkényéhez tartozik. Igy tehát a rosszra való 
hajlam csak az önkény erkölcstelenségéhez tapadhat s 
semmi sincs erkölcsileg rossz, mint ami saját tettünk. 
A hajlam fogalma szerint — eredendő bűn (peccatum 
originarium), egyszersmind formális oka minden törvény-
ellenes cselekedetnek s származási bűn (peccatum deriva-
tum). Az első kárhoztatandó marad, ha a második sok-
féleképpen kevésbíttetik is. Ama természetes hajlamot a 
rosszra tehát radikális bennszülött rossznak lehet nevezni. 
E szerint ugy a bölcseleti chiliimus az, mely egy örök a 
népek szövetségén mint világköztársaságon alapuló békét 
remél, mint a theologiai, mely az egész emberi nemen 
teljesülő erkölcsi javulásra vár, mint ábránd általánosan 
kintvettetik. 

Az ember, bármily maximákra nézve történjék az 
az erkölcsi törvényről tényleg szintén nem mondhat 
le. Sőt inkább ez az ő erkölcsi hajlamánál fogva ellen-
állhatlanul nyomul rá. Es ha semmi más indok nem mű-
ködnék ellene, akkor ő azt mint az önkény elegendő 
elhatározó okát az ő legfőbb maximái közé felvenné 
azaz erkölcsi lenne. De ha ő az érzékiség érveit (az ön-
szeretet alanyi elve szerint) maximái közé felveszi s az 
önkény határozására egyedül elégségesnek tartja, akkor 
ő erkölcsileg rossz lenne. Tehát a különbség, vájjon az 
ember jó vagy rossz legyen-e, nem az indokok különb-
ségében van, melyeket az ő maximáiba felvesz, hanem 
azon alárendelésben, hogy a kettő közül melyiket teszi a 
másiknak feltételévé. Ha már egy arra valő hajlandóság 
az emberi természetben fekszik, úgy az emberben termé-
szetes hajlandóság van a rosszra ; és e hajlandóság maga, 
miután végre is egy szabad önkényben kell kerestetnie 
s így beszámíttatnia, erkölcsileg rossz. E velünk született 
adósság (reatus) lehet előre meg nem gondolt azaz hiba 
(culpa) s szándékos bűn (dolus), jelleme az emberi szív 
bizonyos alattomossága (dolus malus) magát az ő saját 
jó vagy rossz érzületével megcsalni, ha csak a cselekvés 
nem a rosszat vonja maga után következésképen, ami-
nek maximái szerint történni kellene, érzülete miatt nem 
nyugtalankodni, sőt inkább a törvényt betöltöttnek tar-
tani. Azért indít meg a lelkiismeret oly sok (véleményök 
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szerint lelkiismeretes) embert, ha cselekvéseik közt, me-
lyeknél a törvény nem vonatott tanácsul, a rossz követ-
kezményeket szerencsésen elkerülik s érdemükről való 
képzelődésük szerint semmi oly mulasztást nem követtek 
el, melyben másokat leledzeni látnak, — anélkül, hogy 
utánvizsgálnák, vájjon nem csak a szerencse érdeme-e az, 
vájjon oly gondolkozásmód szerint, melyet saját belse-
jükben felfedezhetnek, ha akarnak, nem hasonló bűn kö-
vettetett volna-e el tőlük, ha tehetetlenség, véralkat, neve-
lés, idői és helyi körülmények, melyek kísértetbe visznek, 
attól távol nem tartották volna. Ezen őszinteséghiány, 
mely magát, egy valódi erkölcsi érzületnek bennünk való 
megalapítását gátolja, külsőleg is kiterjed mások altatá-
sára és csalására ; mely ha nem neveztethetik gonosz-
ságnak, legalább semmirevalóságnak hivatni megérdemli. 

A rossznak eredetét nem szabad történésnek tekin-
teni. A szabad cselekvésnek, mint ilyennek idői eredetét 
keresni ellenmondás; igy az ember erkölcsi minőségének 
eredetét, amennyiben az esetlegesnek tekintethetik, mi-
vel ez a szabadság szokásának alapját jelenti, melynek 
csupán az észképzetekben kell kerestetni. Ha valaki egy 
közvetlen előtte álló cselekvésig még oly rossz lett volna 
is : nem csupán az volt kötelessége jobbá lenni, hanem 
még most is kötelessége javulni. Tehát akkor képesnek 
is kell lenni, s ha nem teszi, a beszámítás a cselekvés 
pillanatában éppen oly képes és alávetett, mintha a jóra 
természeti tehetséggel lett volna megajándékozva az ár-
tatlanság állapotából, mint volna az a rosszaságra. 

Ezzel összhangzásban van azon előterjesztési mód, 
melyet az irás használ : a bűn eredetét, mint annak az 
emberi nemben kezdetét festeni. E szerint a bűn nem 
egy alapját tevő hajlamból ered (mivel különben annak 
kezdete nem származhatnék szabadságból), de a vétkezés-
ből (mi alatt az erkölcsi törvénynek, mint Isten jJarancsá-
nak átlépése értetik) ; az ember állapotja pedig a gonosz-
hoz hajlása előtt, az ártatlanság állapotának hi vat ik. 
Mi is naponként ugy teszünk, mint Ádám és igy »Ádám-
ban mindenek vétkeztek« s vétkeznek; csakhogy nálunk 
már bennszületett hajlandóság van az áthágásra, az első 
emberben semmi ilyen nem volt, hanem ártatlanság, 
mely idő szerint feltételezve volt, igy az áthágás bűn-
esetnek mondatik. E hajlandóság azonban nem jelent 
többet, mint hogy ha mi a bűn kimagyarázásába — idői 
kezdete szerint — bocsátkozni akarnánk, s minden szán-
dékos átlépésnél az okokat a mi életünk egy mult korába 
visszavinni igyekeznénk, midőn az észhasználat még nem 
fejlett ki és igy a gonoszhoz való hajlandóságig (mint 
természetes alapig), mely éppen azért bennszülöttnek hi-
vatik. Ezt a megfoghatlanságot fejezi ki a bűneset törté-
nete, melyszerint az ember csábítás által esett bűnbe, 
tehát nem alapjában volt megromlott, hanem mint még 
javulásra képes ellentétben a csábító szellemmel azaz egy 
oly lénynyel, melynél a kor kisértése nem számíttatha-
tok vétkének enyhítésére és igy az elsőnek, a ki egy 
romlott szív mellett még mindig bir jóakarattal, remé-
nye maradt hátra a jóhoz való visszatérésre, melytől el-
távolodott. 

A jora való eredeti képességnek visszaállítását le-
hetőnek tartja Kant. Ha mondjuk, hogy ő jól teremte-
tett, az nem jelenthet egyebet, minthogy ő jóvá van 
teremtve és az eredeti képesség az emberben jó. Ezáltal 
maga által még nem lesz az ember jóvá, hanem midőn 
ezen képességtől tartalmazott indító okokat az ő maxi-
májába felveszi, vagy fel nem veszi, teszi ő azt, hogy 
jó vagy rossz legyen. Miután azonban egy eredetileg jó 
fa fanyar gyümölcsöket termett, de azért jó maradt : igy 
a jótól a rosszba esés nem levén megfoghatóbb, mint 

az ismét felemelkedés a rosszból a jóba, az utóbbinak 
lehetősége nem cáfoltathatik meg. Az eredeti jóra való haj-
lamnak bennünk visszaállítása tehát nem egy elvesztett 
indító oknak visszaállítása tehát a jóra, mert ezt, mely 
az erkölcsi törvény iránti tiszteletből áll, soha nem veszt-
hetjük el s ha ez utóbbi lehető volna, soha sem nyerhetnők 
meg azt többé. Ez tehát csak visszaállítása a tisztaságnak, 
mint minden mi maximánk legfelsőbb okának, mely sze-
rint az más indító okokkal van összekötve, de csak úgy 
lesz az egész társaságban, ha az ő egész tisztaságának az 
önkény rendeltetésének magára nézve elégséges indító 
oka ebbe felértetik. Az eredeti jó a maximák szentsége 
a kötelesség betöltésében, mi által az ember, ki ezen 
tisztaságot az ő maximájába felveszi, végetlen haladás-
ban közeledik ahhoz. A készséggé lett szilárd feltétel az 
ő kötelességeinek teljesítésében az erény, a törvényesség 
az ő tapasztalati jelleme szerint (virtus phaenomenon). 
Övé tehát a törvényes cselekvések maradandó maximája, 
melyekre az önkénynek szüksége van, vettük légyen 
azt onnan, a honnan akartuk. Ehhez nem szükséges 
egy szívváltozás, hanem az erkölcsök megváltozása. Az 
ember erényesnek találja magát, ha a maximakban — 
kötelességeit figyelemmel kísérni, — megerősödve érzi. 
Hogy azonban nem csak törvényes, de erkölcsileg jó ember 
legyen azaz érvényes az intelligibilis jellem (virtus nome-
non) szerint, mely, ha ő kötelességét megismeri, egy 
más indító okra sincs szüksége, mint magára a köteles-
ség képzetére : annak nem lassú reform által, hanem egy 
az emberben levő érzület forradalma által kell eszközöl-
tetni. A kötelesség semmi mást nem parancsol nekünk, 
mint hogy mit kell tennünk. Ez nem kölhető össze 
másként, mint hogy a forradalom a mi gondolkozás-
módunkban, a lassú reform a mi érzéklési módunkban 
szükséges, azért az emberre nézve lehetőnek kell lenni. 
Hanem ha az erényes cselekvések, bármily nagy felál-
dozásba kerü'jenek, csodálkozni tanítanak, ez nem helyes 
hangulat, melylyel a tanítvány lelkének bírnia kell az 
erkölcsi jóra nézve. Mert bármily erényes legyen is 
valaki, mégis mindaz, amit ő jól tehet, csupán köteles-
ség ; az ő kötelessége pedig tenni semmivel sem több, 
mint azt tenni, ami a közönséges erkölcsi rendben van. 
Sőt inkább ez a csodálkozás lehangolása a mi érzelmünk-
nek a kötelesség iránt, mintha az valami rendkívüli és 
érdemes volna annak engedelmeskedni. De van egy a mi 
lelkünkben, mely ha azt kellőleg szemügyre fogjuk, nem 
szűnhetünk meg a legnagyobb csodálkozással tekinteni 
s ahol a csodálkozás jogosult, egyszersmind lélekemelő : 
ez az eredeti erkölcsi képesség bennünk általában. 

A »Religion« harmadik szakasza a jó elvnek a 
rossz feletti győzelmét vagyis az Isten országának a föl-
dön megalapítását tárgyazza. 

A jó elv uralma, amennyiben mi emberek arra mű-
ködhetünk, nem érhető el másképen, mint egy társaság-
nak az erény törvények szerint való felállítása és ki-
terjesztése, egy társaságnak, mely az egész emberi 
nemet körébe zárja s az ész által hajtatik kötelességre 
és feladatainak teljesítésére. Az embereknek az eszme 
rendelete szerinti erkölcsi törvényeknek alárendelése, 
ethikai s a mennyiben a törvény nyilvános erkölcspol-
gári (ellentétben a jogpolgárival) társaság vagy ethikai 
község. Ethikai államnak azaz az erény birodalmának 
neveztethetik, a mitől az eszme az emberi észben az ő 
egész jó alapra fektetett realitását bírja, habár azt ala-
nyilag az emberi jóakarat soha sem remélhette, hogy 
valaha e célraegyetértőleg közreműködhetnek. 

Miután az erénykötelességek az egész emberi nem-
zetet illetik, egy ethikai község fogalma mindig vala-



1041 

mennyi ember egészének eszményére vonatkozik s ebben 
különbözik egy politikaitól. Azért egy ama szándékban 
egyesült emberek tömege még magában nem hivathatik 
ethikai községnek, hanem csak egy külön társaságnak, 
mely más emberekkel (sőt minden véges eszes lénynyel) 
arra törekszik, hogy egy feltétlen ethikai egységet ál-
lítson, melynek az a részleges társaság csak képzete 
vagy thémája, mivel mindegyik ismét viszonyban van 
más effajta társasággal. Itt nem embernek ember iránti, 
de az emberi nemnek maga iránti kötelességéről van 
szó. Ugyanis az eszes lények minden neme tárgyilago-
san van az ész eszméjében egy közös célra, nevezetesen 
a legfőbb mint közös jónak előmozdítására határozva. 
De mivel a legfőbb az erkölcsi jó, az egyes személy 
törekvése által az ő saját erkölcsi tökélyességére nem 
juthat, hanem annak ugyanazon célra egy egészszé, a 
jó érzületű emberek egy rendszerré egyesü'ése követel-
tetilc; az egyesek magában elégtelen erőinek egy közös 
hatásra kell egyesülni. Tehát minden egyes szabadsagá-
nak azon feltétel szerint kell koilátoztatnia, mely alatt 
az általános törvények együtt állhatnak s ahol tehát az 
akarat egy törvényes külső kényre van építve. Az ethi-
kai törvények szintén nem gondolhatok e felsőbbtől 
eredetileg kimenőknek, mivel akkor nem ethikai törvény 
és az ahhoz mért kötelesség, nem a szabad erény, hanem 
kényszerű jogi kötelesség lenne. Tehát egy ilyen csak 
mint egy ethikai községnek legfőbb törvényadója gon-
dolható, melyre való tekintetben minden valódi köteles-
ség, következőleg mint az ő parancsa állítandó elő, mely-
nek azért egy szívkijelentésnek kell lenni, hogy mindenki 
érzületének legbelsejét áttekintse és amint minden köz-
ségben lenni kell, mindenkinek juttatni, ami az ő tettei-
hez méltó. De ez az Istennek, mint egy erkölcsi világural-
kodónak fogalma. Tehát egy ethikai községnek csak egy 
nép az isteni parancsok alatt mint Istennek népe és pedig 
az erénytörvények szerint gondolható. 

Az Isten népének eszméje csak egy egyház alak-
jában valósulhat. Mint a politikai községben a látható 
fő maga az állam legfőbb szolgájának neveztetik, ugy 
neveztetik a pap az egyház szolgájának. Igazi (látható) 
egyház az, mely Istennek országát a földön feltünteti, 
amennyire az emberek által történhetik. Az igazi egyház 
követelményei, igy a valódi egyház ismertetőjelei követ-
kezők : a) általánosság vagy annak ismertetőjelei, amennyi-
ben az mindenkor általános némi egysége annak, b) meg-
szorítása annak t. i. szeplődenség. A viszony a szabadság 
elve alatt valamint az ő tagjaik egymásközt vagy egy-
másközti, mint az egyház külseje, politikai hatalom, mind-
kettő mint egy szabad állam (tehát sem hierarchia, sem 
illuminatismus, egy feje a demokratiának). Módosulata 
ennek az alkotmányának változatlansága, de az időben 
és körülmények szerint változó administratio. 

E gy ethikai község tehát mint egyház azaz egy 
isteni állam képviselőjének tekintve éppen nem egy az ő 
alapelveinek megfelelő a politikaihoz hasonló alkotmány-
nyal. Ez benne sem nem egyedúri (pápa vagy pátriar-
chák) sem nem aristokratikus (püspökök vagy prelátusok 
alatt) sem demokratikus (mint a szektátképező illuminá-
ták). Ez leginkább össze volna hasonlítható egyház-
közösséggel (család) egy közös, habár láthatlan erkölcsi 
atya alatt, amennyiben az ő szent fia, aki az ő akaratát 
tudja egyszersmind minden ő tagjaival vérrokonságban 
áll, annak helyét abban képviseli, hogy az ő akaratát 
ezekkel közelebbről ismertté teszi, mely annálfogva ezt kö-
zelebbről ismertté teszi és igy egymás közt egy szabad, álta-
lános és tovább tartó szívegyesülést léptet elő. 

(Folyt, köv.) 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Jézus élete. Irta BeyscJilaf/ Willibald theol. tanár. 

Két kötet. I885jl886. Haíle. 450 és 495 lap*) 
Alig egy-két hónappal ezelőtt jelent meg Beyschlag-

tól, a »Christologie des N. Testm.« (1864) híres szerző-
jétől »Jézus élete« címmel egy sok tekintetben nagybecsű 
munka, melyet az előttem lévő különböző külföldi bírá-
latok alapján kívánok t. olvasóinkkal megismertetni. E 
nagy mű megjelenését egy évvel előbb megelőzte a szer-
zőnek a Riehm által szerkesztett »Handwörterbuch des 
biblischen Alterthums«-ban adott fejezete a »Jézus Krisz-
tus«-ról (1884. I. köt. 707—724. lapok), a hol mostani 
műve alapgondolatait már lerakta. 

Az utóbbi 22 év különösebben gazdag volt a Jézus 
életéről írt munkákban. Miután 1864-ben megjelentek 
Schleiermacher hagyatékából az ő felolvasásai Jézus éle-
téről, azóta hagyták el a sajtót Keim, Hase, Holtzmann 
és Weisz nagy feltűnést okozott, e tárgyú művei, hogy 
csak a legkiválóbbakat említsük. Beyschlag e munkáját 
az előszóban »élete eredményének« mondja és tényleg 
a Beyschlag theologiai iránya, annak előnyei és hátrá-
nyai egyik művében sem lépnek annyira előtérbe, mint 
épen ebben. Ziegler Henrik, ki a »Prot. Kirchenztg«-ban 
bírálja e munkát, azt mondja róla, hogy »egy pillanatra 
sem vonakodom Beyschlag Jézus életét űgy tekinteni, 
mint a német theológiának egy oly termékét, melyben 
minden elfogulatlan ember egyházunk igazi életének ér-
verését érzi s a világosságnak a sötétséggel szemben való 
növekedését látja, egy oly productumát, a melyből min-
den előre törekvő örömmel tanulhatja meg, hogy miként 
haladhat üdvünk alapjának öntudatos és élő elsajátításá-
ban. Mindenekelőtt egy pontban és pedig a legfontosab-
ban múlja felül B. Jézus élete teljességben és világosság-
ban az eddigi munkákat, nevezetesen abban, hogy nála 
Jézus személyének, mint hitünk szentségének, mint az isteni 
akarat és lényeg önkijelentésének felfogása sehol nincs 
ellentétben Jézus emberi természetével, személyi és tör-
téneti fejlődésével, sőt a kettőt együvé tudja olvasztani. 
Alapjában hibás volt az az eddig uralkodott felfogás, a mely 
Jézusból csak azt tette a történeti vizsgálódás tárgyává, 
a mi benne tisztán emberi s így némileg korlátozott 
volt, a Krisztust pedig, mint a hitnek objectumát csak 
azért, hogy a kutatás tárgyilagosságát idegen motívumok 
és nézpontok valamikép meg ne zavarják, tőle egészen 
és teljesen elválasztotta. Abban a hibában szenvedett 
úgy Strausz és Renan, mint a másik részen az az apolo-
getika, a mely soha sem akar tanulni, hogy neveze'esen 
mindkettő — sajátságos egyezéssel — teljesen ki akarta 
zárni a vizsgálódás köréből s illetve az emberi szellemi 
élet harmonikus összeköttetéséből a tulajdonképeni val-
lásos objectumot, mint történetileg felfoghatatlant. Es 
ily felfogás vájjon végső alapjában nem azt eredmé-
nyezte-e, hogy épen az, a mi Jézus megjelenésének sa-
játosságát teszi, sőt az, a mi a vallás tulajdonképeni 
lényegét képezi, hogy Isten az emberrel szemben mindég 
külsőleges, idegen maradt? Annyi bizonyos, hogy Jézus 
legbensőbb lényege a történeti kutatás útján soha ki 
nem meríthető, de vájjon az életnek, különösen a szellemi 
életnek, mely köre meríthető ki egyáltalában történeti-
leg; talán a művészet, a nyelv, az elvont gondolkozás, 
az erkölcsi élet? És ha magától érthetőleg tagadjuk is 

*) Das Leben Jesu von D. Willibald Beyschlag. Zwei Theile. 
Erster untersuchender Theil. 1885. Zweiter, darstellender Theil. 1886. 
Halle. Eugen Strien. 
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e kérdést vájjon azért most már nem is lehet-e szellemi 
élet köröket történeti vizsgálat tárgyaivá tenni ? Vájjon 
a történet csak a tények és dátumok lehető legbiztosabb 
megállapításában áll csupán, el kell neki pl. egy Raphael 
teremtő erejétől, vagy egy Platónak speculativ mély-
elműségétől előbb tekintenie, hogy ily emberekről tör-
ténelmileg szólhasson ? Vájjon valóban történelem e még 
az, a mely eltekint a tulajdonképeni szellemi életerőktől 
vagy azokat csak külső megjelenésük, talán a politikába 
való benyulásuk szerint veszi figyelembe ? És ha a vallás 
kétségtelenül a legfontosabb és legelhatározóbb személyi 
és történeti életerő, miként zárható ki akkor a történelmi 
kutatás, az emberi megismerés köréből az, a ki a maga 
személyében ezt az életerőt, az Istenben való életet vilá-
gosságra hozta ; az, a ki megvalósította a tiszta vallásos 
embert a maga lényege szerint? 

Es ez az épen a mi Beyschlag művét oly kiváló 
becsűvé teszi, hogy nála a mint kritika és hit egymást 
nem zárják ki, úgy eg> üvé tartoznak történet és kijelen-
tés is, ezek nem annyira ellentétek, mint inkább egymást 
kölcsönösen követelő fogalmak. A vallás történeti ténye 
a kijelentés általános előfeltételén nyugszik és a keresz-
tyén vallásnak történeti ténye az Isten és ember közötti 
személyes viszony előfeltételén a szűkebb értelemben veit 
kijelentésen alapszik. (B. I. r. 19—28. lap.). Emberiség 
és Istenfiúság ugyan a felületes és vallástalan világnézlet 
által, mint ellentét fogatik fel, azonban ezek oly szoro-
san együvé tartoznak, hogy épen ez összetartozóságnak 
kijelentése, az isten-emberi lényegnek tényleges és sze-
mélyes megvalósítása képezi a Jézus személyének sajá-
tosságát, az evangéliumnak magvát és mozgató erejét 
(I. r. 39—56. 1.). És a midőn Beyschlag a csodát is úgy 
állítja oda, mint a vallás és őskeresztyénség történeti 
megismerésének szükséges előfeltételét, ezt nem azzal 
a célzattal teszi, hogy ez által Isten alkotásának és mű-
ködésének törvényeit valami módon felfüggessze, (ez val-
lástalan vagy legalább is mélyen a keresztyénség Isten-
ről való felfogásának alatta álló nézet volna), hanem ab-
ban az értelemben veszi, hogy a természet, úgy az em-
beri alkotás szabadságának, mint Isten közvetlen és sze-
mélyes manifestatiójának szabad tért enged, hogy a ter-
mészet a megszellemesülésre épen saját lényegéből fo-
lyólag képes. (I. r. 29—38.). Beyschlag azonban maga 
is elismeri, hogy a mértéknek, (t. i. hogy a csodák 
megfelelnek-e az isteni alkotás és önkijelentés általános 
törvényeinek ?) az egyes elbeszélt csodatettekre való alkal-
mazása sokszorosan nehéz és bizonytalan s tényleg e 
nehézség meg is van művében, főleg a IV. evangeliom 
csodáinak magyarázatában. 

Ziegler bírálatában megismertetvén ekként a B. 
művének alapgondolatait , néhány megjegyzést tesz 
Beyschlagnak épen a csodákról való felfogására. Nem 
azért mintha minden gondolatát osztanám a nagynevű 
birálónak, hanem mert érdekes világot vetnek e meg-
jegyzések épen ő reá, jónak látom ezeket röviden közölni. 

»Lényegében — úgy mond Ziegler — szerzőnek a 
csodákról való felfogása ellen semmi tekintetben sem 
lehet kifogást tenni; mert szabad tért nyit a vallásos 
erő tulajdonképeni működésére, az isteni kijelentésnek az 
egész emberre nézve elhatározó hatására. És ezt kell 
minden igazán komoly vallási álláspontról örömmel üd-
vözölni. A hol a mágikus csodafogalom s Isten önmagá-
nak ellentmondó önkénye ki van zárva, a hol mélyen az 
ember belsejében, a léleknek Istennel való személyes 
érintkezésében ismertetik fel a kijelentés valódi tűzhelye 

gyújtó szikrája: egyedül csak ott érthető meg a val-
lás közvetítésével a természetes élet közepette nyilvánuló, 

önmagát kijelentő mennyei és örök világ. E jelige »mo-
dern világnézlet« nem zárja ki azt, hogy Isten magát 
az emberiségben személyesen és történetileg kijelenti, 
mert az, a ki a »modern világnézletet« emez, az egyéni 
és történeti élet értékét és tartalmát megsemmisítő ér-
telemben veszi, a természet ismeretének nem kétségbe-
vonhatlan eredményeit veszi tekintetbe, hanem Istennek 
és a világnak egymáshoz való viszonya felől va'amely 
hibás véleményre támaszkodik: vagy az istentagadásra 
a materialismussal, vagy isten hatályon kívül helyezésére 
a deismussal, avagy Istennek a tüneményvilág változásai-
val való identificatiójára a pantheismussal; az már eleve 
megtagadja azt a világnézletet, a mely szerint a történet 
legnagyobb tényei, különösen a vallás és a Jézus sze-
mélye sajátlagos hatásával megmagyarázhatók lennének ; 
az még a keresztyénség előtti világ gondolatkörében 
mozog, a mely nem tudta magát fenntartani. Természe-
tesen én (Ziegler) is ép oly kevéssé tekinthetem a még 
Beyschlag által psychikai csodákként megtartott elbeszé-
léseket a víznek borrá változtatásáról, a kenyerek meg-
szaporításáról vagy Lázár feltámasztásáról, avagy a B. 
által is feladott csodákat : a fügefa megátkozásáról, a 
csodás halfogásról, a szélnek és hullámoknak megféke-
zéséről, a tengeren való járásról, vagy a hal szájában 
levő staterről, — tiszta történeti tényeknek; de nagyon 
helyesnek tartom a vallás lényegének felfogására, hogy 
Beyschlag mindég szem előtt tar t ja és hangsúlyozza az 
isten bevégzett világának a tünemények és változások 
világába va'ó belenyúlását, a két vilagnak összetartozó-
ságát és összeműködését, mint a keresztyén isten — és 
világnézlet alap előfeltételét. Csak így van az eszményi 
hatalmak és az isteni lét igazsága és realitása biztosan 
megalapítva és ez az álláspont nem involvál semmi va-
rázsszerű felfogást Jézusról, sem egyáltalaban az emberi 
természettől teljesen idegen, a földi korlátoktól meg-
fosztott isteni természetet, hanem csak annak tökéletes 
megvalósulását foglalja magában, — a mi az Istenben 
élő emberi természetnek általában amúgy is sajátja — 
a tiszta és mély bepillantásnak az egyes lelkek Istenhez 
való viszonyába, s a minden természetes eszközöket mel-
lőző befolyásnak a megzavart életviszony újra helyre-
állítására. Beyschlag álláspontját e kérdésben nem egy 
minden rendet felforgató önkény elismertetése határozza 
meg, hanem a Jézus csodás működésében tényleg nyil-
vánult élő egységnek mély felfogása, a mely egység az 
ő lelke, az élet forrása és a kijelentés között van. És 
nem foglaltatik-e ebben a vallási és erkölcsi összefüggése 
erejének szükséges előfeltétele, a mely a keresztyénségen 
kívül eső világból hiányzik és a mely az evangéliumban, 
mint Isten lélekben és igazságban való imádásának, a 
larqeia loyr/Jj-nek jellemző vonása lett világossá ? Vájjon 
nem ez előfeltétel mellett jöhet-e csak létre a kijelentés-
nek valóban igaz, élő és történeti fogalma ellentétben a 
természetfeletti igazságok és isteni tantitkok szenvedőle-
gesen elfogadott közlésével ? Az egyedül helyes, valóban 
találó értelme az »Atyának a mennyben és a menny-
birodalmában?* Csak így lesz a Jézus személyének képe 
igazán élő és egyéni, úgy emberi természete, mint vé-
getlen, valóban isteni jelentősége, valamint a világot 
meggyőző öntudata szerint; csak így nyerhetjük meg 
Jézus személye és működése igazi fejlődésének képét, 
valódi tanításainak és előrehaladásának rajzát, a mint a 
kísértetekkel és mindég újabbi csalódásokkal küzdve tör 
előre megvalósítni a legdrágább reményeket. 

Bárcsak tanulnának a theológusok, úgy az ortho-
doxok, mint a modernek, e tekintetben Beyschlagtól ! 
Bárcsak hagynák már egyszer oda azt a hegeli fogalom 
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constructio gyászos örökségét, a mely a mai teljesen 
egyoldalú, pusztán a külső tapasztalás hangsúlyozásával 
egyesülten a mechanikus fejlődés fogalmat producálta és 
vennék szivükre azt, a mit ezzel szemben Beyschlag 
tanít (I. r. 22—28) I« 

Ezeket mondja Ziegler. De ugyancsak sok tekin-
tetben ily elismerőleg szól B. művéről az a kritika is, 
mely a műben kifejezett gondolatokkal egyáltalában nem 
ért egyet. Igy pl. a »Neue evang. Kirchenztg« ban a 
mely főleg B. christologiáját és a csodákról való felfo-
gását támadja meg, a többek között azt mondja róla, 
hogy »a szerző képeit igazán reliefekké tudja domborí-
tani, a történeti, földrajzi, sőt a lélektani hátteret is, a 
melyből az alakok kilépnek, szépen festi. A bibliai tudó-
sításoknak egyes vonásai keze alatt egészen új, meglepő 
világítást nyernek s e tekintetben senki nem teheti le 
művét nyereség és haszon nélkül.« 

Beyschag művének első része csupán theologico-
apologetikai előtanulmányokkal, a forrás kérdéssel s 
Jézus élete főbb pontjait illető kutatásokkal foglalkozik; 
a minők : időszámítás, megelőző történetek, Jézus öntu-
data, a messiási hivatás, a nyilvános élet, a csodák, 
Jézus tanai, a szenvedések története és a feltámadás. 
Ezekben tehát épen az van adva, a mi valóban a kuta-
tás tárgyát képezheti s ezzel jóformán anyaga ki is van 
merítve ; de B. ez első részszel csak azt az alapot kí-
vánta megvetni, a melyen a második részben felépítheti 
az életleirást. A »Jézus nyilvános élete« című fejezetben 
azonban már nem csak az alap- és főkérdéseket vitatja, 
hanem megkisérli beható vázolását is az egész történet-
nek, de a mely azzal, hogy a jánosi tudósításokat min-
den módon igyekszik harmóniába hozni a synoptikusok-
kal, nagyon emlékeztet a régi jó idők ama férfiaira, a 
kik az evangéliumok összhangját akarták kimutatni min-
den áron. Itt azonban a szerző még a harmónián kívül 
mást is megkisérlett, t. i. valóságos fejlődést kiván ki-
mutatni. 

Beyschlag Jézus életét a negyedik evangelium be-
folyásolja ; de a kép fővonásaira nem ez az egyedül 
elhatározó és B. Jézusa nem valamely dogmatikai rend-
szernek, vagy speculativ képzeletnek alkotása, nem em-
beri gondolatnak vagy egyházi kedvenc kívánságoknak 
teremtménye ; hanem az emberiség története élő és sze-
mélyes központjának feltüntetése, Isten kijelentésének 
felmutatása a történetben. Fejlődésének ama három pe-
riódusában, a melyet B. Jézus nyilvános fellépte után 
még megkülönböztet, látjuk őt a tapasztalt benyomások, 
az átélt sikerek és visszavezetések hatása alatt nőni ; 
látjuk, hogy miként jut a saját Istenben mozgó és élő 
ereje segélyével teljes tudatára annak, hogy mi ő és 
mit akar. A Keresztelővel való találkozása és a saját 
megkereszteltetése, valamint a reánézve elhatározó meg-
kísértetési harc előtt csak egy csendes Istenszolgája, a 
ki önmaga felett nem is reflectál, hanem népének minden 
kegyeseivel együtt ugyanazt gyászolja és ugyanazért 
imádkozik csüggvén a megígért Istenországán és csak 
a felől volt bensőleg bizonyos, hogy annak eljövetelét ő 
megéri s szolgálni fog az atyának a tőle nyerendő 
utasítások szerint.® (II-dik r.). »Mint villám — mondja 
Beyschlag — sújt be e csendes szentélybe aztán Ke-
resztelő János fellépése s hívja el Jézust a megkezdett 
munkában való részvételre, de ezzel egyszersmind tiszta 
öntudatra ébreszti őt saját maga, hivatása és célja fe-
lől.® A »Berufsentscheidung Jesu« című cikk előadása 
az életteljes és világos igazságnak nyomait hordja magán. 
A Ján. : 1 : 29, 30-at, hol Jézus praeexistentiájáról és 
megváltó haláláról szól K. János, B. úgy tekinti, mint 

az írónak a Keresztelő homályos eredeti szavaiba bele-
magyarázott gondolatát (104. 107. lapok II. r ), valamint 
a keresztség ténye által Jézusban felkeltett messiási tudat 
szerző szerint nem a két férfiú érintkezésének eredmé-
nye, hanem élt az már Jézusban s elő volt az készítve 
ama nagyszerű népmozgalmak hatalma által, a melyeket 
János idézett elő. Majd elmondja szerző az első győ-
zelem és reményteljes periódus történeteit a János: 
1: 29—IV : 1 alapján s csak azután fordítja figyelmét a 
Mát . : I V : 12. és a parallel helyeken közlöttekre. Még 
a templom megtisztítás tényét is itt beszéli el alkalmaz-
kodva Jánoshoz. A két más periódus szintén a jánosi 
chronologián alapszik; t. i. a mint az ellentét Jézus és 
a zsidók között mind élesebbé válik, de a görögök kez-
dik őt befogadni s a mint a nagy tragoedia utolsó jele-
netei játszódnak le : a szerint válik el a második és 
harmadik periódus. A második periódus Heródesnek a 
keresztelési mozgalmakba való belenyúlásával kezdődik s 
Jézusnak Galileából való távozásával végződik. A har-
madik pedig a Golgothán ér véget. A synoptikusok B. 
szerint közvetlen és általánosságban megbízható tanuk 
ugyan, a kiknek iratai részint a Márk János galileai ős-
evangeliuma, részint a Máté aramnyelvű logiái jöttek 
létre ; de a történetek pragmatismusát csak János adja 
s azért enged neki akkora befolyást művében. Azonban 
dacára annak, hogy a IV. evangelium annyira befolyá-
solja, mégis a műben a legszebb, főleg lélektani raj-
zokhoz az anyagot a synoptikusoktól vette s christolo-
giájában a synoptikusok »egyszerű, emberi — történeti 
Krisztus tanát« fogadja el s fejti ki, és nem az elvont 
Logos metaphysikaját írja meg, — a mit a »Neue Evang. 
Kztg.« ugyancsak szemére is vet. 

Ezek után hadd fejezzem be ismertetésemet még 
Weizsacker szavaival, ki a »Theol. Literaturztg«-ban 
bírálván B. műve első részét azt mondja róla, hogy 
»valóban jótékonyan, megnyugtatólag hat a munkának 
őszinte s igaz szelleme, a mely átlengi. Több helyütt te-
szi azt a benyomást, hogy egyes gondolatokkal, néze-
tekkel sokáig küzdött a szerző, míg egyéniségébe be 
tudta őket olvasztani; de annál inkább meglehetünk arról 
győződve, hogy mindazt elmondja, a mi csak meggyő-
ződésévé lett s ez aztán érett, lelkiismeretes megfontolás 
gyümölcse.« K. B. 

B E L F Ö L D . 
A biblia-forditás kérdéséhez. 

A közelebbi időkben gyakran lehetett olvasni a 
prot. egyházi lapokban a bibliának célba vett új magyar 
fordításáról. Most az eszme határozott alakot öltve áll 
előttünk. E nagybecsű lapok 31-ik száma közli főt. Szász 
Károly dunamelléki ref. püspök úrnak a magyar biblia 
átnézésére vonatkozó tervét és ez ügyben a ref. és ág. 
hitvallású püspökökhez kibocsátott felhívását. Szivünkből 
örvendünk, hogy az új magyar biblia ügye annyira elé-
haladt, hogy már a részletes munkáról lehet beszélni s 
üdvözöljük a dunamelléki nagyérdemű ref. püspök urat, 
hogy azt ennyire előre vitte. 

Legyen szabad azonban ez ügyben egy pár észre-
vételt tenni. 

Rég érzett szükség a magyar bibliának átnézése 
és újra dolgozása. És hogyha most már arra került a 
sor, hogy meg legyen, kell, hogy az adott körülmények 
között a lehető legjobban legyen. Az angol biblia-társu-
lat fedezni fogja a költséget, az anyagi oldal tehát gon-
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dot okozni nem fog. A munka központi kezelését elvál-
lalta maga Szász Károly, mi a szellemi oldalra nézve 
biztosíték. Dolgozó társakat, ha nem is nagy számmal, 
de találni fog s megteremtheti az új magyar bibliát és 
a magyar prot. közönség ünnepelni fogja annak mun-
kásait. 

Azonban hogyha a fordításra vagyis az átdolgo-
zásra kimondott irányelveket tekintjük, némi aggodal-
munk van az iránt, hogy az új biblia minden tekintet-
ben a lehető legjobb lesz. A bibliának minden újabb 
fordításánál, eszközölték legyen azt egyesek, vagy töb-
ben, a dolgozók arra törekedtek, hogy az eredeti szö-
vegnek valódi értelmét adják vissza az illető nyelvben 
és csakis azt adják, mi a szövegben van s annak meg-
felelő szavakkal s nem többet, s mást és más kifejezé-
sekkel. De ezzel ellentétben a Szász Károly tervében 
ezeket olvassuk: »Kivántassék a Károli Gáspár szövegé-
nek pontos átnézése, nyelvének a mai kor kívánalmaihoz 
alkalmazásával, a bibliai tudomány és kritika már meg-
állapítottaknak vehető eredményei figyelembe vételével, 
de minden — a protestáns egyház hitelveivel és sym-
bolikus könyveink tanaival ellenkező »új tudományok« 
mellőzésével.« Mit foglalnak magukban ez utóbbi sorok, 
ha nem azt, hogy a bibliai tudomány és kritika ered-
ményei figyelembe vételénél a prot. egyház hitelvei és 
symbolikus könyveinek tanai legyenek az irányadók. 
Igen helyes, hogy a Károli féle szövegnek lelkűnkhöz 
nőtt ódonszerű, zamatos nyelve, a hol csak lehet, meg-
őriztessék, de semmiesetre sem oszthatjuk azt a néze-
tet, hogy a hol az értelem változtatást kíván a szövegen, 
valamely egyháznak a symbolikus könyvei tekintessenek 
irányadóknak. 

A biblia nem egyik vagy másik egyházé, hanem 
mindeniké , mindnyájunknak közös kincse, a keresztyén 
vallásos szellem közös forrása. Éppen azért a felekezeti 
álláspontokat az átdolgozásnál távol kell tartani. A »Re-
vised Version* írói a változtatásoknál nem az egyházak 
dogmáira tekintettek, hanem a hűségre. 

De hogy nálunk más tekintetek érvényesítése cé-
loztatik, mutatja még az a tény is, hogy Szász Károly 
felhívását csakis a ref. és ág. hitvallású püspökökhez 
intézte. Az angol biblia-társulat igazgató-tanácsa utasí-
totta volna arra, hogy ily értelemben járjon el? Alig hisz-
szük. Legalább Angliában a »Revised Version* dolgo-
zásánál más eljárást követtek. Ott igyekeztek a mun-
kába bevonni minden protestáns egyház illető szakférfiait. 
S Lightfoot, Scrivener és mások mellett tagja volt a 
Westminster termében ülésező biblia-fordító bizottság-
nak az unitárius vallású Vance Smith is. 

Az eddig használt biblia-fordítás egy református 
hittudós munkája S ha most az átdolgozásra az ágost. 
hitvallásúak is meghivatnak, egyáltalán nem lehet érteni 
az unitáriusok mellőzését. Minek tulajdonítsuk az eljárást ? 
Avagy tán még mindig a régi szellem kisért, mely az 
unitárius egyházban nem akarja a protestantismus egyik 
ma már a reform, és ág. hitvallású egyházakban is a 
liberális egyházközségek által representált alakját el-
ismerni ? 

A reformátió idejében a protest. egyházak külön 
biblia-fordításokról gondoskodtak. S a Károli fordítása 
mellett, ott találjuk a Heltaiét és mások fordításait. Ha 
már most kitűnt az, hogy e fordítások számos javítást 
igényelnek és hogy most más módon kell a fordítást 
eszközölni, mint régen tették, az egyházak szakférfiainak 
együttesen, miért hogy épp az unitárius egyház nem 
nyert a közreműködésre meghívást, mely már annálfogva 
is nyújthatna a munkában némi szolgálatot, hogy theo-

logusai Angliában tanulván az angol nyelvet — hogy 
többet ne mondjunk — értik s a »Revised Version* 
használatánál jó segítségül lehetnének. 

De hát ha úgy tetszik, legyen: csinálják a biblia-
fordítást a reformátusok és ág. hitvallásúak. Nem mond-
juk, hogy meg nem tehetik nálunk nélkül is. De arra 
kérjük, csinálják azt a symbolikus könyvek tanaínak 
mellőzésével, mert a szentírást nem valamely felekezet 
alapítója, nem Luther, avagy Kálvin írta, hanem a pró-
féták és az apostolok s mi őket akarjuk hallgatni. 

Élőpatak, 1886. aug. 7. 
Péter fi Dénes. 

* 

Hogy a munká'at vezetésével megbízott dunamel-
léki püspök úr unitárius testvéreinket nem szólította föl 
még eddig a munkában való részvételre, részünkről is 
sajnáljuk, sőt az igazat megvallva: hibának is tartjuk. 
Nem az ő részéről, mert úgy tudjuk nem rajta mult. O 
a londoni igazgatóság részéről egyenesen úgy vette a 
megbízást, hogy a munkát a helv. és ágost. hitv. két 
evangel. felekezet illetékes férfiainak közreműködésével 
hajt ja végre ; s midőn e miatt kérdést tet t az igazgató-
ság bécsi tagjánál, azt a választ nyerte, hogy az unitá-
riusok mellőzése nem tévedésből, hanem szándékosan 
történt. Reméljük azonban, hogy e kérdés véglegesen 
még nincs elintézve. 

Kevésbbé adhatunk igazat t. Péterfi urnák abban, 
a mit a symbolikus könyvekről mond. Mi a symbolikus 
könyv? Valamely szervezett egyháznak illetékes nyilat-
kozata az iránt: mikép értelmezi ő a bibliában foglalt 
tanokat. Önként értetik, hogy az értelmezés, mint em-
berektől származó, nem tart igényt az absolut tökélyre 
s a változhatatlan végleges kijelentés jellegével nem bír. 
De míg illetékesen megváltoztatva nincs, az illető egy-
házra és annak igehirdetőire nézve kötelező. 

A magyar reform, és evang. egyházak symbolikus 
könyvek alapján állanak : vagy is a bibliát azok értel-
mében magyarázzák. S a kifogásolt körlevélben nincs 
semmi egyébb mondva, mint az — hogy az átdolgozok 
tartózkodjanak oly valamit bevinni a biblia szövegébe, a 
mi symbolikus könyveinkkel ellenkezik. Ez a veszély az 
ó testamentómnál ugyan kevésbbé fordul elő — de egy-
felől az átdolgozok irányzására, másfelől a nép meg-
nyugtatására szükséges volt ovakodni ellene. Szerk. 

A tiszántúli ev. ref. egyházkerület nyári 
közgyűlése. 

A közgyűlést megelőzőleg, aug. 6. és 7. napjain 
lelkészképességi vizsgák tartattak, az elsőre 30, a má-
sodikra 20 lelkészjelölt állván elő.*) Az első vizsgaiak 
közül 3-an, (Budai János, Dobi Mór és Török Zoltán) 
a második vizsgát tevők közül 6-an (Debreceni Gyula, 
Havas Gyula, Hlyei Endre, Kiss Ferenc, Nagy József, 
és Szűcs László) nyertek mindenből kitűnő osztályzatot. 

Maga a közgyűlés aug. 9-én nyittatott meg főt. 
Révész Bálint püspök úr imája és beszéde által, kit azon-
ban, mivel egészségi állapota nem engedte meg, ez alka-
lommal az elnöklés terheinek hordozását a következő na-
pokon nagyt. Kiss Áron úr ; mint hivatalban legidősebb 
esperes helyettesített; a világi elnökséget ezúttal is méltó-
ságos Vállyi János főgondnok úr vitte. 

A négy napig tartó közgyűlés táigyai közű', mint 

*) Érdekesnek tartom megjegyezni, hogy az 1885. év április 
hava óta tartott három papi vizsgán összesen nyolcvanegy lelkész-
jelölt nyert a tiszántúli kerülettől oklevelet! Sok az arató, kevés a mező. 

1048* 
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nagyobb érdekkel bírókat, most csakis e következőket 
emelhetjük ki. 

A közalapból az esperesi kar 150 egyháznak 
17,274 forintot és 100 lelkésznek 9800 forintot javasol 
kiadatni. A z államsegélyből ez alkalommal négy egyház, 
29 lelkész és 22 tanító részesíttetik. Egy , a f.-szabolcsi 
egyházmegyében történt eset alkalmából ismételve ki-
mondta az egyházkerület, hogy míg saját főiskolája 
végzett növendékei közül többen hely nélkül vannak, 
más egyházkerületből kerületünkbe segédlelkész nem alkal-
mazható s általában csakis a püspök kebelezhet át kerü-
letünkbe más kerületből átaljött egyházi hivatalnokot. 

A konventi vita, melyet már legtöbben a mult ker. 
gyűlésen végkép lezajlottnak véltünk, a beregi egyház-
megye egy határozata által ismét felujult. Ez egyházme-
gye ugyanis, f. évi julius 20-án azon határozatot hozta, 
hogy »az egyházkerületi közgyűlés által választott kon-
venti képviselőket törvényes képviselőkül el nem ismeri 
e határozatát az egyházkerületi közgyűlés utján a kon-
venti képviselők választásának megsemmisítése végett az 
egyetemes konventre felterjeszti.« Bár egyházkerületünk 
mult májusi közgyűlése alkalmából egy hasonló tar-
talmú fellebbezést visszautasítván, kimondá, hogy köz-
igazgatási ügyekben a kerület véglegesen határoz s e 
téren a konvent felettes hatóságéi el nem ismerhető, 
most mégis három órai kellemetlen vita után nyer t a 
beregi fellebbezés mult gyiilés elődjéhez teljesen hasonló 
elintézést, hogy t. i. a kerületi gyűlés 32 szóval 17 ellen 
mellőzte s felette napirendre tért . 

A debreceni főiskola szellemi s anyagi ügyei, vala-
mint a kerületi gimnásiumok létkérdése szintén igen sok 
idejét igénybe vették e mostani ülésszaknak. A debre-
ceni főgymnásium nagy népessége mulhatatlanúl szüksé-
gessé teszi ugyanis több parallel osztály felállítását, mire 
azonban a szükséges összeg csakis a tandi j felemelése 
útján szerezhető be. Ehhezképest kimondatot t , hogy -— 
a refotmátus tanulók tandija az eddigi maradván — a 
más vallású tanulóké 40 frtra emeltetik, s emellett a 
más vallású tanulók felvétele csakis azon határig enged-
tetik meg, ameddig az illető osztály népessége több pa-
rallel szakasz állítását nem követeli. 

A jövő iskolai évben 3 parallel osztály állíttatik fel 
s a 13 rendes tanár mellett 2 helyettes és 2 segédtanár 
fog alkalmaztatni. Magától értetik, hogy jövőben, a ta-
nulók számához képest, a parallel osztályok száma nö-
vekedni vagy kevesbedni fog. A gymn. és képezdei ta-
nárok fizetése egyenlősíttetett , illetőleg emeltetett . A 
tápintézet ügye az elfogadott rendszabályok nyomán új 
alapokra lett fektetve. A nyilvános olvasó-terem, bár a 
korlátolt anyagi erőkhöz mérten ez időre csak a lehető 
legszerényebb felszereléssel, talán már a jövő polgári év 
elején meg fog nyilní. 

A vidéki gymnásiumok ügye is legnagyobb részben 
megnyugta tó elintézést nyert . Á minisztérium által kifo-
gásolt h iányokon: épületek, tantermek célszerűtlen vagy 
szűk volta, tanerők kevés száma stb. a legtöbb intézet-
nél a közel jövőben segítve lesz. Csakis a szoboszlai 
egyház szüntette be négy osztályú gymnásiumát, a bö-
szörményi pedig polgári iskolával kapcsolatos gymná-
siumot óhaj t ezentúl is fenntartani. Igen különös, hogy 
a miniszter ennek ellene van ; hiszen, ha jól tudjuk, 
maga az állam is több ilynemű középiskolát tar t fenn. 

A többi nagyszámú tárgygyal — az egyházkerület, 
illetőleg egyes megyék vagy egyházak magánügyeire 
vonatkozván azok — nem akarom a tisztelt olvasók 
figyelmét fárasztani. 

ÍZI ÉS ISKOLAI LAP. 1050 

Nyilt levél Keszi Hajdú Lajos lelkésztanár úrhoz! 
E becses lap f. é. 28. számában a kisújszállási pap-

választásról írván Ön, a megválasztott lelkész, Gulyás 
Lajos úrnak vezércsillagokul ajánlja »az evangyeliom hir-
detésében, a tudomány terjesztésében, az egyházkormányzat 
és tanintézetek vezetésében, Váradi Sámuel, Dorka Illyés, 
Török Pál, Fordős Lajos, Erdélyi Sándor és a most le-
lépett Illyés Bálint nagynevű, vallásos szellemű, tudományos 
műveltségű elődöket. Csak tíz betű leírásába tehát semmi 
fáradságba nem került volna Önnek oda irni a sorrendbe 
boldogult a tyám : Győri La jos nevét, ki szintén kisújszál-
lási lelkipásztor volt (1842 — 1870). 

Igaz, hogy felejthetetlen a tyám nem volt nagynevű, 
mert mint szerény közmunkás megelégedett az egyházá-
ban s egyházmegyéjén viselt hivatala által rá rótt köte-
lességeknek pontos és lelkiismeretes teljesítésével; nem 
akart magából nagy embert csinálni vagy csináltatni; 
az ő puritán és alázatos lelkétől távol volt minden hiú-
ság. E s ha a »Papi dolgozatok« egyes füzeteiben nyil-
vánosságra bocsátot t is néhány prédikációját, melyeknek 
bírálatáért pirulni nem volt oka : ezt is nem a névért 
tette, hanem a vállalat érdekében. De ha nagynevű nem 
volt is, hiszen Török Pál és Fördős Lajoson kívül me-
lyik az említettek közül nagynevű: nem jutott még eszébe 
senkinek eltagadni az Ő vallásos szellemét, tudományos mű-
veltségét s érdemeit az evangyeliom hirdetése, a tudomány 
terjesztése, az egyházkormányzat és a tanintézetek vezetésé-
ben; nem senkinek, csak Önnek. Büszke lehet r á ! 

Ez eljárással szemben a gyermeki hála és kegyelet 
parancsolja nekem, hogy a nt. szerkesztőségtől helyet, a 
kegyes olvasó részéről pedig elnézést kérjek, midőn e magán 
érdekűnek látszó dologban felszólalok s számon kérem a 
lelkésztanár urat, a miért boldogult a tyámat így agyon* 
hallgatta, méltó megbontránkozást okozván nem csekély 
számú tisztelői körében, kik még mindig becsüléssel és 
szeretettel ápolják emlékét annak, kit sírjában így megrabol 
érdemeitől egy magyar iró. Óh, hogy ma már nem csak 
a haldokló, de a halott oroszlán szelleme is e lmondhat ja 
»certe bis videor mori!« 

Fel kell tételeznem Önről, hogy ok nélkül nem 
tesz semmit s bizonyos okból te t te ezt az agyonhallga-
tást ís; feltételezem azonban azt is, hogy felvilágosítja 
eljárásáról s annak okáról azt az olvasó közönséget, 
melynek jóhiszeműségét félre akarta vezetni. Felkérem, 
hogy tegyen eleget kívánságomnak ; ellenkező esetben 
kényszerítve érzendem magamat , hogy én ismertessem 
meg eljárását és annak okát, úgy a mint az előttem 
ismeretes. 

Kenderesen, 1886. augusztus 6. 
Győri Lajos, 

ref. lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 
A heidelbergi egyetem 500 éves jubi leuma 

napokig tar tó ünnepélyességek között e héten ment 
végbe. 

A nagy hírű egyetem alapítása (1386) Ruprecht pfalzi 
gróf által okt. 18-ra esik ugyan, de jobbnak látták nyáron 
tartani az ünnepélyt, midőn a gyönyörű fekvésű várost sok 
idegen szokta fölkeresni. Most különösen sok vendége van 
a régi városnak, melyben félezred óta világít a tudomány 
faklyája. — Heidelberg a magyar protestántismusnak is 
századokon át volt világító tornya. A 16. és 17-dik 
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századokban különösen sok jeles pap, tanár és főrangú 
ifjú nyerte ott felső kiképeztetését. A Tökölyek és Beth-
lenek sarjai s oly tudósok mint szenei Molnár Alber t és 
Alvinczi ott vezettettek be a protestáns tudományosságba. 
Az egyetem tanárai között világhírre emelkedtek a hei-
delbergi káté irói, Ürsinus Zakariás és Olevianus Gáspár. 
Magyar alapítványok is vannak az egyetem (protestáns) 
theológiai fakultásán, melyek újabb időben is számos 
magyar theológust vonzottak a tudomány e hires kút-
fejéhez. 

Az aulában kezdődő ünnepélyt ének nyitot ta meg, 
mely után az egyetemi tanárok nejei által a jándékozott , 
új egyetemi zászló nyúj ta tot t át a tanuló-ifjúságnak. A 
zászló átadásának ünnepiességét emelte az is, hogy 
Becker professor leánya alkalmi költeményt szavalt, Bul-
merineg tanár felesége pedig felolvasta az ajándékozásról 
szóló okiratot. Ezután Holsten tanár a professorátus által 
ajándékozott értékes írókészletet adta át. Becker prorek-
tor köszönetet mondot t a nagyhercegnek és a városnak 
az aula fényes berendezéseért, a tanároknak és nejeiknek 
az értékes a jándékokér t és a zászlót az ifjúság védelmébe 
ajánlotta, mire az ifjúság által kiküldött bizottság elnöke 
ígéretet is tett . Az aulai ünnepélyt hatásos ének zárta 
be. Másnap fáklyás menetek és kerti ünnepélyek, azután 
történelmi jelmezes menet tar ta tot t . 

Az ünnepély további folyamában a notabilitások 
és küldöttségek fogadása ment végbe. A badeni nagy-
herceg, a porosz trónörökös, a 20 német és 18 külföldi 
egyetem küldöttei, a pápa külön követe a díszterem-
ben nagy pompával , fényes beszédekkel fogadtat tak. 
Estve vagy nyolcadfél ezer ember jelent meg a villa-
mos lámpák, zöld lombok, zászlók és címerek díszében 
pompázó teremben, hol a német hymnusz elhangzása és a 
rektor beszéde után Lachner ünnepi kantatéját adták elő. 
Az ünnepély fénypont ja aug. 3-kán volt, mikor az isten-
tisztelet, a díszülés és estély tar ta t tak. Az istenitisztele-
ten jelen voltak : a német trónörökös, a badeni nagyhercegi 
pár, Lajos Vilmos és La jos hercegek, továbbá válogatott 
közönség. A templom azelőtt egy fallal protestáns és 
kath. istentisztelet részére ketté volt osztva, mig most 
a falat eltávolíták s a templomot szőnyegekkel és vi-
rágokkal ékíték. Az istentiszteleten Bassermann theol. 
tanár mondot t szép beszédet. Nagyszerű volt a zene-ki-
séret, mely zenészek és egy vegyes énekkar előadásai-
ból állt, Scarlatti és Mendelssohn-féle egyházi szerzemé-
nyekkel s egy Bach-féle fugával végződött . Délelőtt 
11 órakor az egyetem dísztermében lefolyt díszülést a 
badeni nagyherceg nyitot ta meg beszéddel, üdvözölve a 
valóban fényes gyülekezetet . A német trónörökös, ki 
Bayreuthból jött , nagy hatást keltett politikai színezetű 
beszédével. Becker prorektor és néhány badeni szónok 
után Stevenson tanár, a pápa római követe, lépett az 
emelvényre, hogy hízelgő olasz beszéd kíséretében át-
nyújtsa a pápa a jándékát (a vatikáni könyvtár katalógusát). 
Említé, hogy VI . Orbán pápa volt az, ki Ruper t választó-
fejedelmet az egyetem alapításában segíté. E közben egy 
kellemetlen incidens játszódott le. Becker prorektor, ki 
a heidelbergi egyetem nevében a vatikáni ajándékot meg-
köszönte, hangsúlyozta, hogy ez az a jándék emlékeztet 
nehéz időkre, olyan napokra, melyek remélhetőleg nem 
fognak többé Németországban visszatérni, de köszö-
nettel elismeri, hogy »az a férfi« (dieser Mann) a kinek 
megbízásából Stevenson idejött, sokat hozzájárult ahhoz, 
hogy most béke uralkodik a német lakosság közt. A 
pápáról mondot t cinikus szavak hallatára a német t rón-
örökös és badeni nagyherceg szívélyesen kezet szorítottak 
a pápa követével, a ki igen finom és művelt ember. A 

prorektor tapintat lansága ezzel el lőn simítva. Majd a 
különböző egyetemek és akadémiak küldöttei á tnyuj ták 
üdvözlő felirataikat. Becker prorektor felelt nagyon elő-
térbe tolva az egye tem érdekeit. Ezután az összes kül-
földi egyetemek nevében beszélt Zeller tanár, a francia 
akadémia elnöke. A párisi tudós beszédét nagy tetszés-
sel fogadták. Az t mondta, hogy az igaz tudományt nem 
lehet politikai és nemzeti határok közé szorítani, hanem 
mindenütt az emberiség javára közös. A z ünnepély zene 
és énekszó mellett végződött . Es te a nagyherceg rendezett 
ünnepélyt a kastélyban. E g y feldíszített pavillonbati be-
mutat ták a fejedelmi vendégeknek a német és külföldi 
tudósokat . A teázás után az udvar sétát tet t a parkban, 
mindenütt , lelkesen üdvözöltetve. A város ki volt világítva, 
a kastélynál különböző szinű bengáli tüzek gyúltak ki, 
hol egy, hol más részletet borítva fényárba. A pincé-
ben, hol a nagy hordó ontá az italt, tűzkarikák siste-
regtek. Másnap a t rónörökös és a küldöttek legnagyobb 
része elutazott. Külföldön, de főleg hazánkban, méltó 
megütközést keltett, hogy a magyar egye temek és fő-
iskolák egyike sem volt az ünnepélyre meghíva. Ez is a 
»Schulverein« műve vo lna? ! 

A kathol ikusok és protestánsok Németország-
ban. A német protestáns-egylet állandó bizottsága a 
következő felhívást te t te közzé: A z uralkodó német állam 
politikájában a római egyházzal szemben beállott végze-
tes fordulat, mely nemcsak egy nemzeti érzelmű kathol. 
egyház létesülésének csiráit fenyegeti elfojtással, de mé-
lyen érinti egyszersmind az ország minden részében a 
mi evangelikus egyházunkat is, arra az elhatározásra 
bírt bennünket , hogy barátainkat és elvtársainkat ez év 
őszére nyilvános gyűlésre hívjuk össze. Elhal lgatva még 
egyelőre a helyet és időt a következőkben csak azokat 
az okokat fejtjük ki, melyek a fenn jelzett bizottságot 
Berlinben erre az elhatározásra birták. Mi abban, hogy 
az állam meghátrál a római egyház mértéktelen hatalmi 
követelései előtt, veszélyeztetését látjuk a békének és 
népünk jövőjének. A pápaság 1870-ben korlátlan hata-
lommal ruháztatot t fel, hogy a jezsuiták régi harcát a 
vallási és polgári szabadság ellen újult erővel folytathassa. 
Minden jel arra mutat, hogy a döntő győzelmet éppen 
német földön fogják aratni. Edd ig az állam hatalmas kar ja 
meg tudta gátolni, hogy a német szabadság és hatalom 
régi, örökös ellensége tért hódí thasson: most az állam 
békét kötöt t vele! Mit jelent ez a béke? Mi tiszteljük és 
becsüljük katholikus polgártársaink személyes meggyőző-
dését s iparkodunk velük a legjobb egyetértésben élni. 
De a pápát , ki a reformációt az emberiség pestisének 
s a forradalmak szülőanyjának mondja , nem tekinthetjük 
békefejedelemnek s a római politika iránt, mely a pro-
testáns állam- és szellemélet fejlődésének, ha csak tehette, 
gátat emelt, nem lehetünk bizalommal. E béke magva 
és jelentősége már világosodni kezd. A szövetkezett 
pápát és császárt a német birodalom összetartó isteni 
institúcióiként hirdetik és ünneplik szerte és a pápát szó-
lítják fel döntő bíróul, fejedelmek és népek fölött, bárha 
protestánsok is. Római lelkészek még jobban elmérge-
sítik Németországban a vallási torzsalkodást s becsempé-
szik a családokba, sőt az iskolákba is. Számos jel mutat 
arra, hogy a komtempláló életet folytató szerzetrende-
ket a hitért küzdő szerzetrendekkel, különösen pedig a 
jezsuitákkal, még inkább szaporítani fogják. Egyletünk kö-
telességének tar t ja e jelekre rámutatni, h o g y a protes-
táns szellem ébredjen s idejekorán gondoljon védelemre, 
mert az állam elvonta felőle védő kezeit. De nemcsak 
római hierarchia részéről fenyegető veszélyekre tar t juk 
kötelességünknek rámutatni . Az a jelenleg oly befolyásos 
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párt , mely az állam e meghátrálásába befolyt, ami evan-
gélikus egyházunk kebelében is fenyegeti a lelkiismeret-
szabadságot s azt hiszi, hogy uralmát megszilárdíthatja 
az által, ha a reformáció egyházait, amennyire lehet, római 
mintára a 'akítja át. Az a 'att az ürügy a 'att , hogy az evan-
gélikus egyháznak az őt megillető szabadság és független-
ség megadassék, követelik az akadémiai tanszabadság 
korlátozását, az egyházi törvényhozásnak az állami felügye-
let alól való függetlenítését, a lelkészek uralmának a köz-
ségek és zsinatok fölött va 'ó erősbítését s ki tudja még 
mit. Nyilvánvaló, hogy ezáltal a mi evangélikus egyhá-
zunk egy alsóbbrangú katholikus egyházzá fajulna s köz-
ségeink a szolgaság és függés állapotába jutnának, de 
épp azért vállvetve ke'l ellene küzdenünk stb. 

Mr. Ashton, a londoni ev. társaság titkára, ki a 
mult hónapban Debrecenben, megelőzőleg Budapesten 
lapunk szerkesztőjénél és a dunamelléki püspök urnái is 
megfordult, nem rég megküldötte szerkesztőségünkhöz 
társulatának 36-dik évi »Report«-ját, mely érdekes át-
tekintést nyúj t a hasznos egyesület tevékenységéről. 
Franciaországban négy vallásos társulatnak nyúj to t t se-
gélyt, melyeknek ügynökei, főként idegen felekezet (róm. 
kathol.) közé ékelt protestánsok között, mint Roanne, 
Bríve, Grenoble, Poitou és a Cevennés környékén mű-
ködnek. Belgiumban részint a főváros, Brüssel, külön-
böző pontjain, részint a vidéken, különösen Charleroi és 
Louviére kerületekben foglalkoztatja belmisszionáriusait 
Olaszországban Róma, Milano, Leghorn és Brescia váro-
sokban prédikáltatja rendes lelkészekkel az evangéliumot, 
míg Siciliában és más vidékeken rendkívüli megbízottak 
végzik a munkát. Spanyolországban Bilbao, Camunas, 
Rubi, Sabadell és Mataro az egyesület főbb állomásai, 
melyeken kilenc ügynök intézi az ügyeket. Csehországban 
a cseh-morva szegény atyafiak négy helyen érzik és 
áldják a londoni egyesület jótékony kezeit. A társulat a 
mult évben közel 3 millió forintot költött a nemes célra. 

A »Quarterly Register«-ből, a presbyteri szövet-
ség évnegyedes közlönyéből, melyet Rev. Blaikie, az 
ismert edinburgi professor szerkeszt, a napokban jutot t 
szerkesztőségünkhöz a 3. szám. A gondosan összeállított 
közlöny a szövetség ügyeit és mozgalmait kiséri figye-
lemmel. Tudósítások vannak benne az amerikai és európai 
szakosztály végrehaj tó bizottságának üléseiről, továbbá a 
nyugatindiai egyházak és a misszió-ügy állásáról; levelezé-
sek Franciaországból, Svájcból, Morvaországból és Britt-
Columbiából; könyvismertetés dr. A . Zahn egyháztörténeti 
művéről, mely az európai continens protest . egyházainak 
történetével foglalkozik a jelen században ; egy kis ismer-
tetés a belga protestáns egyházról, végre magvas tudó-
sítások az angol, skót, irlandi és amerikai presbyteri 
egyházak folyó évi közgyűléseiről. A füzetet bezáró 
»Vegyesek* között röviden említés van téve dr. W . B. 
Boberstonnak, a hírneves és nálunk is ismert szónoknak 
és egyházibeszéd-irónak haláláról. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Lelkészválasztás. Tisza-Abádon f. hó 1-én Takács 

Káro ly ottani időközi lelkész választatott meg lelkészül 
116 szavazattal Szabó Sándor kúnhegyesi segédlelkész 
27 szavazata ellenében. 

* Lelkészjelölések. A tisza-nánai (Alsóborsod) egy-
ház lelkészállomására. Kérészy Barna, a.-vadászi; Edes 
Ábrahám, sályi : Sólyom Gyula, csabai; Csordás Dániel, 
mező csáthi és Szutor Endre, kölesei lelkészek jelöltettek 

ki. A his-várdai egyházba pedig Tóth János, ibronyi; 
Rácz Gyula, tuzséri; Mészáros Gyula, mihálydii lelkészek 
és Rács István, nyíregyházai; Máté Gyula, tárkányi se-
gédlelkészek kanditáltattak. 

* Értesítés. Az eperjesi ág. evang. ker. collégiumi 
jogakadémián az 1886/7 . tanévre a beiratások f. é. szep-
tember 1 -tői 8-dikíg eszközlendők; az előadások pedig 
szeptember 9-én veszik kezdetüket. Jegyzet. A jogaka-
démiai hallgatók részesülhetnek a collégium kebelében 
fennálló convictus és alumneum kedvezményeiben ; az 
erre érdemesek igényt tar thatnak a collégium által 
évenként kíosztatni szokott több és tekintélyes összegű 
ösztöndí jakra; valamint a szegénysorsúak a jelentékeny 
alaptőkével rendelkező > Jogász segély-egylet* támogatá-
sára számíthatnak. Megjegyeztetik végül, miszerint úgy 
a jogakadémiai ifjúsági, mint a collégiumi nagy könyv-
tár a hallgatóság rendelkezésére álland. Eperjes, 1886. 
julius havaban. — Az eperjesi ág. ev. kerületi collégiumi 
jogakadémia igazgatósága. 

* Tanáregyesületi közgyűlés . A tiszántú'i ev. ref. 
középiskolai tanáregyesület f. évi közgyűlése aug. 23. és 
24-én fog megtar ta tni M.-Szigeten. A programm végleges 
megállapítása, kinyomatása és szétküldése még julius hó 
folyamán megtörtént , s ezek alapján a következőket ajánl-
juk az egyesületi tagok figyelmébe: 1) A közgyű'ésen 
megjelenni szándékozó egyesületi tagok, küldöttek és 
vendégek szíveskedjenek bejelenteni eme szándékukat 
f. évi augusztus hó 16-ig Elek La jos egyesületi jegyző-
nél (Debrecen, Füvészkert-utca 1080. sz. a.), hogy az 
elszállásolás ügyében idejében lehessen intézkedni. 2) Az 
intéző bizottság abban állapodott meg a vasúti kedvez-
ményes menet jegyekre nézve, hogy azokért minden 
egyesületi t ag maga nevében folyamodjék, mert így 
5 0 % engedményt lehet nyerni, az eddigi eljárás mellett 
pedig csak 33Vj0 /<ro t- Az 5° kros bélyeggel ellátott 
s az illető vezérigazgatósághoz címzett és a kérvényező 
tanár tanintézeti igazgatósága által ellenjegyzett s meg-
pecsételt folyamodványok legkésőbb augusztus 10-én el-
indítandók. Az így nyerhető engedménynek azon előnye 
is van, hogy 3 hónapra szól. 

* A brassói magyar evangel . e speresség most 
anyásított Türkös nevű egyházközségében aug. 8-án ik-
ta t ta be Török József magyar esperes az új lelkészt 
Deák Sándort . A szászok röpiratot adtak ki a magyar 
esperesség ellen ; a magyar esperesség javára is jelent 
meg egy ily c ímen: »Szászok igazsága.* Á r a 50 kr. 
megrendelhető e címen : Evangel. magyar esperesség 
Brassó. 

* A pozsonyi ág. hitv. evang. lyceumban a be-
iratások az 1886/7-dik tanévre szeptember hó i -én kez-
dődnek és ugyanezen hó 4-ig tar tanak. A javító- pótló és 
magánvizsgálatok aug. hó 30-án és 31-én tar ta tnak. A 
tanév megnyitása szeptember 4-ikén lesz, az előadások 
szeptember 6-dikán megkezdetnek. A tápintézet szept. 
i-én nyittatik meg. — Az igazgatóság. 

* Figyelmeztetés. Az eperjesi ev. ker. collegíum-
ban a jövő 1886/7-ik iskolai évre a beiratások a főgym-
násiumban és e tanítóképző-intézetben f. évi szeptember 
1—4. napjain tar tatnak, a theologiaban és a jogakadé-
miában szeptember 1—8-ig. Későbben jelentkezők csak 
elkésésöket igazoló bizonyítványok és folyamodvány 
alapján vétethetnek fel. A beírásokat megelőzőleg aug. 
30. és 31-edik napjain tartatnak a felvételi, javító- és 
esetleg magánvizsgálatok. Felvételi vizsgálat kötelező 
azon gymn. I. osztályba lépő tanulókra nézve, akiknek 
a negyedik elemi osztályról kielégítő bizonyítványuk 
nincs és ezen vizsgálatért díj fizettetik. Különben pedig 
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az ilyen bizonyítványnyal ellátott tanulók, valamint min-
den más tanuló, a bizonyítvány alapján vétetnek fel. A 
kik tanulmányaikat magánnevelésben folytat ták s magán-
vizsgálatot akarnak tenni, azok a megelőző osztályról 
szóló hiteles kielégítő bizonyítványon kívül tar toznak 
hozni mult évi holtartózkodásukról szóló községi bizo-
nyí tványt is. A tanítóképző-intézetbe, valamint a t áp -
intézetbe való felvételre nézve útbaigazítást nyúj t az 
igazgatóság. A theológiába s a jogakadémiába a felvétel 
az érettségi bizonyítvány, vagy a mult évi index alapján 
történik. A coll. évnyitó-ünnepély f. é. szeptember hó 
5-én d. e. n órakor, a coll. nagy te remben fog meg-
tartatni. Az előadások a főgymnásiumban és a tanító-
képző-intézetben szept. 6-ikán, a theológián s a jogaka-
démián szept. 9-dikén kezdődnek. — Iiörk József, coll. 
igazgató. 

* A gömöri e speresség julius 28-kán tar to t ta évi 
közgyűlését O e t n e k e n . Ez alkalommal igtat ta t tak be az 
újonnan választott tisztviselők. Nsg. Szent Iványi Á r p á d 
felügyelő úr úgynevezet t domesztikális pénztár alapjára 
IOO frt, esperességi nyugdíjintézet javára szintén IOO frtot 
volt kegyes adományozni. Nt . Te r ray Gyula főesperes 
a domesztika alapjához hasonlókép 100 frttal járult. E 
számok hangosan beszélnek új elnökségünk egyházsze 
retetérői. Ebéd alattt az előbb említett új alapra 18 frt 
78 krt. Luther- társágra szinte annyit gyűj te te t t . 

* Szerzetesből debreceni reform, tanár. Eszter-
gomban nagy föltűnést költött egy ottani benedekrendi 
íőgymnásiumi tanárnak, dr. Halász Sándor Kelemennek 
egyházunkba áttérte. Benne, mint írják, közkedveltségű 
embert vesztett az esztergomi társadalmi élet. A hir 
teljesen igaz. Dr . Halász, áttérni óhaj tván hozzánk, gym-
nasíumi tanári állást keresett Debrecenben és csakugyan 
alkalmazást is nyert , mint rendkívüli tanár, a rajzoló 
geometria és a természettan taní 'ására. Óhajt juk, mond ja 
a debreceni lap, hogy ne bánja meg a fontos lépést, 
melyet hozzánk térésével tett . Főként tőle függ, hogy 
itt is szeretet vegye őt körül úgy a főiskolában, mint a 
társadalmi életben. 

* A nagy-szalontai gymnas ium elvesztette nyil-
vánossági jogát . A vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
nagy-szalontai, polg. iskolával összekötött 6 osztályú 
gymnasiumtól, mert nem volt képes a törvény követel-
ményeinek megfelelni, megvonta a nyilvánossági jogot . 
Ez intézet egyik tanárát, Katona Mihályt, mint múltkor 
közöltük, Kecskemétre választották meg tanárnak. 

* ,,A babonáról" című népkönyv szerzője Sirisaka 
A n d o r tudat ja az érdeklődőkkel, hogy műve első kiadása 
teljesen elfogyott. Már a második kiadás is készletben 
van s ez példányonkint 50 krjávál megrendelhető szerző-
nél Pécsett, és Lampel Róbert budapesti könyvkereskedő-
től, kinek a könyvecske bizományba adatot t . 

* Az evangel ium és a párbaj. Fővárosban és vi-
déken egymást érik a párbajok, egyre szedve szomorú 
áldozatjaikat. A mult héten is egy sokak által kedvelt 
derék ifjú életét ontotta ki az ostoba mérkőzés. Dessewffy 
A . volt ez a szánandó áldozat, kinek ravatalát nagy és 
általános rokonszenvvel állta körül Budapest úri társasága. 
A gyászszertartást Horváth Sándor, az evang. egyház új 
lelkésze végezte, megható imát s utána általános helyes-
léssel fogadot t beszédet tartva a halott fölött — az élők-
nek. Az evangelium derék hirdetője lesújtó váddal illette a 
modern társadalmat, a miért nincs ereje és bátorsága 
hozzá, hogy ledöntse önalkotta bálványát (a párbajt), 
melynek már annyi erős karú, meleg szívű magyar ifjú 
lett szomorú áldozatja. »Mint a jó isten szolgájának — 
folytatá ihletet ajakkal — jogom és kötelességem e gyász-

ravatalnál bevádolni a mai kort, a mai társadalmat, mely 
bálványt alkot magának, s annak oltáránál vérzik el, 
mintha nem volnának elég más ellenségei az életnek«. 
Majd ijesztő rémnek nevezte azt, mely a családokat ré-
mítgeti, daemonnak, mely a halál'al szövetkezik; bálvány-
nak, mely ember-áldozatot követel. — Tisztelet és elis-
merés adassék az evangelium hű szolgájának, ki az igaz 
keresztyén felfogást bátran szemébe mondja korunk léha-
ságának s kifejezést adot t a társadalom komolyabb és 
jobb eleme érzelmeinek. 

* A nógrádi evang. e speresség Balassa-Gyarmaton 
tartá meg évi rendes közgyűlését, Svehla János főesperes 
és Beniczky Gyula felügyelő ket tős elnöklete alatt . A 
rendes közgyűlést lelkészi értekezlet és gyámintézeti gyű-
lés előzték meg. Az esperesi jelentés az egyházi élet 
á'lásáról kedvezőleg szólott s fölemlítette, hogy javításokra 
közel 26 ezer, kegyadományul 5233 frt folyt be. Dessewffy 
Ot tó indítványára az egyházi tisztikar mandatumá-
nak 3-ról 6 évre való kiterjesztése a kerületen szorgal-
maztatni fog. Az egyházi épületek tömeges biztosítása 
az Al ta ' ános biztosító-társaságnál elhatároztatot t A tiszai 
kerület azon javaslata, hogy az anyakönyvek mind a 
négy kerületben kizárólag magyarul vezettessenek, egy-
hangúlag pártol ta tot t . Sérelmi ügyként tárgyal ta tot t a 
pusztagéci és herencsényi kérdés, mely községekben a 
kath . egyházra és iskolára a prot . hívek is megadóztat-
tak. Elhatározták, hogy megkeresik Nógrádmegye tör-
vényhatóságát jogorvoslat véget t s egyszersmind felírnak 
az egyetemes gyűlésre is. Egyút ta l felhívják a hitsorso-
sok figyelmét azon legújabban lábrakapott kath. visszaélésre, 
hogy a róm. kath. papi javadalmazások, a kúria döntvény 
megkerülése céljábó1, a községi költségvetésekbe csempész-
tetnek be. 

* Helyreigazítás. A prot . egyh. és isk. lap 31 -ik 
száma legutolsó lapján t. Kálmán Farkas úr ezeket i r ja : 
pár év múlva csak úgy dűlt ellene a sok •» csínálmányos« 
vád, per patvar, liuza vona, szennyes önérdek szülte herce-
hurca. A z nem tartozik rám, hogy t. Kálmán Farkas 
úr mint fütyörészted, zenélteti és zsoltároztatja az illetőt, 
mint emeli magas talapzatra, mások becsülete sárba ti-
porni akarásával, az ő jelleme dolga. Á m d e az igazság 
és az egyházmegye tekintélye megóvása kötelességemmé 
teszi megkérdezni t. Kálmán Fa rkas úrtól, hogy nem 
légből kapkodot t , s azt mondják hol vett gyanúsításokkal 
s ráfogásokkal, de tiszta hűséggel s kifogáshatlan bizo-
nyítékokkal tudja-e igazolni fennt írt szavait ? nevezze 
meg azokat, kiket vádja terhel, hogy ne csak majd Isten 
itélő széke előtt, de már itt a földön is lakoljanak azok, 
kik ártatlant bántalmaztak. Az t jól tud ja tiszt. Kálmán 
Farkas úr, hogy nem csínálmányos és szennyes önérdek 
szülte herce-hurca, de nagyon is tényleges dolgok azok, 
melyekben az egyházmegyei törvényszék két izben na-
gyon is kegyelmesen ítélt. Nem gondolta meg, hogy 
tapintat 'anságával mily eredményeket idézhet elő, ha 
kénszerüségböl muszáj lenne ez ügyet szellőztetni végszük-
ségből. Terehegy , 1886. augusztus ^. Kovács Antal, esperes. 

N E C R O L O G . 

E g y ritka művelt vallásos lelkületű özvegy lelkész-
nét kisértünk ki az elmúlt szombaton a béke hónába, ki 
e földi életben, ha sok örömöt élt is meg, fiatalabb évei-
ben boldog is vala : de annál több fájdalom és csapás 
jutott ki a későbbi időkben osztályrészül. E nő özvegy 
Gózon Zsigmondné nyáregyházi Nyáry Mária asszonyság 
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volt, 60 éven által ujszivaci ref. lelkészné. 1806. augusz-
tus 9-dikén született Nagy-Kőrösön, a tyja nyáregyházi 
Nyáry Péter, anyja Biczó Juliánná voltak. Elveszítve 
korán szüleit, Szeremlén atyja testvérénél nevekedett fel. 
Ebben a vallásos légkörben, hol a reggel imával és 
énekkel s az igével kezdődött s végződött a munka : 
egész életén á'tal megmaradt a krisztusi hit, mint vezérlő 
csillaga, melyre néki a sok szenvedések és csapások 
között oly nagy szüksége volt, hogy a csordultig telt 
keserűség poharát kiüríthesse az utolsó cseppig. 

52 évet és 3 hónapot élt házasságban ; özvegység-
ben 9 év 9 hónapot ; összesen 79 év, 11 hó, 20 napot. 

5 gyermeknek adott életet, kiket fel is nevelt és 
kikben örömét, büszkeségét találá hisz mindannyian örö-
költék édes anyjuk fényes lelki tehetségét, ideális szép 
vallásos világnézetét azután szép és kellemes külsejét, 
finom modorát. 

Oh de nincs e földön zavartalan boldogsága senki-
nek, néki sem lehetett. 1857. ápril 5-én elveszté 23 éves 
Katica leányát Rettegi Antalnét . 1863. augusztus 6-án 
a 34 éves Zsigmond ügyvéd fiát; 1867. ápril 28-án Ida 
leányát 29 éves ko rában ; 1878. október 30-kán szerető 
férjét. 1882. február 8-án Eduárd fiát, ki a tyja után lett 
ujszivaci lelkész; végre 1886. julius 19-én az imádásig 
szeretett egyetlen leányának férjét Dömötör Károlyt, kit 
oly anyai gyengédséggel tudott szeretni. Ennyi csapás, 
ha lelkét nem is tudta összetörni, de összetörte testét. 
Midőn az annyit zaklatott és bizonyára méltatlanul 
szenvedett vejét eltemeté, sietett vissza Ujszivacra s mi-
dőn kérdék tőle kedvesei, hogy miért siet annyira, azt 
mondá, hogy az övei várják Ujszivacon. . . Kik? Az el-
költözött kedvesei. Érzem, hogy nem sokáig várnak rám, 
most már én is megyek. . . Haza jött s ettől kezdve 
egyedül emlékeinek élt — lelki szemei keresték kedveseit 
ott fenn az üdvözöltek honában. Megfáradt teste pedig 
vágyott a kedves porok közé megpihenni, hol nincsen többé 
fájdalom és szenvedés. 

Oh az ő lelke a szenvedés iskolájában megtisz-
tult, ha voltak neki gyarlóságai, fogyatkozásai életében, 
de voltak azután annyi szép és magasztos tulajdonai, 
melyek őtet a női példányképek magaslatára emelték. 
Öreg korára — az anyagiakat értve — megfeledkezett 
magáról, csakhogy szíve vágyát kielégíthesse, hogy jót 
tehessen a szegényekkel, betegekkel, ügye fogyottakkal. 
Midőn már neki is keveset csorgatott az olajos korsó, 
még akkor is volt feleslege. O szeretetet vetett Ujsziva-
con és azt is aratott. Az ujszivaci egyház 125 frtot adott 
évenként mint nyugdíjt neki, ezenkívül a község gazdag 
lakosai ellátták mindennel és ő azt nem érzé soha, hogy 
mit tesz szegénynek, elhagyatottnak, megvetettnek lenni. 
Áldja meg érette a nagy kegyelmű Isten az ujszivaci la-
kosokat ! Julius 29-én d. e. 11 órakor minden küzdelem 
nélkül csendesen elaludt, egyetlen, imádásig, szíve utolsó 
dobbanásáig szeretett leányát most már szintén özvegy 
Dömötör Károlynét, 2 unokát és 2 dédunokát hagyva 
maga után. 

Temetése nagy és díszes művelt közönség jelen-
létében és nagy részvét közt ment végbe. A háznál e 
sorok irója mondott alkalmi német i m á t ; nagyt. Szilády 
János feketehegyi lelkész miután előbb a helybeli polgári 
dalkör egy verset énekelt, mondott hozzá méltó mély 
hitből folyó vallásos magyar gyászbeszédet. T. Tiefen-
tháler Fülöp ó-szivaci lelkész mondott egy szépen átgon-
dolt és érzett síri beszédet. 

Augusztus I. vasárnap levén alkalmi beszédet | 
mondott alulírott 1. Tim. 3 ; 11 verse felett fe j tegetve: 

hogy milyen lelkülettel kell hogy vívjon egy protest. 
lelkésznő. 

Befejezem e nekrologot e kis versszakkal, mivel 
koporsója felett mondott imámat befejezém : 

» S i e h a t h i e r v ie l g e t r a g e n , 
I h r L a u f w a r l a n g u n d s c h w e r . 
N u n f i ih l t S i e v o n d e n P l a g e n 
D e s L e b e n s k e i n e m e h r . 
I h r A b e n d is t g e k o m m e n , 
V o l l e n d e t i s t i h r T h u n . 
W i e w i r d S i e b e i d e n F r o m m e n 
S o s a n f t u n d s e l i g r u h n . Á m e n . 

Ujszivac, 1886. augusztus 3. Poór József, 
e v a n g . r e f o r m , l e l k é s z . 

A miskolci ágost. hitv. ev. esperességi algymna-
siumban üresedésben levő mennyiségtani és rajzoló geo-
metriai tanári állomásra. 

Kötelesség: a mennyiségtannak és rajzoló geometriának 
a gymnasium I—IV. osztályaiban hetenként 22 — 2401-án 
tanítása, mely óraszámig ezen kívül más tárgyat is vá-
laszthat. Javadalom : 600 forint. 

Feltételek: a megválasztandó segéd-tanári minőség-
ben egyelőre egy évre nyer alkalmazást, helyét pedig 
szeptember elején köteles elfoglalni. 

Az ezen állásra jelentkezni kivánók adják be folyó 
évi augusztus 25-éig dr. Marko László gymnasiumi fel-
ügyelő úrhoz ajánlataikat, bizonyítványukat. 

Kelt Miskolcon, 1886. augusztus 6-án tartott egyház-
tanács ülésből. 

1—2 Az elnökség. 

A besztercebányai ágost. hitv. evang. egyház elemi 
iskolájánál üresedésben levő egyik tanítói állomásra ezennel 
pályázat hirdettetik. 

Megkívántatik kellő szakképzettségen kívül a ma-
gyar, német és tót nyelvben, valamint az orgonálásban 
való jártasság. 

Kötelessége leend a reá bízandó osztályok tanítása 
és vezetése, valamint szükség e cetén a kántor-tanítónak 
helyettesítése. Megjegyeztetik azonban, hogy az egyház 
fenntartja magának az egyik osztályból a másikba esetleg 
leendő áthelyezésnek jogát. 

Fizetése évi 700 frt és 100 frt lakpénz, havonkint 
előlegesen az egyház pénztárából kifizetve. 

A választás végleges tanítói hivatalban levőknél 
véglegesen, különben pedig egy próba évre történik. 

Kellőleg felszerelt és a besztercebányai ág. hitv. ev. 
egyházhoz címzett folyamodványok f . augusztus hó 25-ig 
az alólirotthoz küldendők. 

Az állomás folyó évi szeptember hó elején fogla-
landó el. 

Besztercebányán, 1886. évi augusztus hó 8-án. 
Mockovcsák János T., 

f o e s p e r e s - l e l k é s z . 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatá rs : Farkas József. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 3Dr. T3a.Ila.g-i J^Aióx. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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Budavár visszafoglalásának emlékünnepén. 
Szokott lelkesedéssel, nemzeti fölbuzdulással 

nyitottuk meg a történelmi kiállítást, melyet ős 
Buda visszahódításának 200 éves emlékére ren-
dezett a hazafias kegyelet. Szokott buzgóságával 
és élénk tudvágyával látogat el a szép tárlatba 
a főváros lakója s a Pesten megforduló vidéki 
ember, hogy megbámulja az Európát foglalkozta-
tott ostrom kiállított tárgyait, szereplőit, marad-
ványait. Magas önérzettel mutogatja fiának a lel-
kes apa a letűnt századok diadalmas hőseit, hogy 
hazaszeretetre gyulassza a fogékony kebelt. Nem-
zeti büszkeséggel követel részt az elmúlt dicsőség-
ből az idegen : német, francia és bajor, midőn 
népe hőseit együtt látja küzdeni a hazájuk szivé-
ért vérzett magyarokkal. Fürkésző szemekkel ku-
tat a tudós a tárlat tárgyai között, hogy tanuljon 
népszokásokat, hadászati viszonyokat s talán ed-
dig nem látott alakokat. Még a ypogány török*-
nek, e vergődő oroszlánnak is ki jut a rokon-
szenves tiszteletből, mert az ő nagyjai is hősök 
valának, ha ellenségként álltak is szemben mi-
velünk. 

A nemzeti dicsőség ünnepén nemzeti öröm 
ül az arcokon. 

Nemzeti kegyelet és öröm érzetével meren-
gek én is a képben és képzeletben feltámasztott 
hősök és hőstettek e szép csarnokában. Szemeim 
előtt megújul a diadalmas ostrom képe : hallani 
vélem az ágyudörejt, a puskaropogást, a haldoklók 
nyögését, a győzők riadóját; érezni gondolom a 
várába jutott magyar harcfi s az otthonába visz-
szatért magyar honfi boldogító örömét. Hiszen 
Buda várán újra magyar zászló lobog ! 

De ugyakkor ^néma borongással* gondolok 
ős Budavárra s a visszafoglalást követő esemé-
nyekre. 

A magyar zászló nem sokáig lengett a büszke 
vár bástyáin. A kiűzött törökkel kiszorult a ma-

gyar szó és magyar szellem is az ős városból. 
A ypogányság* leveretését a protestáns ,eret-
nekség* kiirtása követte. A külsőleg visszahódí-
tott város még idegenebbé és magyarellenesebbé 
tétetett. A diadalmas győzők nyomán a magyar 
nemzeti uralom helyett az idegen soldatesca és 
hazafiatlan catholicismus nyomult be az ősi falak 
közé. 

Néma borongással tölti el ez lelkemet, a 
magyarét is, a protestánsét is, mert gyászos követ-
kezményei lőnek. 

A visszafoglalt Budavár sírásója lett a pest-
budai s a közel környékbeli magyarságnak. Az 
ostrom is megfogyasztotta őket, de még inkább 
és tervszerűleg nyomta-üldözte a beköltözött ide-
gen szellem. A magyart üldözte, mert yrebellis*-
nek vélte; a protestánst sanyargatta, mert yeret-
nek* -nek tartotta. Pest és Buda német fészkek 
lettek, a kipusztított szomszéd helységek: Buda-
keszi, Ó-Buda, Kaláz, Szt.-Endre, Soroksár, Tak-
sony, Csepel, Tököl, Torbágy stb. >megbízható* 
sváb, tót és rác lakosokkal telepíttettek be. A 
visszahódított Budavár így lőn a germanizálás 
tűzhelye. 

Még szomorúbbak az egyházi emlékek. 
A melyeknek nevét ott találhatod Lampénál, 

vagy más historicusnál vagy a dunamelléki levél-
tár Simándianumában: Pest, Buda, Ó-Buda, Ka-
láz, Budakesz, Kerepes, Csepel, Tököl, Török-
Bálint stb. ezen addig református egyházak a 
visszafoglalás idejében vagy után sorban elpusz-
tulnak. A budai pap, a hagyomány szerint, a 
döntő ostrom alatt vérzik el, de széke soha többé 
be nem töltetik, templomát (állítólag a mai hely-
őrségi helyén a Várban) feldúlja az ellenség, hívei 
elszóródnak; pedig a budai papság előkelő volt, 
volt közülök nem egy, ki seniorságot is (esperes) 
viselt. Pestnek virágzó gyülekezete szétzüllik, papja 
nincs a foglalás után, hívei később az ó-budai 
hitsorsosokhoz lopva járnak templomba. Ó-Buda, 
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melynek nevéről ^ ó-budai ̂ -nak neveztetett a mos-
tani Vértesalja, szintén elvesztette egyházát, s hí-
vei eleinte csak magán vallás-gyakorlatra szorul-
tak. Csepel, Kaláz, Budakesz, Hidegkút, Kerepes, 
Tarcsa, Tököl, melyekben a 17-ik században re-
formátus hívek és pásztorok valának, mai napig 
sem támadtak fel halottaikból. Igy lőn a vissza-
foglalt Budavár a hatholizálás tűzhelye. . . 

De ne rekrimináljunk. Él magyar, áll Buda 
még, a mult csak példa legyen most. 

Legyen példája a magyar, a protestánsnak. 
A nemzeti kormányra jutott magyar az 

utolsó tíz év alatt nagy dolgot mívelt Budapes-
ten : magyarrá tette nemcsak külsőleg, de részben 
belsőleg is a testvér fővárost. A hivatalos Buda-
pest ma már olyan magyar, mint akár Debrecen. 
A belső Budapest annyira a magyarosodás útján 
van, hogy jelenleg egyetlen-egy iskolája nincs, 
melyben ne a magyar volna a tanítás nyelve. 
Szelleme, hazafiassága kifogástalan. Szóval Buda-
pestet maholnap teljesen visszahódította a ma-
gyarság. E nagyszerű hódítás, mely fölér a 200 
éves fegyveressel, legyen példánk az egyházi 
téren. 

Az elpusztított pest-budai egyházak részben 
már poraikból megelevenedtek. Legelsőül O-Buda 
támadt fel hamvaiból, ez vette gyönge szárnyai-
nak testvéri oltalma alá a mult században a pesti 
és budai hitsorsosokat; most ő is megizmosult s 
temploma már 100 év óta terjeszti az evangé-
liumi világosságot. Azután, a mult század végső 
tizedében Pest is megtette az első önálló lépést 
és kedvező viszonyok közt, kitűnő vezetők alatt 
(Báthory és Török püspökök) jóval nagyobb és 
fényesebb lőn mint 17-ik századbeli elődje. Most 
vén Budavár ifjú buzgalmú gyermekei mozog-
nak, hogy kétszázéves koporsójukból kitörjenek, 
templomot építsenek, egyházat szervezzenek. 

A budapesti szép sikerű magyarosítás legyen 
példája Budapest evangelizálásának. Ha a ma-
gyarság visszafoglalta őt megillető helyét a fő-
városban, hadd hódítsa vissza erőszakkal elvett 
terrenumát a fővárosi protestantismus is. Az erő-
södés némely jelei már mutatkoznak. Központon 
és expositurákban serényen folyik a munka. A 
presbyterium, a helyzet magaslatán állva, gondo-
san szervezi a vallásoktatást, erősíti gymnáziumát, 
szaporítja a lelkészi erők számát, szedi össze az 
> elhalt* tagokat, a szétszórt csontokat. Remél-
jük, hogy ezután a vallás-erősítés modern esz-
közeit is alkalmazni fogja : lesznek nemsokára 
jótékony egyesületei, alapít vallásos társulatokat, 
kezdeményez vallási felolvasásokat, állít több 
cultus-helyet, hogy tömérdek hívének mindenike 
részesülhessen az evangelium áldásaiban. 

Ez úton haladva egy újabb generatio még 
megérheti Budapest ^vallási* visszafoglalásának 
örömét is! Ouod faxit Deus! 

Szöts Farkas. 

ISKOLAÜGY. 
Iskolai értesítők. 

Közoktatásunk állapotának leghűbb tűkre leginkább 
az évenként közrebocsátott iskolai értesítőkben van előt-
tünk : ezért kötelességünk az azokban elszórtan levő, 
sokszor igen becses adatokat összeállítanunk s velők a 
tanügy barátait megismertetnünk. Áll janak itt legelső 
sorban prot. iskoláink értesítői, hogy kövessük a nagy 
apostol amaz intését ebben is, hogy mindenekfelett »a 
mi hitünknek cselédei« iránt érdeklődjünk. 

1. A budapesti ev. reform, főgymnas iumnak az 
1885/6-ik tanévről kiadott értesítőjét szerkesztette Vá-
mossy Mihály igazgató-tanár. A főgymnásium történeté-
hez általa összeállított adatok szerint a lefolyt iskolai 
évvel a főgymn. fennállásának 27. évét élte le minden 
nagyobb baj és nehézség nélkül. A lefolyt évben több 
nevezetes mozzanat történt . Egyike ezek közül a leg-
fontosabbaknak az, mely az iskola beléletében fordult 
elő, hogy t. i. dr. Csiky Kálmán, ki több mint 15 éven 
odaadólag működött , mint a latin nyelv és irodalom ta-
nára, most kineveztetvén a műegyetem rendes tanárává, 
az intézettől a f. é. január 19-kén megvált. Az egyház-
tanács, miután a távozó derék tanárnak buzgó és fárad-
hatlan működéséért jegyzőkönyvileg fejezte ki legnagyobb 
köszönetét, helyét egyelőre ideiglenesen Szalay Károly-
lyal töl tötte be a tanári testület s az iskolai bizottság 
javaslata folytán. A jövő iskolai évtől kezdve azonban 
Szalay K. mellett még egy helyettes tanár fog működni, 
Fiók Károly, ki a III. és IV-ik osztályokban a latin- és 
magyar nyelvet fogja tanítani hetenkénti 18 órán, míg 
Szalay Károly az V—VII I . osztályokban latint tanítand 
heti 20 órán. A két segéd-tanár évi díja 1000 —1000 frt 
és 200—200 frt lakáspénz ; rendes tanárrá leendő meg-
választatásukra csak három évi sikeres működés után 
tar thatnak számot s a tanári oklevelet kötelesek legfel-
jebb két év alatt megszerezni s az egyháztanácsnak be-
mutatni. E g y é b b tekintetben a tanári karban nem történt 
semmi változás csak a t ananyag felosztásában eszközöl-
tettek némi jelentéktelenebb módosítások. Haladást jelez 
ama tény, hogy a jövő iskolai évvel már a régi rendes 
tanárok fizetése 1800 forintra lesz emelve s az ezen túl 
kiadás miatt mutatkozó 2827 fr t budget-hiányt az egy-
ház egész készséggel magára vállalá. Nagy és nevezetes 
mozzanat az új iskola-épület körül tet t mozgalom. Az 
egyháztanács Szász Károly pesti első lelkész és gr. Tisza 
La jos főgondnok aláírásával egy indokolt s adatokkal tá-
mogatot t kérelmet intézett a fővárosi tanácshoz, hogy a 
IX. ker. Lónyay- és Oroszlán-utcák sarkán levő telek kisebb 
fele, mely mintegy 482^42 Q ö l e t tesz, adassék az egyház-
nak építendő főgymnasiuma telkéül s azonkívül tekintettel 
a főgymnasiumnak a fővárosi közoktatás érdekében tet t 
kiváló szolgálataira, a városi tanács járuljon az építési 
költségekhez egyszer s mindenkorra adandó 25,000 fo-
rinttal. Mely kérelemnek a fővárosi törvényhatóságnak 
1886. ápr. 14-én tar tot t ülésén egyhangúlag hely adatot t , 
a telek az egyháznak ajándékoztatot t s a 25,000 forint 
segély megszavaztatot t , kiköttetvén feltételekül, i -ör hogy 
folyamodó egyházközség három év alatt az új g y m n a -
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sium épületét felépítni tartozik, s 2-or hogy azon esetre, 
ha a kérdéses épület bármikor és bármely okból a tan-
ügy céljaira használtatni megszűnnék, tartozik az egy-
házközség a telek mostani ( • ö l e n k é n t i o o írt) vagyon 
leltári értékét a fővárosnak megtérí teni . — A belügy-
minisztérium jóváhagyása e határozatokra f. é. junius hó 
9-én tar tot t közgyűlésen hi rdet te te t t ki. 

A főgymnasiumba beiratkozott 380 növendék, kik 
közül rendes tanuló volt 365, magántanuló 15. A rendes 
tanulók közül 253 régi, újonnan bejegyzet t 172. Az első 
osztályba 65 tanuló vétetet t fel. Az összes létszámból az 
év folyamában kimaradt 16 tanuló, a mult évihez képest 
13-mal kevesebb. Az év végén a nyilvános vizsgálaton 
350 rendes tanuló jelent meg, ezekhez járult még a 
15 magántanuló. A mult i88 4 / 5 -dik islc. évben vizsgán 
megjelent 418 tanuló számához képest ez 53-mal keve-
sebb. A 365 tanuló közül 42 jeles, 130 jó, 98 elégséges, 
45 e g y elégtelen, 22 két elégtelen s 28 pedig több 
elégtelen osztályzatot kapot t . 

Jó tékony hatással volt az ifjúságra s annak igye-
kezetére az egyháztanács tagjainak gyakori lá togatása a 
tanítások ideje alatt. Az if júság kebelében fennállott ön-
képzőkör sikerrel működö t t ; mellette az anyagi támoga-
tással kitűnt az »ifjúsági segély-egylet«, mely 300 frtnyi 
segélyt nyúj to t t szegény tanulóknak. A »szabadtéri ját-
szótársaság* is fennállott testedző, szórakoztató kirándu-
lásaival. Azonkívül a növendékek a nemzeti tornainté-
zetbe jártak, hol Maurer János tanár vezetése mellett 
gyakorolták magukat s a versenyzéseknél többen kitűn-
tek. A gyorsírást Kozáry József tanítot ta 18 növendék-
nek. A tanári könyvtár is gyarapodot t részint vétel út-
ján azon 100 frtnyi összegből, melyet az egyháztanács 
utalványoz e célra, részint többek adakozásából. A z ada-
kozók közt v a n n a k : Trefor t Ágos ton , a m a g y a r tud. 
akadémia, az országos kiállítás igazgatósága, a magya r 
orvosok és természetvizsgálók központi igazgatósága, 
Tó th Lőrinc, Gönczy Pál, V a m b é r y Ármin s mások. 
Az évi záró ünnepélyen (junius 18-án) az egyháztanács 
végzése folytán a következő tanulók részesültek jutalom-
ban : a Szíjj Sámuel-féle I O O — I O O fr tos jutalomdíjat 
kap ták : Vámossy Zoltán, Zelovics Kornél , Gaál Lajos, 
Széles Áron, Ujváry Dezső, Farkas Elemér, Gegus 
Dániel, L a k y Béla, Vámossy György . A Szíjj-féle 
90 frtos jutalmat kapta Domonyi Dezső V. oszt. tanuló; 
a Szalay István 50—50 frtos jutalmat : Gergely Antal , 
Fuxhoffer Gyula, Simon Miklós, Kacsóh Pongrác és Ma-
darász László. A Hubay-féle 25 frtot pedig Farkas Kál-
mán ; mig a Balassa Lajos-féle 25 frtos ösztöndíjat, mely 
oly tanulónak adandó ki, ki idegen származása mellett 
a magyar nyelv elsajátításában kiváló előmenetelt tanú-
sított Mayer László kapta meg. Ezeken kívül többen 
nyilvános dicséretet nyertek kiváló szorgalmukért és pél-
dás magukviseletükért ; valamint még 12-en különbféle 
alapítványokból húznak részint ösztön- részint segély-
díjakat. 

Az érettségi vizsgálatok írásbeli része május 18, 19, 
20, 21, 22-én, a szóbeli junius 21, 22 és 23-án folyt le. A 
VIII. oszt. 42 növendéke közül az osztályvizsga alkalmával 
megbukot t 3, s így 39 tanuló bocsáttatot t írásbeli vizsgára. 
Ezek közül az írásbelin megbukot t három magántanuló s 
így a szóbelire csak 36 maradt, kik közül 8 a szeptember 
hóban tar tandó javító vizsgára utasít tatott . Kormánykép-
viselő volt Gönczy Pál min. tan., egyházfőhatósági elnök 
pedig Csikay Imre. A tanári személyzet a melléktanárok-
kal együt t összesen 19 tagból állott. A főgymnasium 
népessége nemzetiség szerint volt magyar 369, német 4, 
tót 2, szerb 4, román 1 ; vallás szerint reform. 168, 

ágostai 26, róm. kath. 74, gör. kel. 5, mózes v. 107. 
Tandí jmentes volt 33. A z értesítő végül közli a tanári 
kézi könyvtárnak, a rajzoló mértani, a természettani, a 
természetrajzi s a földrajzi taneszközök gyűj teményének 
gyarapodását , valamint az önképzőkör és a segélyegylet 
működésének kimutatását . A tanári könyvtár áll 935 
műből 1201 kötetben. Az önképzőköri könyvtárban van 
1050 mű 1836 kötettel s a segély-egylet vagyona össze-
sen 5837 frt 15 kr. A jövő tanév szeptember 4-dikén 
nyilik meg az 1. 2. és 3-án megtör ténő beiratások után. 

2. A budapesti ág. hitv. evang . f őgymnas ium 
értesítőjét Bóhm Károly ez időszerinti igazgató-tanár ál-
lította össze. Bevezetésül dr. Pecz Vilmosnak igazán be-
cses értekezése van közölve, mely »Aeschylusból* cím-
mel először »A lebilincselt Prometeust« tárgyal ja , szól-
ván annak előadási idejéről, tárgyáról, a trilógia szerkeze-
téről, szinteréről, személyeiről, tartalmáról, cselekvényéről, 
jellemeiről, nyelvezetéről, szerkezetéről, a színészek számá-
ról s szerepfelosztásukról, végül t ragikumáról és irányá-
ról ; azután kiváló érdekes jegyzeteket ad ugyanezen 
darabhoz, melyek a darab forrásaira, a szöveg állapotára, 
irodalmára, előadásának idejére, t á rgya eredetére stb. 
vona tkoznak ; majd szép, erőteljes fordításban közli An-
t igoné és Ismene párdalát Aeschylusnak »Heten T h e b a 
ellen« című tragoediájából . Az ezek után következő évi 
jelentés elmondja, h o g y Vasskó E n d r e ügyvéd iskolai 
felügyelőnek három évi cyclusa letelvén helyébe dr. Králik 
La jos ügyvéd választatott meg a következő 3 évre ; a 
mathematikai tanszéken dr. Laki ts Ferencet dr. Ormay 
La jos vál tot ta fel ideiglenes minőségben ; hogy az ifjú-
sági könyvtár a mult év november 25-én megnyílt . Az 
érettségi vizsgáknál egyházfőhatósági elnök dr. Szeberé-
nyi Gusztáv püspök volt, mig kormányképviselőül 
dr. Medveczky Fr igyes neveztetet t ki. Az érettségi vizs-
gálatra, mely junius 4. és 5-én tar tatot t , jelentkezett 
24 rendes és 1 magántanuló ; írásbeli vizsgát te t t 23, 
1 visszalépett s így a vizsgát letette 22, ezek közül érett-
nek ítéltetett jelesen 6, jól 7, egyszerűen 6, megbukot t 3. 
A főgymn. ifjúság kebelében működtek az »Arany János 
kör«, a dal- és zene-egyesiilet, valamint a segély-egylet. 
A francia nyelvet taní tot ta Kozdon György , a gyorsírást 
pedig Cserszky Péter . A szegényebb tanulók közül 47-en 
élveztek t and í jmentessége t ; t ámogatás t nyer tek a jele-
sebbek az ösztöndíjakból, a »Tabitha* nőegylet segélyé-
ből s egyesek adományaiból . A főgymnasiumban össze-
sen működöt t 13 tanár, kik közül irodalmi munkásságot 
fej tet tek ki Batizfalvi István (»A keresztyén egyház tör-
ténete*), Böhm Károly, mint állandó munkatársa a 
»Magyar Phil. Szemlé«-nek, Fröhlich Róber t (»A géták* 
című ért. az »Egyet . Philol. Közl.« s több könyvismertetés 
az »Archeol. értesítőben«). Góbi Imre (»Magyar Irály-
tan*) ; Lehr Alber t (»A pápák története« Ranke művé-
nek fordításából az I. kötet és a (»Magyar olvasókönyv* 
3 köte te) ; dr. Pecz Vilmos (néhány könyvismertetés az 
»Egyet . Phil. Közlöny«-ben s Berlinben »Beitráge zur 
vergleichenden Tropik der Poesie. I. Theil. Die Tropen 
des Aeschylus, Sophocles und Euripides mit einander 
verglichen und in poetischer und culturhistorischer 
Rücksicht behandel t*) ; Rá th Arnold (»A kísérleti ter-
mészettan kézikönyve*); Scholtz Alber t (»Az európai 
nagy vízválasztó vonal magyarországi részéről* ért. a 
földrajzi közlemények IV. számában s tárcacikksorozat 
a »Szepesi Lapok«-ban) ; Weber Rudolf (néhány költe-
mény). A tanári könyvtár részben vétel, részben a jándék 
ut ján gyarapodot t . Á művek száma nincs közölve. A 
tanulók összes száma 408, kik között rendes tanuló volt 
399, magántanuló 9. Hitvallás szerint ág. hitv. volt 195, 
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reform. 26, unitárius 1, róm. kath. 17, gór. keleti 3, 
izraelita 166. Kár, h o g y a nemzetiség" szerint nincs ösz-
szeállítva a statistika. Áz ifjúsági könyvtár áll 337 kötet-
ből. Az »Arany kör« vagyona 300 frtnyi tőke, a gym-
nasiumi dal- és zene egyesületé 444 frt 97 krt tesz, míg 
a segélyző egyleté 3383 frt 80 kr. 

3. A kecskemét i ref. főgymnas ium értesítvényét 
az 1885/86-ik évről Csabai Imre igazgató-tanár adta ki. 
A főgymnasium ez évi történetéből kiemelkedőbb mozza-
natok voltak dr. Homann Ottó budapest-vidéki tankerü-
leti főigazgatónak mult november hó végén s december 
elején a gymnasiumban tett látogatása, mely alkalommal 
a főigazgató míg az iskola szellemi vezetése és a növen-
dékek előhaladására vonatkozólag teljes megelégedését 
fejezte volna ki, egyszersmind elmondotta kifogásait a 
tantermek berendezését, bútorzatát s némi közegészségi 
hiányokat illetőleg ; továbbá Schuller Alajos műegyetemi 
tanár lá togatása ; végül az intézet két kitűnő tanárának 
Soós Györgynek és Szigethy Istvánnak, az elsőnek f é. 
február, a másodiknak május havában bekövetkezett ha-
lála, a kiknek helyébe ideiglenesen alkalmaztattak Érsek 
Elek és Dúzs Sándor. A főgymnasiumban a mellékta-
nárokkal együt t működöt t 17 tanár. A tanulók összes 
száma az év elején volt 223 rendes s 10 magántanuló, 
az év végére maradt 207 rendes s 6 magántanuló; a 
kik között vallásra nézve volt 128 református ; 10 ágos-
tai, 30 róm. kath., 19 gör. kel., 1 unitárius s 25 izrae 
lita. Nemzetiségre nézve pedig magyar 194, német 3, 
román 10, szerb 6. Az érettségi vizsgálatra jelentkeztek 
a tanév végén 41-en az intézetbeli növendékek közül, s 
1 állott elő más intézet növendékei közül. A szóbeli 
vizsgát sikerrel tet te le 25, kik közül azonban csak 1 lett 
jelessel átbocsátva (horrendum dictu 1) 7 jól s 17 egysze-
rűen érett . A könyvtár egész létszámát ez az értesítő 
sem közli, csak az évi gyarapodás t adja, mely 75 mű-
vet tesz. A főgymnasium 15 alapí tványa kamataiban 
900 forintnyi összeget osztott ki Á tápintézetben részt 
vett 43 tanuló, míg 5 kisebb felszolgáló tanuló egész 
ingyen ellátásban részesült. A convictusi díj egész évre 
70 frt, mely három havi részletekben előre fizetendő. A 
tápintézetbe 666 frt 98 krnyi segélyadomány folyt be 
ez évben. Segélyképen kiosztatott 642 frt . Az if júság 
körében fennállott egy önképzőkör, egy u. 11. kis ol-
vasó-kör, melynek könyvtá tában 477 kötet van s egy 
gyorsiró-egylet, melynek az V. osztály növendékei kö-
teles tagjai voltak. A jövő tanév kezdődik szept. i -én. 

4. A kis -kun-halas i helv hitv. l yceum értesítő-
jé t Csontó Lajos igazgató-tanár tollából vettük. A tanári 
testületben csak az az egy változás történt, hogy Biczó 
Géza rajztanár helyébe Dékáni Á r p á d lépett. A tanévre 
beiratkozott tanulók száma 208 volt, mely szám a meg-
előző tanévhez képest 19 szaporodást mutat . A taninté-
zet részére ez évben Szappanos Gábor solti földbirtokos 
tet t IOOO frtnyi alapítványt »Minó ösztöndíj alapítvány* 
címén a szegény és szorgalmas tanulók jutalmazására. A 
tanintézet amúgy is már nagybecsű könyvtára gazdag 
gyarapodást nyert a Szilágyi Dániel-féle konstantinápolyi 
könyvtár megvásárlásával, melyet 1100 frtért vett meg. 
A természetrajzi gyűj teményt pedig V a s d i n j e i Rókus-
nak N a g y István dráva-szabolcsi tanító által ajándékozott 
21 darabból álló természetrajzi és népismei tárgyai gaz-
dagítot ták. Az érettségi vizsgálatok dr. Csiky Kálmán 
kormány képviselő és Baksay Sándor esperes elnök-
lete alatt ta r ta t tak jun. 21, 22 és 23. napjain. Jelentke-
zett ezekre 34 rendes tanuló, érettnek Ítéltetett jelessel I, 
jóval 4, elégségessel 17, visszavettetett 12 (!) A tanári 
kar melléktanárokkal együtt állott 18 tagból. Nyilvános 

tanuló volt 196, magántanuló 12, ezek között reformá-
tus 114, ágostai 20, róm. kath. 45, gör. kath. 1, gör. 
kel. 8, izraelita 2 0 ; nemzetiségre nézve magyar 187, 
német 12, román 4, szerb 4, ruthén I. Tandí jmentes 
volt 36, tápintézeti jó té teményes 69, ösztöndíjas 22. Az 
iskolai könyvtár 27,059 kötetet tesz. Az ifjúsági könyv-
tár 278 kötetet . A természettani szertár áll 184 féleség-
ből. A természetrajzi gyűj temény tárgyainak összege 
3934 darab. A rajz és szépirászati gyűj teményben van 
20 figurális, 28 ornamentalis mintákat tartalmazó m ű ; a 
tan-, segéd- és irodalmi munkák száma 22, a szépirási 
műveké 8. Az érem és régiségtárban van összesen 8873 da-
rab, érmekből, vegyes régiségekből, bankjegyekből és 
gipszöntvényekből . Ösztön- és segélydíjul kiosztatott 
252 frt és 5 darab könyv. Tápintézeti jó té teményben ré-
szesült 69 tanuló, ezek közül 2 tanuló ingyenes, 13 tanuló 
havi 3 frt, 37 havi 5 frt és 17 havi 7 frt mel'ett nyert 
tápintézeti ellátást. Á tápintézetre kiadatott 4784 forint 
50 kr., mely összegből a tanulók 3103 frtot fizettek ki, 
az iskolai pénztár pedig 1681 forint 50 krt fedezett. 
Az önképző-kör alaptőkéje 200 f r t ; a segélyző egyleté 
pedig 904 frt 28 kr. E két egyleten kívül még műkö-
dött egy zenekar is az ifjúság kebeléből Balogh László 
zenetanár vezetése alatt. Az új tanév szeptember 5-én nyit-
tatik meg. Lector. 

(Folyt, köv.) 

T Á R C A . 

Az istenhit az újkori bölcseletben. 
(Folytatás.) 

Kantnak meggyőződése, hogy az egyházhitnek las-
sanként át kell menni a tiszta vallásos hit egyeduralmára, 
mely közeledés az Isten országához. Okoskodásának főbb 
mozzanatai a következők. Az üdvözítő hit az ő remé-
nyének és üdvösségének két feltételét ta r ta lmazza: az 
egyik arra való tekintet, amit ő maga nem tehet, ne-
vezetesen az ő megtör tén t cselekedeteit jogosan (egy 
isteni biró előtt) meg nem történt té tenni ; a másik arra 
való tekintet, mit tehet és mit kell neki tenni, neveze-
tesen egy új az ő kötelességéhez mért életben vándo-
rolni. Az első hit egy elégtétel (fizetés a vétekért), meg-
szabadulás, kiengesztelődés Istennel, a második hit egy 
távolabb vezető életvándorlás Istenhez. Mindkét feltétel 
csak egy hitet tesz ki s szükségképen összetartoznak. De 
egy összeköttetés szükségességét nem lehet másképen 
belátni, mintha azt felvesszük, hogy egyik a másikból 
levezettetik, tehát hogy vagy a hit idézi elő a raj tunk 
fekvő bűntől való szabadulást, vagy hogy egy minden-
kor jó életmódra vezető igazi és tevékeny érzület ama 
felmentést az erkölcsileg működő okok törvénye szerint. 
Az e 'égtételt más által teljesíttetni eszes ember komo-
lyan nem gondolhat ja sem azt felvenni, hogy az ő bűne 
eltörültetett, és pedig oly mértékben, hogy jövőre is 
egy jó életmód, amelyre eddig a legkevesebb fáradságot 
sem fordította, kimaradhatlan következmény fog lenni. 
Ezt a hitet egy meggondo ' t ember sem fogja, bármeny-
nyire gyakran birja is az önszeretet egy jónak puszta 
kívánsága, reménynyé átváltoztatni, mintha az ő tá rgya 
a puszta sóvárgás által csábíttatnék magától jönni. De 
e reménynek meg kell előztetni, amennyiben az ember 
tehetségében áll, a jobbult életmód által. E g y helyet te-
sítő elégtételben való hit mindenesetre csak az elméleti 
fogalomra szükséges; a bűnmentességet mi nem tudjuk 
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másképen megfoghatóvá tenni. Ellenben a másod k elv 
gyakorlati ész szerint is igen erkölcsi: mi bizonyára nem 
remélhetjük másképen egy idegen elegettevő érdemnek 
elsajátítását és igy az üdvösségben való részesülésünket, 
mintha mi arra magunkat minden emberi kötelesség kö-
vetésében való igyekezetünk által m ; nősítjük, mely utób-
binak a mi saját munkásságunk hatásának s nem ismét 
egy idegen befolyásnak kell lenni, melynél mi szenvedő-
legesek vagyunk. Az egyházi hit, mint történelmi, jogo-
san az elsővel kezdődik ; de mivel csak emeltyűt tartal-
maz a tiszta vallásos hitre, annak, ami ebben mint 
gyakorlatiban feltétel, nevezetesen a cselekvés gyakorlati 
elve kezdődnie kell, és a tudásnak vagy e'méleti kivés-
nek csak az elsőnek megszilárdítására és teljességére kell 
hatni. Itt még meg kell jegyezni, hogy a hit első elve 
szerint az embernek kötelességül, ellenben a jó élet foly-
tatás hite, mint magasabb befolyás által eszközölt kegyei-
mül számítandó. A második elv szerint megfordítva van, 
mert e szerint a jó életfolytatás, mint a kegyelem legfőbb 
feltétele, feltétlen kötelesség, ellenben a legfőbb elégtétel 
csupán kegyelmi tény. — Az élő hit az Istennek tetsxő 
emberiségben (az Istenfiaban) maga-magában egy erkölcsi 
ész eszmére vonatkozik, annyiban nemcsak zsinórmérté-
kül, de indító okul is szolgál, és így mindegy, akár az 
eszes hiten, akár a jó életmódban kezdjem. Ellenben 
éppen azon tüneménybeli őshitben, mint tapasztalati hit 
nem egyféle a jó életmódot elvével, és egészen más volna 
egy ilyenen kezdeni és abból a jó életmódot levezetni 
akarni. Annyiban a két fenntebbi tétel közt ellenkezés volna. 
Hanem az istenember megjelenésében nem az értendő, ami 
tőle az érzékiségbe esik vagy tapasztalas által megismertet-
hetik, hanem a mi eszünkben fekvő őshit, melyet mi az 
utóbbinak alávetünk, sajátképen az üdvözítő hitnek tárgya 
s egy oly hit egyféle az Istennek tetsző életmód elvével. 

A vallás (alanyilag tekintve) minden kötelességeink-
nek isteni parancsok gyanánt ismerése. Az, a melyben 
nekem tudnom kell, hogy van valami isteni parancs, hogy 
azt, mint kötelességemet elismerjem, a kijelentett vallas; 
ellenben az, melyben nekem előre tudnom kell, hogy 
valami kötelesség, mielőtt az isteni parancs gyanánt kel-
lene elismernem, természeti vallás. Az, aki csupán a ter-
mészeti vallást nyilvánítja erkölcsileg szükségesnek azaz 
kötelességnek, nevezhető (hit dolgában) rationalistánalc is. 
Ha ez minden természetfeletti isteni kijelentés valódisá-
gát tagadja, naturalistának hivatik; ha pedig felhagy 
ezzel, de állítja, hogy azt ismerni és valónak tartani a 
valláshoz nem szükségképen kívántatik, akkor, tiszta ra-
tionalistának neveztetik ; míg az, ki az abban való hitet 
az általános valláshoz szükségesnek tartja, hit dolgában 
tiszta supernaturalistának hivatik. De egyrészben legalább 
minden, még a kijelentett vallásnak is tartalmazni kell 
bizonyos elveit a természetinek is. Mert kijelentés egy 
vallás fogalmához csak az ész által gondolha'ó hozzá, s 
mivel ezen fogalom maga mint egy erkölcsi törvényadó 
alatti kötelezettség vezethető le, tiszta észfogalom. Tehát 
mi magunk egy kijelentett vallást egyfelől még mint 
természetit, másfelől mint tudós vallást fogjuk tekinteni, 
vizsgálni s mit és mennyit nyer egyik vagy másik for-
rásból, a szerint kü'önböztethető meg. 

A keresztyén vallás a maga eredetiségében s vég-
céljában Kant szerint természeti vallás. S mint ilyennek 
nincs szüksége szolgaszemélyzetre (ministerium), sem hi-
vatalnokokra (officiales), tanítókra, elöljárókra, mivel az 
észvallás által még semmiféle egyház mint általános egye-
sülés (omnitudo collectiva) nem létezik vagy amaz eszme 
által gyakoroltatik a felügyelet. A terjesztés azonban 
csak úgy lehető, ha a hívőknek egyesülése egy tiszta 

észvaMás elvei szerinti ('átható) egyházban arra jön ; azon-
ban ilyen magától nem jön létre s ha létre jönne is, az 
ő szabad híveitől nem hozhatnék maradandó állapota 
mint a hivők községe: igy hiányoznék a látható egyház 
maradandó egysége s így az, ami az emberek sajátságos 
kötelességét, eszközt a legfőbb célra teszi. Hogy a ke-
resztyén vallásban nem polgári és megállapított egyházi 
kötelességek vannak, de tiszta szivérzü'et az embert Isten 
előtt kedvessé tenni, erre Kant több igen szép helyet 
idéz az új-szövetségi könyvekből. Igy (Máté V. 20—48), 
nem a versek sorrendjében. A gondolatbeli bűn Isten 
előtt a tettel egynek vétetik. Általában véve a szentség a 
cél, melyre törekedni kell. S'/ívben gyűlölni annyit tesz, 
mint ölni. A fe'ebarátunk ellen elkövetett bűn csak a 
neki adott elégtétel nem istentiszteleti cselekmények ál-
tal teheti jóvá. Az igazmondóságban a polgári kényszer 
eszköz, az eskii, magán az igazságon törést csinál. Az 
emberi szív természetes de rossz hajlamának egészen meg 
kell fordíttatni: a boszu édes érzelmének tűrelmességbe, 
az ellenség iránti gyűlöletnek jótékonyságba kell átmenni. 
Midőn azt mondja, hogy a zsidó törvényeknek teljesen 
eleget kell tenni, szemmel láthatólag nem az Írástudásnak, 
de a tiszta észvallásnak kell a magyarázónak lenni; mert 
betű szerint véve éppen az ellenkezőjét engedte meg min-
dennek. A szűk kapu és keskeny út (a tágas kapu és 
széles út az egyház) elnevezések szintén világosan elitélik 
azokat, kik az egyházi kötelességek betöltése által fel-
mentetteknek hiszik magukat az erkölcsi kötelesség alul. 
A tiszta érzülettől szintén megkívánja, hogy tettekben 
igazolja magát s ellene beszél azok álnok reményének, 
kik ebben hiányukat a legtöbb törvényadóhoz kiáltás és 
magasztalás által akarják pótolni. A jó művektől azt ki-
vánja, hogy a példa végett nyilvánosan történjenek és 
pedig vidám kedélyhangulatban véghez vitt, nem szolgai-
lag kényszerű cselekmények; és hogy így az érzületek 
közlésének és kiterjesztésének csekély kezdetéből, mint 
egy magszemből a jó földben vagy a jónak erjanyagjá 
ból belső erő által a vallás lassanként Isten országává 
növekedjék. Végül összefoglal minden kötelességeket egy 
általános szabályba : tedd kötelességedet semmi mas in-
dító okból, mint annak közvetlen becsüléséből azaz sze-
resd Istent (minden kötelességek törvényadóját) mindenek 
felett Egy különös szabály, nevezetesen az emberekhez 
való külső viszonyból folyó általános kötelességet illeti : 
szeress mindenkit, mint önmagadat azaz mozdítsd elő az 
ő javát közvetlen, nem önző indító okoktól vezetett jó-
akaratból, mely parancs nemcsak erény, törvény, de 
előírása a szentségnek, rrely után törekednünk kell, mely 
után a puszta törekvés erénynek hivatik. A jövő életben 
igért jutalmazas reménye kisértetben van önzővé lenni. 
Mert ha ő azt gondolja, hogy egyszer mégis, talán ha-
mar, a világot el kell hagyni, hogy abból, amit itt bírt, 
mit sem vihet magával, bizonynyal arra határozza ma-
gát, liogy amit ő vagy az ő ura, az önhaszou itt törvé-
nyesen követelt az ő számlájára fel van irva, azért egy 
más vi'ágra utalványa van : ezzel ugyan inkább erélye-
sen mint erkölcsileg járt el, ami az ily jótékony csele-
kedetek indító okaikat illeti, de mégis az erkölcsi törvények 
— legalább azok betűi — szerint járt el s remélheti, 
hogy neki ez a jövőben nem marad jutalmazatlanul. Ha 
ezzel összehasonlítjuk ami (Máté XXV, 35—40.) a szű-
kölködőknek tisztán a kö'elesség mozgató okából eredő 
jótéteményről mondva van, miután a világbíró azokat, 
akik az ínségeknek segítséget nyújtanak, a nélkül, hogy 
csak gondolatjukba is jöhetett volna, hogy valami ju-
talomra méltó. S talán éppen azért kötelezik az eget 
jutalmazásra, mivel a jutalomra való tekintet nélkül cse-
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lekedtek s az ő országának s sajátszerű kiválasztottainak 
nyilváníttattak. Igy beláthatjuk, hogy az evangyélium 
tanítója, ha a jövő életről beszél, azt ezért nem akarta 
tenni a cselekvés rugójává, hanem csak a legtisztább 
tiszteletnek egészben és a legnagyobb erkölcsi tetszés-
nek tárgyává az ember rendeltetését megítélő ész számára. 
Ezt a vallást mondja Kant olyannak, mely minden em-
bertől saját esze által felfoghatólag s meggyőzőleg adat-
hatik elő, mely amellett egy példa által szemlélhetővé 
lett a nélkül, hogy akár ama tanok igazsága, akár a 
tanító tekintélye és méltósága valami más rábeszélést 
szükségelne. Annak magyarázatát , hogy az új-szövetség-
ben hivatkozás van a régi mózesi törvényadásra (»a tör-
vénybetöltése®) azon politikában találja, hogy a régihez 
vakon ragaszkodó embereket az új egyháznak megnyer-
jék. Éppen azért senkinek sem szabad megütközni, ha 
ő az akkori előítéletekhez alkalmazkodó előadást a mai 
időben talányosnak s gondos fejtegetést kívánónak tart ja. 

(Folyt, köv.) 

G o n d o l a t o k . 
(Angolból.) 

Kis szellemek szeretik a kis dolgokat is csodákká 
fújni fel, míg a nagy szellemek szeretik a csodákat is 
kicsinységre szállítani le. 

Nyomatékos egyszerűség az egyházi beszéd ékes-
sége. Mi haszna az arany kulcsnak, melylyel zárat fel 
nem nyitunk. 

A Kálvária csak egy kis halom a szem előtt, mégis 
az egyetlen pont a földön, mely érinti az eget. 

A mennyei boldogság mértéke nem az értelem 
nagysága, hanem a szív milyensége. 

A legjobb, mit ellenségünknek adha tunk : bocsánat ; 
ellenfelünknek: türelem ; barátunknak : szívünk ; gyerme-
keinknek : jó pé lda ; szüleinknek: tisztelet és szerete t ; 
önmagunknak : becsület; a Krisztusnak: engedelmesség. 

Az élet legvigasztalóbb vége, hogy az életnek soha 
>em lesz vége. 

Azok a legjobb keresztyének, kik többet gondolnak 
i maguk reformálásával, mint a mások censuralásával. 

Bajok, melyek soha meg nem történtek, tették fő-
ként nyomorulttá az embereket. 

A hit hiszi Istennek szavait, a türelem várja Isten-
iek idejét, a remény várakozik Istennek Ígéretére, a sze-
•etet sürgeti, hogy Istennek engedelmeskedjünk, az alá-
zatosság leborúl Isten trónja előtt, az alattvalói hűség 
)ezárja a szájat a zúgolódásnak idején és a lemondás 
/idáman veszi körül Istennek minden intézkedését. Ahol 
nind ezen kegyelmi ajándék együtt van, ott a jellem 
eljes. 

A boldogság sem bennünk, sem kívülöttünk: Isten-
iéi való egyesülésünk az. 

Teher némelyeknek a szegénység; talán még na-
gyobb teher némelyeknek a gazdagság s vesztökre is le-
íet. Viseld a te felebarátod szegénységének terhét s rakj 

arra a te gazdagságod terhéből. Saját terhed könnyebbül 
a másik terhének könnyebítése által. 

E g y gazda cselédeihez így szólt : dolgoztok föld-
szint ; akik szorgalmasak lesznek, lakást oda fenn nyernek, 
a hanyagok pedig oda lenn. 

Az út, amelyen mi általában járunk, nem az ön-
megtagadás, önfeláldozás, keresztviselés útja, amelyről az 
új-testamentom szól. 

E g y hajó kormányostól kérdezték, hogy ismeri-e 
mind a tenger színe alatt rejlő sziklákat ? Nem, de nem 
is szükséges, úgy mond, mert tudom, hogy hol mély a víz. 

E g y nő, egy messze fekvő templomba ment el, jó 
beszéd hallása reményében; de így szólva: mindent ér-
tettem, amit mondott , elégedetlenül távozott. 

Isten igéje, az életnek vize ; minél többet fürödtök 
benne, annál üdítőbben foly tova. Isten dicsőségének 
tüze az ; minél többet fújjátok, annál tisztábban ég. Az 
Úr földjének gabonája az ; minél mélyebben vetitek el, 
annál dúsabban terem. Mennyei kenyér az; minél többet 
törnek belőle és osztanak szét, annál több lesz a ma-
radék. A lélek kardja az ; minél többet köszörülik, annál 
tündöklőbben ragyog. 

Révész Mihály. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
A khinai birodalom természeti viszonyainak 
és országainak leírása. Irta Léczi Lóczy Lajos, 
kétszáz rajzzal. Budapest, 1886. kiadja a természettudo-

mányi társulat. 

E cím alatt egy nagybecsű és díszes kiállítású 
munka hagyta el a napokban a sajtót, azon kitűnő fiatal 
tudós tollából, ki gr. Szécheny Béla kelet-ázsiai utazása 
alatt az expeditió természettudósa vala. Könyvén meg 
is látszik az exact kutató pontos megfigyelése, valamint a 
szaktudós következetes egy szakon maradása. A kitűnő 
munka kiválólag természeti viszonyok leírása, mindazon 
országokból, melyekben az expeditió megfordult. Kiváló 
gonddal tárgyalja a khinai birodalom (orografiáját) vagy 
hegyrendszerét, folyamrendszerét, geologiai képződmé-
nyeit és éghajlati viszonyait általában a könyv Eső ré-
szében. A II-ik rész a tulajdonképeni khinai birodalom 
részletes leírásával foglalkozik, felölelve természeti viszo-
nyokat, néprajzot, társadalmi állapotokat, művelődési 
tényezőket és vallás-erkölcsi életet. A III. rész a khinai 
birodalom mellékországainak leírását adja, kiterjedve 
Mandsuország, Mongolország, Dzungária, Kelet-Turkesz-
tán és Tibet természeti, állami, társadalmi, néprajzi és 
\ allás-erkölcsi viszonyainak a szemtanú közvetlenségével 
és élénkségével adott részletet festésére. 

E lap olvasóit bizonyára a nevezett országok val-
lási és erkölcsi élete érdekli leginkább, s referens a könyv 
e szakaszaiban is a pontos megfigyelés és lelkiismeretes 
utánjárás jeleit találja. Nem mondható ugyan a bejárt 
országok vallási leírása teljes vallás-rajznak, ilyet a ter-
mészettudóstól nem is várhatni s a természeti viszonyo-
kat leiró könyvből nem is követelhetni ; mert a részletes 
vallás-rajz a vallás-történelmi szakkönyvekben van he-
lyén. De a mennyiben a vallás és a vallás-erkölcsi élet 
Khinában és mellékországaiban is döntőleg befoly a nép 
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köz- és magán-életére és társadalmi viszonyainak alaku-
lására, annyiban Lóczy is kiterjed a vallási élet és in-
tézmények leírására. A mit ezekről mond, azok a mai 
vallás-tudomány színvonalán állanak s az elfogulatlan 
józan tudós kritikájával vannak összeállítva. ízelítőül áll-
jon itt a tibeti budhizmus ismertetéséből néhány részlet. 

Elmondva röviden a budhizmus keletkezését és 
általános tanait, rátér e sajátságos vallás Tibetben való 
elterjedésének vázolására, kiemelve, hogy e területen az 
úgynevezett sárga lámák (a fejükön hordott sárga sü-
vegről) felekezete honosult meg, kiket az elvílágiasult 
veres lámáktól Csong-kaba (f 1419), a tibeti budhizmus e 
hírneves reformátora választott kí, s kinek utódai meg-
alapították a Dalai-láma méltóságát, mely régebben 
világi és egyházi fejedelemség volt, mai napság rendesen 
csak egyh ázi, noha időközönként pl. legutóbb a 70 es 
evekben, a lámák a világi uralmat is kezükhöz ra-
gadják. 

A lámák valódi urai Tibetnek; számos kolostorban, 
szigorú szervezettel és élelmes gazdálkodással, a kegyes-
ség és ájtatoskodás álarca alatt, a sárga lámák tömérdek 
vagyont szereztek. Az ő kezükben van a nagybirtok és 
a nagykereskedés. A népre erőszakolt imákért nagy 
adót szednek kolostoraik számára. Minden kolostornak 
gondja van arra, hogy a hozzátartozó vidéknek nemesi 
családjaiból és a nép közül válassza alsóbbrendű bud-
háit, az úgynevezett khutuktukat, kik a kolostor élő 
szentjei s a főnökség rendesen egy-egy előbbkelő csa-
lád tagjáé. Ekkép a kolostorok a néppel is, a nemes-
séggel is folytonos érdekközösségben állván, állandóan 
biztosítják jólétüket. A kolostorok rendesen kerített he-
lyek, a falakon belül a lámák külön házakban tanyáznak 
a templom körül. Nőnek nem szabad a láma-kolostor 
kapuját átlépni, de vannak külön apáca-kolostorok is. 
Lassza vidékén igen népes kolostorok vannak. A Szera 
kolostorban 550, a Debangban 7700 szerzetes él. A 
környék 11 kolostora összesen 20,400 lámát foglal ma-
gában. A kolostornak tibeti neve gomba, a lámák lakása 
labrang, a templom lakang nevet visel. Minden gomba 
élén a kampó láma áll, ki helyettesével, a géko lámával, 
kire a szellemi dolgok vannak bizva, intézi a zárda szel-
lemi és anyagi igazgatását. Van ki a fegyelemre, van kí 
a pénzekre, ismét ki a jogi és gazdassági ügyekre vigyáz 
fel. — Az élő budhák nem vesznek részt az igazgatás-
ban ; ők a szentek élő ábrázolásai, kik a zarándokok 
hódolatát fogadják, megáldják a hozzájukjárulókat és 
szertartások alkalmával a menyezettel fedett trónt fog-
lalják el. Ha a zárda élő budhája meghal, a környék új 
szülöttjei közül keresik föl azt, kibe lelke átszállott s 
rendesen valamelyik előkelő család első szülött gyerme-
kében fedezik föl azon biztos jeleket, melyek őket meg-
győzik, hogy budhájok szelleme lakik a gyermekben. 
Batang-ban, az expeditió ott időzésekor meghalván a 
zárda élő budhája, a batangí második tibeti főnök 8—10 
eves fiában találták meg újra. Nosza neki, nagy ünne-
pélyességek között zeneszóval és vakító pompával vitték 
el a lámák a gyermeket a szülői háztól, nem nagy 
épülésére a gazdag és zsugori apának, de annál nagyobb 
örömére a boldog anyának, ki az ég végtelen kegyelmét 
lattá abban, hogy gyermekébe a Budha szelleme költö-
zött. Az élő budha gondos nevelésben részesül ; minden 
szenvedélyt, vágyat alapjában elfojtanak benne s minden 
törekvés arra irányúi, hogy a gyermek maga is meg-
győződjék isteni tulajdonságairól. Az élő budhák nem-
csak a kisebb kolostorokban, hanem még Lasszában a 
Dalai-láma is, rendszerint csak bábok a szerzetesek ke-
zében. A Dalai-láma címet, mely »talé« azaz tengeri 

lámát jelent, a 15-ik század közepe táján vette föl a lasszai 
élő budha. 

A láma nevet csak a kiválóan képzett szerzetesek-
nek adják a tibetiek, a közönséges szerzetes neve csra-pa. 
Vannak kolduló lámák is, kik Laszszából elindulva, 
messze földet barangolnak be, vásárokon, ünnepélyeken 
szentképeket magyaráznak, álarccal és tarka zsinoros öl-
tönyökben táncolnak, emberi lábszárcsontból készült fu-
rulyával, dobbal űzik a gonoszt. Ezen kóbor barátok 
mókáiban minden valószínűség szerint sok közös vonás 
van a sámánok babonáival. A láma-növendékek neve 
csra-csu, az apácáké anni. 

Minden kolostorban van templom, könyvtár, konyha, 
magtár, műhelyek istállók. A templomokban Budha vagy 
Csong-kaba szobra foglalja el a főhelyet, de néha a sok 
kezű Durga és az indiai budhismus nagyobb szobrai is 
ott vannak. A szobrok aranyozott sárgarézből vagy bronz-
ból valók s rendesen indiai minták után, de belföldön 
készülnek. A templom falait fülkék borítják, melyek min-
denikében egy-egy kicsi ülő budha szobor van elhelyezve 
Az előcsarnok falait freskók ékesítik, melyek Budha 
élettörténetét, a menyországot és a poklot ábrázolják. A 
templomban lévő félhomály, a papok zsolozsmái, időn-
ként a csengő megszólalása, a tömjénillat: mind szer-
fölött hasonlítanak azon külsőségekhez, melyek egy ka-
tholikus templomban az áhitat mesterséges fokozására 
használtatnak. Laikus azonban nem mehet be a budhista 
templomba, mert a szentélyben csak a lámáknak van 
helyök, kik vastag szőnyegeken, hosszú sorokban, szem-
közt fordulva, keresztbe tett lábakkal guggolnak és mély 
basszus hangon mormolják a kántor után az imát, időn-
ként csengetéssel vagy mély csenddel szakítva meg a 
hangos imádkozást. Naponként reggel gyűlnek a lámák 
imára, a mikor csak közönséges ruhájukat viselik, mely 
veres gyapjú daróc-szövetből, arany paszomántos ujjú, 
térden alól érő szoknyából, plaidszerű hosszú kendőből 
áll, mikhez ünnepélyes alkalmakkor a sárga szinű bojt-
tarajos süveg és a bő, sok fodrú, aranynyal hímzett kö-
peny járul. Lábaikon csak nagy hidegben viselnek csiz-
mát, de a templom küszöbén mindig levetik. Nagyobb 
ünnepélyek alkalmával a dob, trombita, nagy csigahéjak, 
tárogató, réztányér és acél-háromszög hangjai is beleve-
gyülnek a szertartásba; különösen a dob és réztányér 
rendes kísérete az imáknak, ha könyvekből recitálják. 
Körmenetek, mennyezet, ereklyék és szentképek körül-
hordozása szintén a szertartásokhoz tartozik. 

Sajátságos vallási eszköz a tibeti budhistáknál az 
imabengerek, melyek a kolostorok átjáróin, keresztfolyo-
sóin vagy a kolostor előtt az út szélén sehol sem hiá-
nyoznak. Függélyesen álló és könnyen forgásba hozható 
bőr- vagy fémhengerek ezek, melyekre többnyire szansz-
krit írásjegyekkel van az ima felírva ; belsejükben a ten-
gelyre imákkal sűrűen teleírt papír van szorosan csavarva. 
Minden megforgatás egyenértékű a bennfoglalt imák el-
mondásával. Rendesen több imahenger egy veranda alatt 
van elhelyezve és együtt kora nevet visel. Ha valaki 
a hengerek mellett elhalad, valamennyit megforgatja, 
még pedig jobbról-balra, kivéve a Pön-bo szekta híveit, 
kik a korát megkerülve, a hengereket ellenkező irányban 
balról-jobbra forgatják. Némely kolostor belsejében ház-
nagyságú hengerek láthatók, melyeket forgattyú segít-
ségével lehet mozgásba hozni s minden fordulással egy 
csengő szólal meg. A hol gyors folyású patak van kéz-
ügyben, a víz hajtja az imahengert az építők lelki javára. 
Másutt a szelet alkalmazzák erre, oly formán, hogy a 
hidak felett kifeszített köteleken állnak az imákkal tele-
irt vászonszeletek. 
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Fontos ájtatossági eszközök még az úgynevezett 
csűrt cin-ók vagy ereklye-tartók. A templomok közelében 
rendesen téglából épülnek oly alakra, mely leginkább 
egy hosszúnyelű csengőhöz hasonlít, mely egy római 
izlésű talapzatra van elhelyezve. Vannak 6 — 8 méternyi 
magas csurtánok, melyek távolról nézve sajátságos képet 
nyújtanak. Nem kis szerepük van továbbá a kőhalma-
zoknak, melyek keresztutakon, útmagaslatokon, hidaknál, 
helységek végén s általában az utak jelentékenyebb he-
lyein vannak összehányva. Nevük máni vagy dobong, 
mely szószerint 100,000 követ jelent. Az egy-két méter 
magasra piramis alakban összerakott dobongok külsejét 
kőlapok, pala- és márványtáblák képezik, melyekre a 
rejtélyes Om-mani-peme-um ima jegyei vannak felvésve 
és néha kiszínezve. E piramisok hosszú sorban kisérik 
az utakat, s a tisztelet úgy parancsolja, hogy az utazó 
arra mentében jobb kéz felől hagyja el őket. Mindenik 
dobong közepéből egy farúd mered ki, csúcsán az el-
maradhatlan félholddal és gömbbel s az utazók nem 
mulasztják el, hogy követ ne vessenek rá elhaladtukban. 
A rejtélyes imajegyek az útba eső sziklafalakra, hegy-
omlások kőtömbjeire is be vannak vésve, sőt az ahitatos 
nép még a megmászhatatlan sziklacsúcsok csoporzatai-
ban is a szent jegyek körvonalát véli látni. Általában 
Lóczy a tibeti népet nagyon buzgónak találta, munka 
vagy utazás közben is gyakran látta őket imába merülve. 
Imájuk kevés szavú s legtöbbször az Om-mani-pemé-um 
recitalásából áll, minek értelmét a nép nem is ismeri, az 
indiai nyelvészek pedig így magyarázzák: »Oh kincs a 
lotoszban, ámen!«, mely mondás Bundhára és szentjeire 
vonatkozik, kiket lotoszvirágban ülve szoktak ábrázolni. 
Sokan nem elégedve meg a szent szavak hangos mon-
dásával, jobb kezükben kézi imahengert tartanak moz-
gásban, melyben az Om-mani jegyei vannak papirra írva, 
baljukban meg egy 108 gyöngyből álló olvasót szemel-
nek szüntelen. A házak belsejében is vannak imahengerek 
s az udvarokban magas póznákra kötött szövet-szeletek 
szintén az imajegyeivel vannak teleírva, hogy még a szél 
is az imát hajtsa. 

A nép, mint Lóczy állítja, a vallás tanaiban és 
igéiben teljesen tudatlan és csak a külsőségeket követi 
híven és buzgón. A családokban szigorú vallási buzgóság 
uralkodik, kivált az olyanokban, melyek egyik-másik 
családtagjukkal valamelyik kolostorhoz vannak kötve. A 
láma-rokon gyakori látogatása, főleg anyjára és a nő-
rokonokra nagy hatást gyakorol és a vallásosságot foly-
ton ébren tartja. A műveltek között a férfiak nem sokat 
törődnek a lámákkal s nem nagy tisztelettel viseltetnek 
irántuk. De azért a lámák hatalma igen nagy ; minden 
kolostor korlátlanul uralkodik a környéken, mivel a szer-
zetesek fegyverrel is készek és képesek parancsaiknak 
nyomatékot kölcsönözni. 

A tibeti hierarchia, végzi Lóczy érdekes ismerte-
tését, teljes hasonmása azon papi hatalomnak, melylyel 
a középkorban a róm, kath. papság Európán uralkodott. 
Roppant vagyonnal ellátva, messze kiterjedő összekötte-
téseikkel azok is épugy uralkodtak híveiken, mint most 
a lámák a tibeti népen. A hajdani pápák és a Dalai-
láma uralma között való összehasonlítást a szertartások 
és intézmények rokonsága is elfogadhatóvá teszi. A kath. 
hittérítők, kik a tibeti lámaizmust megismertették, egy-
hangúlag kifejezték az alapeszmék, az erkölcstan és a 
szertartások rokonságát s ezt a derék Lóczy is elismeri. 
»A katholicizmus és a budhizmus közti rokonságot na-
gyon élénken illusztrálja az, hogy a kathol. hittéritők a 
jelen században Keleti-Tibetben, különösen Bongában 
rövid idő alatt igen sok hívet gyűjtöttek maguk köré. 
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Kiűzetésük oka nem a vallási fanatizmus, hanem a lámák 
féltékenysége volt, kik belátták, hogy a magasabb mű-
veltségű és kegyes életű keresztyén misszionáriusok, kik-
nek vallása ellen kezdetben semmi kifogást nem tárnasz^ 
tottak, könnyen veszélyessé válhatnak reájuk nézve.« 

Sz. F. 

B E L F Ö L D . 
A lelkészi állomások javadalma a dunamelléki 

reform, egyházkerületben. 
A dunamelléki egyházkerületben a lelkészi állomá-

sok osztályozása a törvény által 5 megszabott négy osz-
tályba az egyházmegyék által eszközölt hivatalos becs-
lés alapján a folyó évi közgyűlésen véglegesen megtör-
tént. Á már korábban megállapított kulcs szerint I-ső 
osztalyba azon állomások soroztát tak, melyekben a fize-
tés megüti az ióoo frtot, Il-ikba melyekben az I2ÖO, 
III-ikba hol a 8oo fr tot ; IV-ik osztályba a nyolcszáz 
frtnál kisebb fizetésű állomások tartoznak. Végig tekintve 
az alább köz'endő részletes névsoron, először azon tény 
tűnik fel, hogy a 244 lelkészi állomás között I-ső osz-
tályú csak 29, Il-od osztályú 59, Ill-dik oszt. 102, és 
IV-dik osztályú 54 van. E szerint a lelkészi állomások 
legnagyobb része 1200 frt fizetésen alul m a r a d ; mert 
míg a két felső osztályba együtt véve is csak 88 jut, addig 
a két alsó osztályra együttesen 157 esik, tehát az állo-
másoknak közel két harmad része. Egyházmegyénként 
legkedvezőbb a helyzet a kecskeméti tractusban, hol 13 
esik a felsőbb és 5 az alsóbb osztályokba; azután a 
bar anya-bácsiban 19 és 11-el, a pestiben és 9-el. A 
solti tractusnak 11 állomása esik a felső és 14 az alsó 
osztályokba, a tolnainak 7 és 16, a somogyinak 8 és 2 2, 
a vértesaljainak 8 és 25, a felső-baranyainak 5 és 59-
Legkedvezőtlenebb tehát a helyzet a felső-baranyai egy-
házmegyében, hol csak 5 állomás javadalma üti meg az 
1200 frtot s a többi 59 azon alól marad. Legtöbb, szám-
szerint 22 IV-ed oszt. állomás Felső-Baranyában van, 
azután 10 Vértesalján, 7 Somogyban. 5 — 5 Bácsban és 
Solton, 4—4 Pesten és Tolnában ; legkevesebb, tudniillik 
2 Kecskeméten. De álljon itt maga a részletes kimutatás, 
melyet saját kerületünk olvasói a gyűlési jegyzőkönyvből 
ismerhetnek ugyan, de a többiek bizonyára nem. 

Az alsó-baranya-bácsi egyházmegyében: 

I. o s z t á l y . Új-Szivacz 2000 forint. O-Mora-
vicza 1800 frt. Feketehegy 1700 frt. O-Szivacz 1600 frt. 
Pacsér 1600 frt. Összesen 5. 

II. o s z t á l y . Kölked 1400 frt. Torzsa 1400 frt. 
Új-Verbász 1400 frt. Cservenka I400fr t Új-Soóvé 1400 frt. 
Karancs 1300 frt. Laskó 1300 frt. Darócz 1300 forint. 
Kopács 1300 frt. Vörösmart 1300 frt. Mohács 1300 frt. 
Csúza 1300 forint. Piros 1200 frt. Újvidék 1200 forint. 
Összesen 14. 

III. o s z t á l y . Bélye 1100 forint. Herczegszőllős 
1100 frt. Keő 1100 frt. Kórógy 1100 frt. Sepse 1100 frt. 
Szent-László 1000 fit. Összesen 6. 

IV. o s z t á l y . Haraszti 700 frt. Rétfalu 700 frt. 
Babarcz 600 frt. Baja 600 forint. Tordincze 600 forint. 
Összesen 5. 

A felső-baranyai egyházmegyében: 

I. o s z t á l y . Nagy-Harsány 1767 frt 10 krajcár. 
Siklós 1631 frt 28 kr. Kis-Csány-0>zró 1615 frt 2 kr. 
Összesen 3. 
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II. o s z t á l y . Vaiszló 1480 frt 91 kr. Kis-Harsány 
1266 frt. Összesen 2. 

III. o s z t á 1 y. Maty 1157 frt. Nagy-Tótfalu 1137 frt 
82 kr. Viszló 1111 frt 20 kr. Nagyfalu 1079 írt 8 kr. 
Haraszti 1073 frt. Szaporcza-Tésenfa 1071 forint 60 kr. 
Sellye 1066 frt 56 kr. Dráva-Fok 1058 frt 44 krajcár. 
Zaláta 1055 frt Bogdása 1051 frt 54 kr. Kórós 1033 frt 
10 kr. Old 1002 frt 30 kr. Csepel 966 frt 30 krajcár. 
Dráva-Palkonya 960 frt 18 kr. Dancsháza 949 frt 73 kr. 
Rád 940 frt 12 kr. Büdösfa 938 forint 63 kr. Belvárd 
936 frt 60 kr. Terehegy 934 frt . Gyűd 922 frt 90 kr. 
P iskÓ9i5 frt 74 kr. Ipacsfa 889 frt 50 krajcár. Beczefa 
888 frt 94 kr. Nagy-Váty 883 frt 59 kr. Kákics 881 frt 
21 kr. Kis Szt.-Márton 877 frt 32 kr. Sámod 868 forint. 
Hidvég 859 frt 76 kr. Magyar-Peterd 855 forint 70 kr. 
Szt.-Erzsébet 849 frt 65 kr. Besencze 847 forint 60 kr. 
Harkány 845 frt 5 kr. Gordisa 836 frt. Iványi 824 frt 
8 kr. Katádfa 809 frt 73 kr. Sós-Vertike 807 frt 96 kr. 
Kovácshida 806 frt 50 kr. Összesen 37. 

IV. o s z t á l y . Nagy-Peterd 789 frt 13 kr. Bisse 
766 frt 12 kr. Szerdahely 764 frt 96 kr. Szava 760 frt 
58 kr Hirics 752 frt 12 kr. Mecske 748 forint 16 kr. 
Turony 743 frt. Okorág 736 frt 60 kr. Dráva-Szabolcs 
733 frt 46 kr. Vejti 731 26. Lúzsok 726 forint 64 kr. 
Csarnota 710 frt 87 kr. Ade r j á s 705 frt 88 kr. Kémes 
698 frt. Rónádfa Hernádfa 685 frt 34 kr. Márfa 680 frt 
20 kr. Botyka 653 frt 37 kr. Csehi 631 frt 56 kr. Czún 
615 frt. Kis-Tótfalu 604 forint 52 kr. Mindszent-Bogát 
563 frt 74 kr. Garé 557 frt 99 kr. Összesen 22. 

A kecskeméti egyházmegyében : 

I. o s z t á l y . Halas 2630 frt. A nagy-kőrösi lelké-
szi állomás 2159 frt 20 kr. Kecskemét 2155 frt 57 kr. 
Nagykőrösi második lelkészi állomás 1813 forint 36 kr. 
Czegléd 1810 frt. Jász-Kisér 1671 frt 12 kr. Összesen 6. 

II. o s z t á l y . Pánd 1419 forint 80 kr. Gomba 
1400 frt. Vezseny 1311 frt. Ó-Kécske 1268 frt 35 kr. 
Izsák 1253 frt. Szt-Márton-Káta 1222 frt. Nagy-Abony 
1208 frt. Összesen 7. 

III. o s z t á l y . Jász-Berény 1069 frt 16 kr. Vadker t 
946 frt 55 kr. Tószeg 814 frt 66 kr. Összesen 3. 

IV. o s z t á l y . Gyöngyös 730 frt. Tisza-Várkony 
700 frt. Összesen 2. 

A pesti egyházmegyében : 

I. o s z t á l y . Budapest I-ső lelkészi állomás 
4000 frt. Budapest II-dik lelkészi állomás 3000 forint. 
Monor 1670 frt. Némedi 1600. Összesen 4. 

II. o s z t á l y . Tótfalu 1550 frt. Vácz 1418 forint. 
Fóth 1385 frt. R - P a l o t a 1368 frt. Ó-Buda 1350 forint. 
Veresegyház 1304 frt. Ócsa 1301 frt. Gyömrő 1300 frt. 
Péczel 1250 frt. Pócsmegyer 1243 frt. Bugyi 1235 frt. 
Gödöllő 1200 frt. Szada 1200 frt. Összesen 13. 

III. o s z t á l y . Kosd 1040 frt. Pomáz 910 forint. 
V.-Hártyán 900 forint. Kis-Oroszi 900 forint. A . Dabas 
850 frt. Összesen 5. 

IV. o s z t á l y . Sziget-Monostor 700 frt. R.-Csaba 
680 frt. Gyón 600 frt. H.-Györk 600 frt. Összesen 4. 

A solti egyházmegyében : 
I. o s z t á l y . Kunszentmiklós 2200 forint. Solt 

1900 frt. Szabadszállás 1650 frt. Dunapa ta j 1600 forint. 
Összesen 4. 

II. o s z t á l y . Laczháza 1500 frt. Szeremle 1425 frt. 
D.-Vecse 1400 frt. Ráczkeve 1250 frt. Dömsöd 1200 frt. 
Fülöpszállás 1200 frt. Szalkszentmárton 1200 frt. Össze-
sen 7. 

III. o s z t á l y . Fok tő 1180 frt . Csanád 1150 frt. 
Bogyiszló 1150 frt. Tass 1100 frt. Úszód 1000 frt. Sziget-
szentmiklós 1000 forint. Makád 1000 frt. Szentbenedek 
900 frt . Ordas 850 f r t Összesen 9. 

IV. o s z t á l y . Áporka 700 frt. Majosháza 600 frt. 
Dab 600 frt. Harta 600 frt. Apos tag 600 forint. Össze-
sen 5. 

A k.-somogyi egyházmegyében: 

I. o s z t á l y . Nagy-Székely (német) 2000 forint. 
Összesen 1. 

II. o s z t á l y . Felső-Iregh 1500 forint. Felső-
Nyék 1500 frt. Ságvár 1500 frt . Nagy-Szokoly 1500 frt. 
Kiüti 1300 frt. Tengőd 1300 frt. Bálványos 1250 frt. 
Összesen 7. 

III. o s z t á l y . Büsii 1100 frt. Lá t rány 1100 frt. 
Szólád 1100 forint. Csepel 1000 forint. Gyönk (német-
ajkú) 1000 frt. Kazsok 1000 frt. Mocsolád 1000 forint. 
A d á n d 950 frt. Kőröshegy 950 frt. Endréd 900 forint. 
Som 900 frt. Nagy-Berény 850 frt. Kapoly 800 forint. 
Lápafő 800 frt. Nágocs 800 frt. Összesen 15. 

IV. o s z t á l y . Miszla 700 frt . Őszöd 700 forint. 
Nagy-Székely (magyar) 700 frt. Juth 650 frt. Túr 500 frt. 
Bábony 450 frt. Gyönk (magyarajkú) 450 frt. Összesen 7. 

A tolnai egyházmegyében: 

I. o s z t á l y . Decs 1690 frt 96 kr. Bölcske 1697 f r t 

62 kr. Szekszárd 1620 frt 34 kr. Összesen 3. 
II. o s z t á l y . Ócsény 1548 forint 5 5 krajcár. Ma-

docsa 1520 frt 57 kr. Nagy-Dorog 1463 frt 44 krajcár. 
Gerjen 1264 frt 54 kr. Összesen 4. 

III. o s z t á l y . Mórágy 1175 forint 98 kr. Alsó-
Nyék 1170 frt 52 kr. Duna-Szt-György 1148 frt 87 kr. 
Czecze 1148 frt 8 kr. Kölesd 1128 frt 36 kr. Pécsvá-
rad 1097 frt 6 kr. Paks 958 frt 90 kr. F a d d 958 frt 
73 kr. Kajdacs 897 frt 58 kr. Váral ja 871 frt 54 kr. 
Pilis 837 frt 15 kr. Báta 818 frt 96 kr. Összesen 12. 

IV. o s z t á l y . Várkony 778 forint 7 kr. Nagy-
Pal 669 frt 88 kr. Medina 688 forint 57 kr. Magyar-
Hidas 539 frt 03 kr. Összesen 4. 

A vértesaljai egyházmegyében: 

I. o s z t á l y . Bicske 1750 frt. Seregélyes 1750 frt. 
Pá ty 1603 frt. Összesen 3. 

II. o s z t á l y . Mány 1523 frt 26 kr. Tök 1463 frt 
55 kr. Csákvár 1451 frt 18 kr. A b a 1342 forint 17 kr. 
Baracska 1221 frt 14 kr. Összesen 5. 

III. o s z t á l y . Lovasberény 1175 frt 10 krajcár. 
Pátka 1134 frt 20 kr. Bia 1119 frt. Taba jd 1104 forint 
88 kr. Sárkeresztúr 1103 frt 50 kr. Nyék 1043 forint 
80 kr. Zámoly 1027 forint 80 krajcár. Sárbogárd-Tinód 
1004 frt 90 kr. Kaj .-Sz.-Péter 987 frt 2 kr. Vaál 951 frt 
80 kr. Alcsúth 930 frt 94 kr. Pákozd 921 forint 80 kr. 
Sukoró 883 fr t 51 kr. Velencze 875 frt 68 kr. Gárdony 
819 frt 40 kr. Összesen 15. 

IV. o s z t á l y . Iváncsa 774 frt. Vereb 727 forint 
Gyúró 718 frt 26 kr. Felcsúth 591 frt. Acsa 509 forint 
10 kr. Csabdi 562 frt 20 krajcár. E tyek 506 frt. Doboz 
484 frt 48 kr. Bodmér 410 frt 10 kr. T innye 400 frt. 
Összesen 10. 

Lelkész beigtatás. 
Uj-Pázuán végre meg volt a rég óhaj tot t várva-

várt ünnepély; az egyház által választott lelkész beig-
tatása. 

Ugyanis mult hó 27-dikén Kórossi Emil lelkész-
68 
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helyettes lemondása következtében Kruttschnitt Antal 
esp. segédlelkész egyhangúlag s lelkesedéssel választat-
ván meg papnak ; őt e hó 8-án az egész egyház kívá-
natára nagytiszteletű Belohorszky Gábor főesperes úr, 
az ó-pázuai lelkész segédlete mellett, a politikai hatóság 
küldöttje jelenlétében, az egyháztagoktól zsúfolásig meg-
telt templomban — egyházába ünnepélyesen beigtatta. 
Az ünnepély délelőtt i o órakor vette kezdetét. Miután 
az ó-pázuai lelkész elvégezte az oltári isteni tiszteletet, 
következett a tulajdonképeni ünnepélyes actus. Minde-
nekelőtt oltár elé vezették Belohorszky Gábor főesperes 
s az ó-pázuai lelkész a beigtatandó ifjú papot. Majd 
megnyíltak főesperes úr ajkai. Beszédjének előszavában 
kiemelvén először e nap fontosságát, szól a gyülekezet-
hez, rámutatva az utolsó évekre, melyekben a tekintélyes 
és virágzó egyház, mint egy sajka ide oda hányatott s 
már pusztulással fenyegetve vol t ; felemlítve az egyenet-
lenséget, mely a közös erőt meglazította : felhívja őket, 
hogy miután az egész egyház bizalmát egy férfiúban 
összpontosította s közmegegyezéssel egyhangúlag lelké-
széül megválasztotta, igyekezzék a jövőben ezen most 
kötött békét nemcsak megtartani, hanem azt mindinkább 
erősebb s biztosabb alapra fektetni. 

Majd az új lelkészhez fordulva, kéri s inti, hogy 
mindig s minden körülmények között úgy éljen s mű-
ködjék ezen egyházban, hogy tiszta lelkiismerettel bírjon 
majdan mindenről számot adni az Úrnak. Végezetül 
átadatott a templom kulcsa, biblia, kehely s a hivány. 
Ima s ének után a beigtatott szószékre lépett s megtartá 
székfoglaló beszédéti Sokat várt a hallgatóság az előtte 
s sok egyház előtt kitűnő szónoklatairól ismeretes ifjú 
lelkész székfoglaló beszédétől, s így várva várta a pilla-
natot, melyben megnyílnak ajkai, ü minden várakozáson 
felül megfelelt feladatának ; lekötötte mindnyájunk figyel-
mét, azokét is, a kik a szomszéd községekből az előttük 
oly sokat emlegetett jeles szónok meghallgatására meg-
jelentek. 

Sok reményre jogosít ez ifjú lelkész. S erősen hisz-
szük, hogy e reményünkben nem is csalatkozunk. Hisz 
tudjuk, hogy minő örömmel hallgatta őt az újvidéki ág. 
hitv. evang. egyház, akár a szószéken, vasár- és ünnep-
napokon, akár pedig gyászbeszédeit, melyeket a jobb 
hazába költözöttek felett tartott, s a gyászoló a megtört 
szíveket vigasztalta s megnyugtatta. De tudjuk azt is, 
hogy nemcsak az egyház, hanem a város egész közön-
sége megragadta az alkalmat, hogy ez ifjú szónok be-
szédjeiben gyönyörködjék s épüljön. 

Szolgáljon neki buzdításul ezen elismerés, melyben 
részesült mindenütt, a hol megfordult s szónokolt. Szol-
gáljon neki ezen elismerés buzdításul, annálinkabb, mert 
a mily nehéz szívvel bocsátotta őt el az újvidéki ág. h. 
evang. egyház ; ép oly nagy örömmel fogadta őt az új-
pázuai s pedig nemcsak Istenházában, hanem a dísz-
ebéden is, mely kezdődött d. u. i órakor s melyen 
számszerint 8o-an harsogó éljen felkiáltás kíséretében e 
szavakkal fogadták lelkészüket: a béke s egyetértés 
szeretet lelkészünkkel e mai napon beköszöntött hozzánk. 

A mily nagy volt itt az öröm, ép oly nagy lett 
a különféle felköszöntéseknek a száma. Főesperes úr O 
Felsége a királyra mondott felköszöntése után következ-
tek : az egész esperességre, az új lelkészre, a politikai 
hatóságra, az egyházra stb. sikerültebbnél sikerültebb 
felköszöntések. 

Egyszóval a mily megható volt ezen beigtatási 
ünnepély az Istenházában, ép oly örömről s kölcsönös 
szeretetről tanúskodott az a díszebédnél. Úgy, hogy mi 

tiszta szívből kívánjuk, hogy ezen lelketemelő hangulat 
maradjon köztünk továbbra is, hogy úgy a lelkész egy-
házában, valamint az egyház ifjú lelkészében kölcsönösen 
találja fel azt, a mi az áldásos és sikeres együttműkö-
désnek feltétele s kelléke. 

A mindenható áldása legyen rajtuk. 

s. 

A máramaros-ugocsai ev. ref. egyházmegye 
közgyűlése. 

A máramaros ugocsai egyesült evang. ref. egyház-
megye Csermák István esperes és Váradi Gábor egy-
házmegyei gondnok elnöklete alatt Huszton tartotta meg 
ez évi második közgyűlését. A tavaszi egyházmegyei 
gyűlés óta elnökileg elintézett ügyek, köztük Szük Sán-
dor turterebesi ev. ref. s.-lelkésznek verbőczi r.-lelkészszé 
lett megválasztása bejelentetvén, valamennyi megerősítést 
nyert. Vargha János egyházmegyei világi aljegyzőnek irás| 
ban beadott, állásáról való lemondását a közgyűlés tudo-
másul veszi és elfogadja, s a világi aljegyzői hivatalnak 
szavazás utján leendő betöltése iránt való intézkedéssel es-
peres úr bizatik meg. Mátyásfalva, leányegyház, saját ké-
relme alapján Verbőcz administratiója alól geographiai 
fekvésénél fogva T.-Újhely kormányzósága a'á rendeltetik. 
Felolvastaván a m.-szigeti ev. ref. egyháznak az újra 
szervezendő, illetve felállítandó második lelkészi hivatal 
javadalmazására vonatkozó véleménye: az egész terje-
delmében elfogadtatik és az egyházkerületi gyűlés elé 
pártolólag felterjesztetik. Következett a szigeti kérelem, 
hogy az 1883—4—5. évi, a gyülekezet egyes tagjaira 
kivetett s az egyház pénztárából az esperesi hivatal-
nál annak idejében befizetett és a konvent végrehajtó 
bizottsága által el is számolt domesztikai tartozás egy 
harmadrésze utólagosan, tehát a befizetés után töröltessék, 
vagy világosabban az 1885-ről befizetett tartozás 1886-i 
évre tudassék be. Hosszabb beható vita után a kérdés, 
szavazás utján lett eldöntve, mely szavazás megejtetvén, 
a szigeti egyháztanács kérelme nagy többséggel eluta-
síttatott. Ez ellen azonban Héder Lajos, a szigeti egy-
ház főgondnoka felebbezést jelentett be. Biró Lajos 
n.-szőllősi lelkész az egyházmegyei pénztárnokság, iskolai 
.körlátogatóság, egyházlátogatási jegyzőség, egyházker. 
képviselőség, egyházmegyei tanügyi és segély kérvények 
elbírálására kiküldött bizottsági tagságról lemondot t . 
Ezen lemondás által megüresedett hivatalok, illetve tiszt-
ségek betöltése a jövő, N.-Szőllősön tartandó gyűlésre 
halasztatott. Sajnosan értesült az egyházmegyei gyűlés 
az esperes jelentéséből, hogy tanügyünk semmit sem 
haladt előre, sőt több helyen visszaesés jelenségei mu-
tatkoznak. Ebből kifolyólag a gyűlés kimondja, hogy a 
tanügy szigorú ellenőrzése szempontjából az egyházme-
gyei tanügyi bizottság újból szerveztessék s a szervezés-
hez szükséges előmunkálatok készítésével az esperes el-
nöklete alatt Nagy Frigyes, György Endre, Tóth Ferenc, 
Biró Lajos és Biki Ferenc urak személyében egy bizott-
ság küldetett ki. Nagy József bemutatja az általa készített 
s a magtárak kezelésére vonatkozó tervezetet. Áttétetik 
az esperesi hivatalhoz, hogy elbírálás végett egy általa 
választandó bizottságnak adassék ki. — Ezzel a gyűlés 
véget ért. N. 



106 3 PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 1064 

R É G I S E G E K . 

A zánkai ev. reform, egyház rövid története. 
(Folytatás.) 

A vármegyének erre vonatkozó végzése nincs ugyan 
meg az egyház iratai között, de hogy csakugyan azt 
határozták, amit az első alispán leveléből olvasunk, kitű-
nik a következő vizsgálati jegyzőkönyvből: 

»Alulírottak hivatalos hitelességgel bizonyítjuk, hogy 
miután a Zalavármegyében levő Zánka helységbe költö-
zött helv. hitv. lakosokhoz ügyük fontosságához képest, 
az egyház tulajdonát képező földbirtokok megvizsgálá-
sára kiküldettünk : aluljegyzett évben és napon, az elíbénk 
állított s maga módja szerint megvizsgált tanuk bízonyí 
tása szerint, ezen vizsgálatot a következő két kérdésre 
terjesztettük ki: 

1-ször. Tudja-e a tanú, hogy azok a polgárok, 
akik legelőször ezen tekintetes nemes Zalavármegyébe 
helyeztetett Zánka helységet megszállották, azok mind 
egytől-egyig helvét hitvallásúak, vagy közönséges szólás 
szerint kálvinisták voltak? 

2-szor. Hát azt tudja-e a tanú, hogy ami földjei 
és rétjei most az egyháznak vannak, azokat mind a meg-
szállás után kevéssel ugyanazon református polgárok ir-
togatták és tették haszonvehetőkké ? 

Első tanú nemes Siile Sámuel, a szomszéd zalavár-
megyei Szent-Antalfán birtokos, római katholikus val-
lású, 89 éves, hit alatt a következőket vallja. 

Az első kérdésre : A tanú a szomszéd szent-antalfai 
helységből való, innét mint szomszéd a hozzá intézett 
kérdésre ekképen kezdi hitvallását: édes apja juhait 
mindig juhász őrizte, és még akkor a zánkai pusztán a 
földesurak engedelméből gyakran őrizte s legeltette ju-
haikat maga is, és így saját tapasztalásából vallja, hogy 
mikor ezen nemes vármegyében levő Zánka helységet 
megszállani kezdték, az első megszállók egytől-egyig 
mind kálvinisták voltak, kik közül a mennyire vissza 
tud emlékezni, nevez is meg Palatínusokat, Nagyokat , 
Siffertekkereket. 

A második kérdésre vallja, hogy a mi földjei és 
rétjei vannak most az egyháznak, azok közül csak a be-
látó mezőn levőt tudja, a melyeket a megszállás után 
erdőből irtottak, tisztogattak ugyancsak a kalvinista pol-
gár lakosok, minthogy a tanú tudomása szerint, akkor 
más vallásúak nem is laktak Zánkán. 

Második tanú nemes Somodi János, ugyanazon 
helységbeli lakos és birtokos, helvét hitv. 80 éves, az 
igazsággal megegyezően, hit alatt vallja a következőket; 
az első kérdésre : 

Most ugyan Szent-Antalfán lakik a tanú, de ezelőtt 
Csicsóban lakott, míg tudniillik ott a reformátusoknak 
ekklésiája volt, (Bíró Márton veszprémi püspök idejében 
űzettek ki Csicsóból is, mint számos más veszprémme-
gyei egyházból a református lakosok, kiknek legnagyobb 
része a szomszéd Antalfán telepedett le, Csicsóban pe-
dig ma egy református sem lakik), arra pedig jól emlé-
kezik, hogy ezelőtt mintegy negyven esztendővel (tehát 
még 1750—1760 között), a szóban levő zánkai helysé-
get legelőször megszállók mind kálvinisták voltak, úgy 
mint Nagyok, Cuborok, Siffertekkerek, Poórok, a kik a 
tanú bizonyítása szerint édes apja házához jártak a 
templomba, még t. i. ott vallásbeli gyakorlatuk volt. 

A második kérdésre : Letett hite után vallja a tanú, 
hogy az egyháznak ami földjei rétjei most vannak, azt 

a megszállás után nemsokára a kálvinista lakosok iskola-
tanítójuk számára, kit a megszállás után kevés időre 
hoztak be, erdőből irtották s tették haszonvehetővé, a 
Diskaiak és Sebestyének, mint zánkai földesurak enge-
delméből és ajándékából. 

Harmadik tanú: nemes Szántó Pál a szomszéd 
Monoszló faluban birtokos, római katholikus vallású — 
58 éves, hit alatt a következőket vallja; az első kérdésre : 

Tanú a szomszéd Monoszló helységből való levén, 
és ott is született és nevekedett, innét jól emlékezik, 
mikor szállották meg legelőször Zánkát, akik egytől-
egyig mind református vagy kálvinista vallásúak voltak, 
midőn nekik a zánkai pusztát ad ták ; a már letett hi-
tére vallja is a tanú, hogy közülök ismerte a Poórokat, 
Siffertekkereket, Cuborokat és Vargákat, kik akkor is, 
most is kálvinisták. 

A második kérdésre : Az egyháznak mostani földjei 
és rétjei közül, mely szerint tudja a tanú különösen a 
felső telekben levőket, melyeket, hogy a megszállás után 
irtották s művelték a kálvinista lakosok, onnét állítja a 
tanú, hogy mint már vallotta, más vallásúak akkor nem 
is laktak Zánkán ; s a lutheránusok a megszállás után, 
ki házassága, ki mestersége után került ide. 

Negyedik tanú nemes Perti István, ugyancsak a 
szomszéd Monoszlón lakos és birtokos, helv. hitvallású, 
67 éves, az igazsággal megegyezően, hit alatt vallja a 
következőket. Az első kérdésre : 

A zánkai — most ugyan helységet, az előtt csak 
— pusztát, a monoszlóiak bérbe használták; sokszor 
járt itt a t anú ; innét letett hite után vallja, hogy azok 
akik először megszállották Zánkát, mind reformátusok, 
vagy közszólás szerint kálvinista vallásúak voltak ; kik 
közül jól is ismerte a tanú az első megszállókat, úgymint 
Nagyokat, Siffertekkereket, Poórokat, kiknek először 
Zánka átadatott . 

A második kérdésre : A mi földjei és rétjei most 
vannak az egyháznak, azokat tudja a tanú, hogy a meg-
szállás után nemsokára erdőből irtották s tüskéből tették 
haszonvehetővé a kálvinista lakosok, mivel még azon 
időben lutheránusok vagyis más valláson levők nem vol-
tak Zánkán; azután szakadtak ide a lutheránusok sok 
idő múlva, mikor már a kálvinisták meg is öröködtek. 

Melyről ezen általunk teljesített vizsgálat hiteléül 
adjuk nevünk aláírásával és pecsétünkkel megerősített 
bizony ságlevelünket. Zánkán, 1795. március hó 12. Kuthy 
Pál szolgabiró (P. H.). Ádám Ferenc eskütt (P. H.). 

Ezen vizsgálati jegyzőkönyvből világosan kitűnik 
az, hogy a reformátusok nem akarták az általuk irtoga-
tott szántóföldek és rétek felét átadni az ág. hitvallá-
suaknak, miután az a tanuk bizonyítása szerint jogos, 
törvényes tulajdonuk vala. Ez után úgy látszik, más 
uton akarják eszközöltetni vagy a földek megfelezését, 
vagy valami más egyezség megkötését ; azért tehát most 
már nem a vármegyéhez, hanem egyházi felsőbbségeik-
hez folyamodnak, hogy az tegyen igazságot közöttük. 
Ennek azután az lett az eredménye, hogy úgy a helvét, 
mint az ágostai hitvallású dunántúli egyházkerületek ki-
küldöttei 1795. szeptember 16-án Kapolcson összeültek, 
s a helvét hitvallás részéről Torkos Jakab püspök, kocsi 
Horváth Sámuel, Kuthy Pál, Oroszy Pál, az ágostai val-
lásúak részéről: Perlaky Dávid, Szakonyi József, Domokos 
Ferenc, Kamondi Márton, Murmán Mihály Lakos Adám, 
Kelemen Pál részvétele mellett, a következőkben állapod-
tak meg: 

Először: Felolvastatott a zánkai helységben lakó, 
mindkét valláson levőknek azon dolga, hogy ennek 
előtte a nemes vármegye közös deputációja előtt tett 
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megegyezés értelme szerint, az eddig közösen használt 
és az ekklézsiához tartozó földeknek és réteknek (mivel 
már az ágostai valláson lévők külön vallásgyakorlatot 
formáltak és más mestert is vittek be) két felé való osz-
tásában megegyezni nem tudtak, hogy ezen ügyben va-
lami atyafiságos egye-és és intézés lehetne; az ágostai 
valláson lévők ragaszkodnak a kiegyezés teljesítéséhez; a 
helvét valláson lévők pedig a végből, mivel egynek el-
tartására is alig elegendők, megszaggattatását nem 
akarják. 

Ezen dolognak eleitől fogva való rövid lefolyását 
a deputáció tekintetbe vévén, hogy tudniillik, mind ez 
ideig ezen két vallásbeliek közös imádság-házuknak, úgy 
a kérdésben levő földeknek is közös bírásában s hasz-
nálásában voltak ; a további atyafiságos szeretetnek fenn-
tartására, hosszasabb értekezés által tett vélekedéseiket, 
mindkét részről való deputátus urak előadták ; de mivel 
már az ágostai részről valók a mestert nem csak bevit-
ték, hanem az iskola és különösen istenitiszteletre célozó 
épületben jó formán is előmentek; hogy közöttük min-
den lehető módon a kívánatos egyesség visszaállíttassák 
annyival inkább, mivel ezen helységben a két vallás a 
házasságok által annyira össze van keveredve, hogy sok 
férjeknek feleségeik, és felesége' nek férjeik a két vallás-
ból valamelyikből valók; ebben nyilatkoztatta ki, s állí-
totta meg magát ezen deputáció, hogy : 

1-ször. Mivel a kérdésben forgó földek s rétek oly 
csekélyek, hogy abból magából egy is alig élhetne 
meg ; ellenben közakarattal s közköltséggel egy mester 
eltartására elegendők volnának, igy légyen változtatva 
három s három esztendeig mind a két vallásbeli mester, 
kinek kinevezése s rendelése az egyházi felsőségektöl fog 
függeni', aki is minden vallásbeli különbség nélkül isteni-
tiszteletet, gyermekek tanítását mindenik vallás kívánalma 
szerint, a mennyire ilyen alacsony iskolákban kívántatik 
véghez vigyen, a melyre a kebelbeli esperes, gondnok 
és felügyelő urak vigyázni fognak; az ilyen iskolames-
ternek pedig változása ideje Gergely napjára határozta-
tik; és most mivel eddig református volt, evangélikus 
kezdje, és a megírt feltételekhez alkalmas vitessék be. 
Gergely napig pedig, már itt lévén az őszi vetés ideje, 
csak az őszi alá való földek vettessenek el, egyébbaránt 
a földek használása maradjon a mostani birtokban és ál-
lapotban. 

Továbbá, minthogy már az evangélikusok a fennt-
nevezett épületükben jó formán elől mentek, az eddig 
tett költségeket s munkájokat a reformátusok fele rész-
ben vagy térítsék vissza, és így közönséges lészen; vagy 
ha ezt nem teszik, azon épület legyen az evangélikusoké 
oda fordíthatván a hová tudják, vagy akar jak; de az 
iskola- és imádság-házak, mint közköltséggel készültek, 
közösen fognak használtatni. 

2-szor. Ha pedig ezen óhajtott egyezséget, talán 
akármelyik fél ellene állása gátolván, véghez vinni nem 
lehetne, akkor a fenntebb megnevezett kiegyezés szerint 
minden csendességgel s atyafiságosan, az igaz és sérelem 
nélkül való osztály közöttük menjen véghez, hogy így 
a más utakra s helyekre való, akármelyik féltől leendő 
felfolyamodást eltávoztatni lehessen. 

Mindezeknek teljesítésére és végrehajtására pedig, 
mivel ezen egész deputációnak kimenni nem lehetne, 
az ágostai vallás részéről Murmán Mihály és Kelemen 
Pál, a reform, vallásúak részről kocsi Horváth Sámuel és 
Oroszy Pál urak a helyszínére kiküldetnek, hogy mind-
ezeket véghez vigyék, és a dolognak miképen lett kime-
neteléről tudósításukat megtegyék. 

Másodszor. Felvétetett mindkét vallás részéről a 

filiálisták által, vagy egyik vagy másik felek által az 
anya-ekklézsiában lévő prédikátor urnák fizetése. 

Ez iránt ezen deputációnak ez a vélekedése: hogy 
a készpénz úgy a gabonabeli, nem különben minden 
nemű stoláris fizetések az anya, és filiális ekklézsiákban 
lévő prédikátorok között, két egyenlő részre menjen, és 
beszedése iránt a filiálisták közül állíttassák egy-egy 
kurátor, aki azoktól beszedje és a tisztelendő uraknak 
fáradsága és utána való járásuk kezeikhez szolgáltassa; 
ide értvén a stóla iránt, hogy minden vallásbelieknek 
szabad akaratjában állván a filiális, vagy anya ekklézsiá-
ban való prédikátor úrral való végbe vitele ; azon esetre, 
ha a maga vallásán lévő ekklézsiában viszi: akkor az 
egész stóla azé; ha pedig a filiális viszi végben : akkor 
kétfelé fizettessék a stóla; az anyakönyvbe való beirást 
pedig múlhatatlanul az tegye, aki a funkciót végbeviszi, 
mind az által az anya-ekklézsiában lévő prédikátornak 
is tudtára adja. A szántás, vetés, trágyázás s más kézi-
munkák, s a szekerezés is, úgy a fahordás, mind a két 
valláson levőkre nézve a helybeli prédikátornak haszon-
vételére maradjanak.* A kezeim között levő kivonaton 
Tóth Ferenc kerületi főjegyzőnek a következő jegyzete 
olvasható. »Ezen kiegyezés a nyolc egyházkerületnek 
1810-ben tartott konventje alkalmával megerősíttetett 
és egész országban kötelező erejűnek kimondatott.* 

Azonban ezen kiegyezésnek, épen úgy, mint szá 
mos előtte és utánna következő társainak, semmi ered-
ménye nem lett, pedig a második pontra vonatkozólag 
az 1833. évi nagygeresdi egyezség csaknem hasonló 
szellemben rendelkezett ; és mi ma is az eredmény? az, 
hogy ami az egyezségben meg van írva, azt a valóság-
ban, az egyes egyházakban soha és sehol fel nem talál-
hatod ! . . . És mi ennek az oka ? az, hogy a reform, és 
ágost. hitvallásúak soha és sehol sem tudtak egymás 
mellett békességben megmaradni, mert mihelyt a klérus 
békét kötött, mindjárt elkezdődött a két testvér felekezet 
között az élet-halál harc, a mely csaknem mindenütt az 
egész magyar hazában szakadással végződött. Im itt egy 
pé lda : 

Zánkán az ágostai hitv. lakosok mindig kevesebben 
voltak, épen azért a reform, lévita tanító szolgálatával 
é l tek; úgyde 1794-ben megunták már a tiz év óta szol-
gáló i f j ú Somogyi György uramat (aki pedig jó készült-
ségű ember lehetett, mint majd látni fogjuk) s mit csi-
nálnak? Bejárják a vármegyét, szolgabírót, hogy ők el-
válnak, de a tanítói föld felét követelik. A szolgabíró 
vizsgálatot tart, és kiderül, hogy mindazon földet, a 
melyet a református tanító használ, református emberek 
irtogatták, t isztogatták; még akkor, mikor megszállották 
Zánkát. És így itt semmire sem mehetvén : az esperes-
hez, püspökhöz fordulnak segítségért, hogy most már 
ezek eszközölnének egy kölcsönös egyezséget a két fél 
között. Ezen zörgetések eredménye a fentiekben közölt 
vegyes küldöttség atyafiságos egyeztetése. Igen, de az 
ám az úr, aki fizet ; zánkai református uraimék is meg-
mutatják, hogy saját belügyeikben maguk rendelkeznek : 
ép azért tanítójukat 1796. Gergely napkor — mikor az 
ág. hitv. három éves iskolatanító már beköszöntött — 
nem bocsátják el; és így a tulajdonképeni végleges el-
szakadást 1796-ra kell tennünk. 

Ennek azután megint csak az lett a következmé-
nye, hogy a vármegyéről egy ujabb küldöttség ment 
Zánkára 1796. április 11-dikén, és Spisits János alispán, 
Ádám Ferenc szolgabíró, Zabó Antal esküttek jelenlété-
ben a templomra vonatkozólag a következő szerződésre 
léptek egymással: 

»Miután a templom felépítésében az ágostai hitval-
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lásúak, ép úgy a földesurak, mint a lakosok csaknem 
oly segítséggel voltak, mint a reformátusok, tehát a 
templom közös legyen, járjon abba mindegyik vallásfele-
kezet rendszeresen-, hogy azonban az istenitiszteleti időre 
nézve a két fél között valami zavorodás, vagy kellemetlenség 
ismét létre ne jöhessen, az egyik héten egyik, a másik hé-
ten másik vallásilag menjenek be előbb úgy reggel, mint 
este az istenitisztelet véghezvitelére ; mivel pedig harangjuk 
még ekkor csak egy volt, abban állapodtak meg, hogy 
a reformátusok egy hosszas, az evangélikusok pedig két 
rövidebb harangszó alatt menjenek a templomba.« 

A sok viszály és kellemetlenség után, végre mégis 
csak békés napok következtek; a civakodás helyett mind-
egyik felekezet saját ügyeinek rendezeséhez látott, s 
mintegy versenyezve egymással, magát erősíteni, szilár-
dítani igyekszik mindket tő : úgy tetszik mintha okultak 
volna s most már helyre akarnák hozni a régi hibákat, 
mulasztásokat. Ettől kezdve nincs is többé soha és sehol 
nyoma annak, hogy egymással pörlekedtek volna; el-
intézték békésen, ha valami közös ügyről volt szó, úgy 
mint keresztyénekhez illik, szeretettel és szelidséggel ; 
s mai nap is szép egyetértésben, egymást tisztelve és 
becsülve élnek. 

Végezetre 1798-dik esztendőben rásegítette a jó 
Isten a református ekklézsiát régen óhajtott céljára, hogy 
t. i. a Szepezden lakó reformátusokkal együttesen pré-
dikátort és iskolatanítót hozhattak. Első lelkészük a jeles 
iskolatanító Somogyi György lett, aki már az egyház 
újonnan történt helyreállítása óta közöttük működött. 
Á szepezdi leányegyház nyolc pozsonyi mérő rozs, nyolc 
forint és négy magyar akó bor évi adománynyal járult 
a lelkész fizetéséhez, aki azután karácson, húsvét és piin-
köstkor őket mindig meglátogatta, s az úrvacsoráját ki-
szolgáltatta. 

Ugyancsak az 1798-dik esztendőben szerezték az 
eddig közösen használt kis harang helyett, a még máig 
is meg levő nagyobb h a r a n g o t ; a régi kisebb pedig az 
evangélikus atyafiaké lőn. Ugyanekkor a templombajá-
rásra vonatkozólag megerősítették az 1796. évi egyez-
séget azon hozzáadással, h o g y : az úgynevezett sátoros 
ünnepeken az úrvacsorája első nap mindig a reformátusok, 
második nap pedig az evangélikusoknak szolgáltassék ki; 
amazoknak a maguk rendes prédikátoruk, emezeknek pedig 
a szent-antalfalvai evangélikus prédikátor által. 

Igy állt helyre és alakult meg oly sok küzdés és 
szenvedés után a zánkai ev. református anyagyülekezet; 
nem csudálhatnánk, ha mint oldott kéve elsodortatik az 
áradat által a semmivé lét tengerébe, hisz számtalanszor 
alig tudott az örvény szélén megállani. Bizony sokat, 
igen sokat tanulhatnának az unokák őseik küzdelmes 
múltjából 1 Mert ez a mult megtanítaná őket arra, hogy 
mily áldozatokat tesz az egyházát, vallását híven szerető 
nemes lélek, ha kell, ha tettre kerül a sor. Az ősök di-
csőségén merengeni mindig : magába véve mit sem ér ; 
hanem az elismert nagyságot megközelíteni, sőt azt 
még magasztos tettekkel el is hagyni : ez legyen a ma-
radék méltó törekvéseinek egyike, hogyha élni és lé-
tezni akar. 

(Vége köv.) Thúri Etele, 
ref. káplán. 

K Ü L F Ö L D . 

A francia református egyház köréből. 
A francia reformátusok sokban hasonlítanak hoz-

zánk : nagy többségben levő kath. egyházzal küzdenek 
ők is, századokig üldöztettek és nyomattak ők is, csak 
legújabb időben szedelőzködtek össze ők is. De abban 
nagyon különböznek tőlünk, hogy bár kedvezőtlenebb 
külső viszonyok között élnek, mert számuk alig félakkora, 
s egyházukat külön felekezetek u. m. református (église 
reformée), szabad (égi. libre) és szabadelvű (égi. líberale) egy-
házakra szakgatta a dogmatikai és államjogi pártoskodás ; 
mégis mind irodalmi viszonyaikban, mind a vallás-erkölcsi 
és egyházi élet fejlettségében jóval megelőztek bennün-
ket. Irodalmuk, kivált a szónoklati, világszerte ismeretes ; 
belmissziójuk fejlettebb mint a németeké, tractatusaik 
mind tarta'om, mind forma tekintetében versenyre kelnek 
az angolokéval: szóval a francia egyház a szó modern 
értelmében evangeliumi egyház, melyben a prédikátor 
mellett az irodalom és az egyesületek a leghathatósab-
ban ápolják és terjesztik az evangéliumot. Papságuk 
egyházias és művelt : van minden vidéken lelkészi körük 
s van országos lelkészi értekezletük. Vannak vallásos 
egyesületeik, melyek a keresztyén emberszeretet műveit 
sokféle alakban, híveik minden rétegét bevonva, gyako-
rolják ; csak az árvaügyet vagy 13 egyesület istápolja és 
oly sikerrel, hogy a kis számú francia reformátusoknak 
közel husz árvaházuk van. Vannak irodalmi társaságaik, 
melyek között első helyen az egyháztörténelmi társulat 
áll, ez az áldásosán működő egyesület, mely a francia 
hitsorsosaknak eseménydús és szenvedésteljes történetét 
tudós kiadványokban és népies feldolgozásokban kitűnő 
sikerrel ismerteti és kedvelteti. Vannak tractatus-egyesii-
leteik, melyek becses vallásos iratokkal látják el a népe t ; 
legjobbak a párisi és toulonse-i »société des livres reli-
gieux« kiadványai. Van külön bibliaterjesztő társaságuk, 
még pedig kettő, u. m. a párisi és az általános francia. 
Vannak belmissziói egyesületeik, melyek közül kivált a 
»Mission interieure*- című tesz nagy szolgálatokat a pro-
testantizmusnak. Ez foglalkozik a pap nélkül való fiókok-
nak és szórványoknak az evangéliumban való részesíté-
sével ; ez látja el a szétszórtságban élőket különböző és 
kitűnően írt olvasmányokkal a vallási, erkölcsi, sőt iro-
dalmi és bölcsészeti életből vett tárgyakról. A d ki népies 
folyóiratokat is, így a du Dimanche« címűt, 

mely a vallásoktatással foglalkozóknak szól ; övé a »Csa-
ládi tűzhely* (Le Foyer domestique), az egyszerű hívek 
számára való vallásos néplap; valamint »A keresztyén 
élet* (La vie chretienne), mely a művelt osztályt látja 
el szépen irt vallás-erkölcsi olvasmányokkal. Van misszió-
egyesületük is, mely az evangéliumot a pogányok között 
terjeszti, mire a coloniákkal biró Franciaországnak sok 
alkalma van. Végre a francia egyházi életnek egy igen 
praktikus intézménye az úgynevezett >conference«- ok 
vagy vallásos felolvasások. Minden nagyobb városban 
tartanak a papok, theol. tanárok, sőt művelt laicusok 
főként a téli időszak alatt, felolvasásokat, némelyek sza-
bad előadásokat, az egyházi, vallás-erkölcsi élet, sőt 
theológiai tudományok mezejéről vett tárgyak és kérdé-
sek felett. A »conference« teljesen a hallgatóság szük-
ségei szerint van berendezve úgy tárgyban, mint elő-
adásban. A párisi theol. fakultás conference-ai beillenek 
tudományos akadémiai előadásoknak, mert papok és 
művelt egyháztagok látogatják ; tárgyai is a tudomány 
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és az egyházi élet legfontosabb kérdései közül vannak 
kiválasztva. Ha megjelenik egy feltűnő könyv, fölmerül egy 
közérdekű egyházi kérdés, fölvettetik egy fontos eszme : 
a francia pap mindjárt conference elé viszi, eszmét cserél 
felettük, megszellőzteti, megérleli azokat. Meg is van 
ez intézménynek üdvös hatása, mert az egyházat és val-
lást mozgató eszmék és kérdések francia földön papi és 
világi ember előtt mindig ismeretesek, s ha tenni és 
áldozni kell é re t tük : versenyre szállva rrunkái és hat a 
két elem. 

A hivatalos egyházi élet, fájdalom, itt is meg van 
bénítva. Az 1872-ik évi synodus által készített hitva'lo-
más mai napig is nodus-a a francia egyházi életnek. A 
többség által szerkesztett conservativ confessiót a liberá-
lisok nem irták alá, külön váltak s azóta folyton tartó 
elkeseredett vitákban emésztik erejüket. Legújabban a 
liberálisok ismét engedni próbálnak, mert számukat és 
erejüket fogyni látják az »o!dott kéve«-féle al 'apotban. 
Májusban népes gyülésük volt a párisi »oratoire* tem-
plomban, hol a »Delegation liberale*, a szabadelvűek 
végrehaj tó bizottsága, először évi jelentését te t te meg. 
Minden képviselő meg volt elégedve a delegatió műkö-
désével, mely derekasan megállta helyét az állammal 
szemben ; híven megte t te kötelességét az egyházak iránt, 
midőn vándor papokat küldött a pásztor nélküli helyekre ; 
buzgón teljesítette hivatását az »orthodox* egyház irá-
nyában, midőn a két párt egyesülésére ismételve lépé-
seket tett . Azután szóba jött, hogy még egy kísérletet 
tegyenek a kibékülésre, s ha ez sem vezet sikerre, vál-
janak egészen külön, alapítsanak közpénztárt , mely a 
^szabadelvű egyházak* szükségleteit fedezze. Az indít-
vány első pont ja helyesléssel találkozott s azóta meg ís 
jelent azon körlevél, mely egyfelől a szabadelvű egyhá-
zakat buzdítja összetartásra, más felől az or thodoxokkal 
való egyesülés iránti készségnek ad kifejezést, ha t. i. 
ezek nem kívánják a confessióra való eskütételt. Az in-
dítvány másik ága azonban rövid vita után, részint hogy 
az »utolsó békülési kísérletet* eredményét bevárják, részint 
mert a teljes különválás az államtól való elvá'ást is in-
volválja, erre pedig még nincsenek eléggé elkészülve: 
napi rendről levétetett . 

Derül tebb képet nyúj tanak a vallási társulatok ez 
évi közgyűlései. A református lelkészek országos értekez-
lete Párisban inkább elméleti kérdéseket targyalt . La-
cheret lelkész az istenitisztelet reformáldsáról tartva felol-
vasást, azt sürgette, hogy a cultusban a prédikáló és 
tanító elem mellett az imádási elem vagy más szóval a 
szertartás és művészet nagyobb tért nyer jen. Az erre 
t ámadt élénk eszmecserében részt vettek a legkiválóbb 
papok, többek között Monod J. is, hevesen ellenezve a 
fölvetett eszmét. A többi tá rgyak a bibliai és apologe-
tikai körből voltak véve. A francia prot. történelmi tár-
sulat idei közgyűlése rendkívül látogatott volt, az ora-
toire alig volt képes befogadni a nagy számú közönséget. 
Schickler, a buzgó történetbarát , elnökölt, s karénekkel 
kezdték meg az ülést. Az elnöki megnyi tó érdekes ké-
pet rajzolt a társulat mult évi működéséről, kiadványai-
ról, s különösen kiemelte a hitgerjesztő ünnepélyeket, 
melyek a társulat kezdeményezésére a nantes-i edictum 
visszavonásának 200 éves emlékére országszerte rendez-
tettek. Továbbá rendkívül nagy érdeklődést keltett 
Dardier közleménye Kálvinnak Alais környékén talált 
hiteles arcképéről, mely a nagy reformátort erőteljes 
férfi korában, telt arccal, virágzó egészségben tünteti föl, 
éppen ellentétben az eddig ismert beteges és vézna-arc-
képekkel. Az arckép egy medaillonon egy gardi protes-
táns ember kert jében egy >ó-kut« kiásása közben talál-

tatott s a Kálvin fejét egész életnagyságban ábrázolja. 
A párisi biblia társulat közgyűlésén szintén Schickler 
elnökölt és Sabatier professor olvasta fel az évi jelentést. 
A társulat szépen virágzik ; a biblia terjesztése évről-évre 
nagyobb, az egyesület bevételei évenként növekednek. 
De a hittani viszály férge e társulaton is rágódik. A 
néhány évvel korábban kiadott »revideált* fordítás miatt 
az o r thodox tagok kiléptek a társulatból s a ófrancia-
országi biblia társulatot« alapították, mely csak a »régi* 
bibliát áruitatja. Most azonban az uj társaság is hozzá-
fogott a régi fordítás revideálásához, s magát az eredeti 
szöveget is revisio alá szándékozik venni. Lesz tehát, 
ha majd elkészül, a meglevő »liberalis« fordítás mellett 
»orthodox« átdolgozás is. Va jha mi az ily erő-pazarlá-
son és káron tanulva, egyetér tőleg tudnánk eljárni a célba 
tett biblia-átdolgozás ügyében 1 A tractatus-'ársulat köz-
gyűlésén örömmel vették tudomásul a kiadványok jelen-
tékeny ter jedését és az egyesület vagyoni és működési 
gyarapodását . A még kezdő társaság 56,680 frankot 
vett be és 52,516 frankot adott ki vallásos iratok ter-
jesztésére. Az »evangeliumi társaság«, mely a Mission 
interieure mellett a legtekintélyesebb belmissziói egye-
sület, mult évben 88 állomáson tar tot t utazó lelkészeket, 
evangélistákat és külföldi alkalmi hitszónokokat, különö-
sen katholikus területeken lakó reformátusok hitbeli 
erősítésére. — Bevétele 96 ezer, kiadása 93 ezer frank 
volt. A Mission interieure még nagyobb arányokban 
dolgozik. 

A francia református egyház vallás-erkölcsi tevé-
kenysége valóban tiszteletreméltó s én valahányszor e 
kis egyház mozgékonyságát l á t o m : mindig szomorúan 
gondolok a mienk lassúságára, mely boszantó nehézkes-
séggel ad egy-egy életjelt. Sz. F. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Tanarvalasztások. A békési ref. gymnáziumhoz,. 

mint levelezőnk jelenti, Szécsi Akos és Pőcz János ok-
leveles tanárokat választották meg. 

* Iskolai értesítés. A budapesti reform, főgyrnna-
siumban az 1886/7-ik iskolai évre a beiratások I, 2, 3-án 
a délelőtti órákban 8 — i - i g lesznek; 4-én pedig a tan-
évet megnyi tó istenitisztelet után a tanítások azonnal 
megkezdetnek. A javító- és magánvizsgák a beiratás 
ideje alatt fogadtatnak el. Miután minden vallásfelekezetü 
tanuló felvétetik a növendékek sorába, tisztelettel kéret-
nek a szülék, hogy minél hamarabb jegyeztessék be ta-
nuló gyermekeiket , mert a törvényileg meghatározot t 
számon felül senkit sem vehetünk fel. Az első osztályba 
lépő tanuló az iskolai bizonyítvány mellett még kereszt-
levelét, vagy születési bizonyítványát is tartozik bemu-
tatni. — Az igazgatóság. 

* A budai ref. t emplom építési alapja javára 
Beret tyó-Újfaluban e hó 28-án hangversenyt rendeznek ; 
a rendezés élén Szunyogh Loránd főszolgabíró és Nagy 
Márton szolgabíró állanak. 

* Az ó-budai ev. reform, egyház örömünnepe. 
Az ó-budai egyház f. évi aug. 29-én Urvacsorálás és az 
egyház történetének felolvasásával egybekötöt t hálaadó 
istenitiszteletet tar t temploma fennállásának 100 éves 
fordulója alkalmából. Az istenitisztelet kezdete délelőtt 
10 órakor leend. 

* A tiszántúli ev. ref. középiskolai tanáregye-
sület által 1886. augusztus 23. és 24-én M.-Szigeten 
tar tandó közgyűlés programmja. Augusztus 22. 1) D. e. 
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9 órakor az »Állandó bizottság* ülése a lyceum nagy-
termében. 2) D. u. a vasúton érkező egyleti tagok és 
vendégek fogadása és elszállásolása. 3) Esti 8 órakor 
közös találkozás a »Szőllősy kertben*. Augusztus 23. 
4) D. e. 9 órakor közgyűlés a lyceum nagytermében. 
Ennek tárgysorozata a következő: a) Elnöki megnyitó. 
b) Jegyző és pénztárnok jelentése, c) Részlet a m.-szi-
geti iskola történetéből Szilágyi Istvántól, d) Értekezés, 
Felméri Lajostól, e) Tanügyi Szemle dr. Öreg Jánostól. 
f ) Jelentés a pályázatokról, g) A tisztikar lemondása. 
Szavazás elnök, jegyző és pénztárnokra. 5) D. u. 2 óra-
kor a »Vadászkürt* vendéglőben társas ebéd, melyre a 
tagokon kívül a vendégek s a t. közönség tagjai is meg-
hivatnak. E g y teríték zenével 2 frt 50 kr. 6) D. u. 
5 órakor gyám- és nyugdíjintézeti közgyűlés, ennek tár-
gya i : a) Pénztárnoki jelentés, b) Számadásvizsgáló bizott-
ság jelentése, c) A bizottság által beterjesztet t ügyek 
tárgyalása, d) Folyó ügyek, indítványok. Augusztus 24. 
7) D. e. 9 órakor közgyűlés ennek t á rgya i : a) Szavaza-
tok eredményének egybeállításával megbízott küldöttség 
jelentése, szavazás a bizottsági tagokra, b) Emlékbeszéd 
Szilágyi János volt bölcselettanár felett Melegh Gyulától. 
c j Értekezés az egészségtan köréből dr. Imre Józseftől. 
d) Ér tekezés Sinka Sándortól, e) Előadás a természettan 
köréből Kardos Károlytól , f ) Pénztárvizsgáló bizottság 
jelentése, g) Intézkedés s kitűzendő pályakérdésekről, h) 
Indítványok tárgyalása, i) Jelentés a bizottsági tagokra 
adot t szavazatokról s a közgyűlés berekesztése. A köz-
gyűlést követő napokon, aug. 25 és 26-án a szigeti 
lyceum által Akna-Szlatinára, Rónaszékre és Kabola Po-
lyánára társas kirándulások rendeztetnek. 

* Értesítés. A nagy-körösi és dunamelléki ev. ref. 
egyházkerületi tanitóképző intézetbe olyan éptestű növen-
dékek vétetnek fel, kik a 15-ik évet már meghaladták s 
kiknek a magyar nyelv, számtan, földirat s a történelem 
ismeretében annyi jártasságuk van a mennyi t a gymna-
sium, reál- vagy polgári iskola 4 alsó osztályában meg 
lehet szerezni. A belépni kívánó növendék erről vagy 
iskolai bizonyítványt tartozik előmutatni, vagy fölvételi 
vizsgá'atnak kell magát alávetnie; egyszersmind igazolni 
egy nyilatkozattal szülői beleegyezését, továbbá orvosi 
bizonyitványnyal testi épségét, végre keresztlevéllel élet-
korát is. A tanév kezdete 1886. szeptember 1. A beha-
tások szeptember I—2. napjain tör ténnek. A tápintézet 
szintén szeptember i -én nyilik meg, melybe a tanintézeti 
növendékek, mint jóté teményesek vétetnek fel, ebéd és 
vacsoráért 4 frt 45 kr., ebédért 2 frt 70 kr tápdí j fize-
tése me l l e t t ; megjegyezvén, hogy a szegénysorsu jó 
magaviseletű szorgalmas növendékek díj leengedésben ré-
szesülnek. A tanfolyam négyéves. Ugyancsak szeptem-
berben javitó-képesítő vizsgálat is tartat ik. A folyamod-
ványok már most beadhatók. Nagy-Kőrös , 1886. augusz-
tus 16. — Az igazgatóság. 

* A fe lső- lövői ág. hitv. ev. 6 oszt. g y m n a s i u m -
ban, 6 oszt. reáliskolában és 4 évfolyamú tanitóképez-
dében, melyek finöveldével vannak összekapcsolva, az 
1886/7. tanévre való beiratások szeptember hó i - én 
kezdődnek és 8-ig tartanak. Ugyanakkor a javító, pótló 
és magánvizsgálatok is megtar ta tnak. A tanév ünnepélyes 
megnyitása és a rendes előadások kezdete szeptember 
6-án lesz. Későbben jelentkezők elkésésöket igazolni tar-
toznak. — Neubauer János, igazgató. 

* Iskolai értesítés. A hód-mező vásárhelyi ev. ref. 
főgymnasiumban az 1886/87-ik tanévre a fölvételi, pótló, 
javító és magánvizsgálatok a f. auguszt. 30, 31 és szept. 
1—4. napjain tar ta tnak. Ugyanezen napokon eszközöl-
tetnek a beiratások, és pedig d. e. 8 —11, és délután 

3 — 5 óra között a főgymnasium hivatalos helyiségében. 
Beiratás alkalmával minden új tanuló a fölvételi díjat , 
ezenkívül minden növendék az ifjúsági könyvtári illeté-
ket egészen és legalább a félévi díjt lefizetni köteles. A 
tanév ünnepélyes megnyitása szept. 5-én d. e. 10 óra-
kor leend, A rendszeres tanítás szept. 6-án veszi kezde-
tét. — Hód-Mező-Vásárhelyen, 1886. aug. 18. — A fö-
gymnasiumi igazgatóság. 

* A debreceni evang. reform, theologiai és j o g -
akadémiában a beiratások a jövő isk. évre szeptember 
1 — 8. napjain tö r t énnek ; szept. 9-én d. e. 8 órakor a 
tanév istenitisztelettel nyit tat ik meg. Pót - és javító-vizs 
gákra jelentkezés szeptember 3 ; ezen vizsgák szept. 
4-én d. u. 3 órakor ta r ta tnak meg. A lap - és ál 'amvizs-
gák szept. 6-dikán veszik kezde tüke t ; folyamodványok 
szept. 5. déli 10 óráig adandók be. Bentlakási, konvik-
tusi , tandí jelengedési kérvények kellőleg felszerelve 
szeptember első napjaiban beadassanak. — Az akadémia 
igazgatója. 

* Végszó Nt . Kovács Anta l úrhoz 1 A halottról 
nem szokás lehúzni a szemfedőt! — Kálmán Farkas. 

* Roskadozó templom. Tass pestmegyei községben 
a református templom annyira roskadozó ál lapotban van, 
hogy a beérkezett jelentés alapján az alispán szükséges-
nek látta azt az államépítészeti hivatal egyik mérnökével 
megvizsgáltatni. A kiküldött mérnök a templomot olyan-
nak találta, hogy a benne való tar tózkodás életveszélylyel 
jár, minélfogva tanácsára az ottani lelkész a templomot 
haladéktalanul bezáratta. N—t . 

* A kegyelet szép példája. Nem azért, mintha 
érdemül kívánnám magamnak felróni, mint sokkal in-
kább azért, hogy a vallásos, kegyeletes buzgóságnak 
egy megható szép példáját a nyilvánosság előtt felmu-
tassam : vet tem kezembe a tollat. Az alig 242 lelket 
számláló turonyi reform, kisded gyülekezet asszonyai, 
egyszeri lelkipásztori felhívó szózatomra, melyet hozzájuk 
f. évi junius 13-dikán pünköst első napján a szószékből 
intéztem egy általuk önkéntes adakozás útján márvány-
kőből emelendő Urasztala előállítására nézve, meghallgat-
ták nemcsak, de sőt teljesítették lelkipásztori felhívó 
szavaimat, eljöttek önkéntesen adakozni, összerakták fillé-
reiket ; sőt eljöttek a községben lakó róm. ka th . vallású 
nők, valamiét egy szomszéd ref. egyházközségben élő 
azon nő is, a ki itt született és itt nevekedet t , és fel-
állították szürke sziléziai márványból az Úrnak szent-
asztalát, mely újasztalról az ú jkenyér f. évi augusztus 
8-án mind a lelkész, mind a gyülekezet részéről nagy 
megha to t t ság között kiosztatott . Azér t hozom nyilvános-
ságra ezen kegyeletes tényt , hogy élő példával megmu-
tassam, melyszerint nem aludt még el a lelkibuzgóság 
szent tüze gyülekezeteink életében, csak mi pásztorok 
legyünk ébren! és alkalmatos időben élesszük azt, míg 
egészen el nem aluszik. Méltó ezen kegyeletes t ény t 
napvilágra hozni, mert az adakozó nők egyszerű föld-
míves háztar tásban élnek, sőt vannak közöttük szegény 
napszámosnők is, a kik tehetségükhöz képest szinte el-
hozták az Ú r oltárára a maguk áldozatját , »hogy hitök-
ből és jó cselekedeteikből megismertessenek.* Turony , 
1886. augusztus 17. — Kerek Sándor, ref. lelkész. 

* Csiga-lassúság közigazgatásunkban. Helyet tes 
lévitai tisztet viselek, ennélfogva igen szűkkörű jurisdic-
tióval rendelkezem ; de mivel anyaszentegyházam érdeke 
szivemen fekszik, bár hallom fülembe harsogni a nagyok 
és hatalmasok fenyegető szóza tá t : »Ne sutor ultra cre-
p i d a m U szorongó félelem s aggasztó remegés között 
az említett jurisdictío ha tá rá t átlépem, hogy föltárjam 
közigazgatási hatóságunknak közönyösségét, mondhatni 
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vétkes könnyelműségét a nazarénusok születési eseteinek 
nyilvántartásával szemben. Az eset a következő : F . év 
febr. 22-én a megyei utasítás értelmében Kisszentmiklós 
(Pestm.) derék és közkedveltségű jegyzője egy nazarénus 
újszülöttön végrehajtván a »keresztelés® szer ta r tásá t : a 
szülők e ténykedésér t a »stolare« fizetését kereken meg-
tagadták ; ekkor a jelzett községi jegyző azon kérelem-
mel fordult a váci felső járás t. szolgabírói hivatalához, 
hogy »az ily alkalommal kiál'ított jegyzőkönyvekér t és 
kivonatokért, mint a melyek elkészítése hivatalos teendői-
nek nem tekinthető, hanem a szülők magánszükségletére 
valók, az a?okat kiállító jegyzők részére a magán mun-
kálatokért járó díjazást végzésileg állapítsa meg«, mer t 
ellenkező esetben a nazarénus papi hivatal tisztéről ün-
nepélyesen leköszön. L. »Prot. E g y h . és Isk. Lap« io. 
i i . sz.). Azóta csaknem félév mult el ; a folyamod-
ványra semmi válasz nem érkezett . A jegyző a »qui 
tacet, clamat* jogos elvét követve az ezen időköz alatt 
született 4 nazarénus gyermeket nem »keresztelte meg«, 
így ezen 4 születési eset sem a polgári, sem az egyház-
községi hatóság által nincs anyakönyvelve. H o g y az 
ily eljárásból mennyi kár háramlik úgy az államra, mint 
az egyházra, azt nem szükséges bővebben fejtegetni. 
Önkénytelenül vetődik föl most már a k é r d é s : ki a 
hibás ? A községi jegyző, — ki különben is óriás mér-
tékben el van ha 'mozva teendőkkel — bizonyára nem, 
annyival is inkább, mivel nazarénus papi állásáról való 
leköszönése a felsőbb hatóság által hallgatólag elfogad-
tatot t . — Tóth Pál, ev. ref. h lévita. 

* A m. tud. egye tem statisztikája. A m. tud. 
egyetemen a lefolyt tanévben — mint a már összeállított 
statisztikából kitűnik — a hi t tudományi karban műkö-
dött 9 nyilvános rendes tanár és 2 tanárhelyettes. A 
jog- és államtudományi karban 18 nyilvános rendes, 
4 rendkívüli és 17 magántanár . A z orvostudományi kar-
ban 16 nyilvános rendes, 4 nyilvános rendkívüli, 11 cím-
zetes rendkívüli, 24 magántanár és 30 tanársegéd. A 
bölcselet tudományi karban 27 nyilvános rendes, 11 nyil-
vános rendkívüli, 2 helyet tes tanár, 28 magántanár , 
2 tanító, 13 tanársegéd és I egyetemi vívómester. A 
lefolyt tanév második felében az egyetemre összesen 
3255 hallgató járt, és pedig 2716 rendes és 539 rend-
kívüli. Ezek vallásukra nézve a következőleg oszlottak 
m e g : róm. kath. 1403, gör. kath. 65, gör. kel. 87, ág. 
hitv. 309, helv. hitv. 369, unitárius 8, zsidó 1019. Szüle-
tésökre nézve 3196 magyarországi, 13 horvát-szlavonor-
szági, 32 a monarchia többi ta i tományaiból és 14 más 
államokból. 

* Kath. irodalmi pályázat eredménye . A Szent-
István-társulat négy pályajutalmat tűzött ki népies iratokra, 
s márc. 3 i - ig mint kitűzött határidőig száztizenöt pá 'yamű 
küldetett be. Ezek közül a birálók jutalmazásra a követ-
kező négy művet a ján lo t ták : 1. az első jutalomra (4 db 
arany) »A vasár- és ünnepnapok megszentelése«, 2. a 
második jutalomra (3 db arany) ^Könnyű az asszonynak«, 
3. a harmadik jutalomra (2 db arany) »Egy porció pá-
linka«, 4. a negyedik ju la lomra: »Krumpli Miska vagy 
a takarékosság jutalma«. Az első jutalomra ajánlott mű 
szerzője : Horváth Károly okleveles kathol. néptanító és 
jelenleg főapátsági könyvtárnoki segéd Pannonha lmán; a 
másodiknak szerzője Vékony Anta l gymnáziumi tanár 
Máramaros-Szigeten ; a harmadiké Baróthi Gaál Mózes, 
lakhelye ismeretlen; a negyediké »Egy népbarát® Izmé-
nyen Tolnamegyében. A szerzők jutalomdíjaikat nyugta 
mellett a Szent-István-társulat igazgatóságánál (Budapest, 
IV. lövész-utca 13. sz.) fölvehetik. A dicséretre méltatot t 

pályaművek közül a társulat mintegy tizet a kiadandók 
sorába még föl fog venni. Az ezek elfogadása iránti vég-
leges intézkedés szeptember hóban fog közzé tétetni. 
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S1S1 HIRDETESEK. 

A miskolci ágost. hitv. ev. esperességi a lgymna-
siumban üresedésben levő mennyiségtani és rajzoló geo-
metriai tanári állomásra. 

Kötelesség: a mennyiségtannak és rajzoló geometriának 
a gymnasium I—IV. osztályaiban hetenként 22—24 órán 
tanítása, mely óraszámig ezen kívül más tárgyat is vá-
laszthat. Javadalom : 60O forint. 

Feltételek: a megválasztandó segéd-tanári minőség-
ben egyelőre egy évre nyer alkalmazást, helyét pedig 
szeptember elején köteles elfoglalni. 

Az ezen állásra jelentkezni kívánók adják be folyó 
évi augusztus 25-éig dr. Marko László gymnásiumi fel-
ügyelő úrhoz ajánlataikat, bizonyítványukat. 

Kelt Miskolcon, 1886. augusztus 6-án tar tot t egyház-
tanács ülésből. 

2—2 Az elnökség. 
r / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

IPáil̂ átza-tl ih-ird-etés. 
A késmárki ág. hitv. ev. lyceumban a rajztanárt 

állás — az ábrázoló mértannal, mint főtárgygyal be fog 
töltetni, melyre ezennel pályázat hirdettetik. A pályázni 
szándékozó ág. hitv. egyének folyamodványaikat , kellő 
képességüket igazoló bizonyítványaikkal s okmányaikkal 
ellátva f. évi augusztus hó végéig az alólirt felügyelő 
úrhoz terjesszék be. 

A megválasztandó — ki egyelőre egy évre alkal-
maztatik — állását f. év szeptember hóban tartozik el-
foglalni. 

Évi fizetése 600 frt. 
Kelt Késmárkon az 1885. augusztus 12-én tar tot t 

közgyűlés határozatából. 

Kiszelly Ervin, Dr. Herczogh Árpád, 
jegyző. 1—2 lyceumi-felügyelő. 

wmmmzwsm. / / / / / / / / / / . / / / / / / / / / / / / / / 

Lelkészi pályázat. 
A dunántúli ev. ref. egyházkerületbe kebelezett 

belső-somogyi egyházmegyében levő kis-kovácsi-i IV. oszt. 
lelkészi állomásra pályázat hirdettetik. 

A z egyházkerület 1883-dik évi közgyűlése jegyző-
könyve 46. pont ja alatt megállapított minősítési szabály 
szerint jogosult pályázók, minősítettségüket igazoló ajánl-
kozásukat f. augusztus hó 29-re Körmendy Sándor espe-
res úrhoz Hedraliely (p. h. Somogym.) terjesszék be. 

Kelt Rév-Komáromban, 1886. augusztus hó. 
P a p G á T o o r , 

dunántuli ev. reform, püspük. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunka tá r s : Farkas József . 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: JDr. Ba , l l a ,g r i IfcvÉor. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 



Huszonkilencedik évfolyam. 35. sz. Budapest, 1886. augusztus 29 . 

PROTESTÁNS 
EGYHÁZI te 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-ufca 29. sz. 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. 

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

külön 30 kr. 

gpflBTTeljes számn péld-áziy-olslra,! mindig 

A pánszlávizmus erősödése az ev. egyházban. 
Válságos, nehéz időket élünk politikailag és 

közgazdaságilag egyaránt. Sok a belső bajunk az 
egyházban is, melyet hitközöny, erkölcsi erőha-
nyatlás, anyagi szegénység szervileg és mélyen 
bántanak. Ennyi baj közepett némi megnyugvá-
sunkra szolgál annak tudata, hogy a magyar ál-
lammal békés viszonyban élünk, és a nemzeti 
köztudat részéről némi elismerést és méltánylást 
élvez protestáns egyházunk. Állam és közvélemény 
rokonszenvvel és erkölcsi elismeréssel kiséri egy-
házunk nemzeti és culturalis törekvéseit, s a >vi-
lág szerint* szegény magyar protestántismusnak 
jól esik annak tudata, hogy egyházának minden 
tagja hű magyar és igaz hazafi, hírben és tényleg 
s hogy a protestantismus a magyar alkotmány és 
magyar szellem elsőrendű bástyája múltban és 
jelenben. 

Most szláv ajkú hitsorsosaink egy része e di-
csőségétől is meg akarja fosztani a protestantis-
must s ezt a kiválólag magyar egyházat, melyet 
a nép találó ösztöne ymagyar val lásinak nevez, 
nemzet- és államellenes izgatásaival rosz hírbe 
hozni törekszik. 

Az evangelikus testvér egyházban ismét 
előtérbe lépett pánszlávizmust értjük, melynek leg-
újabb mozgalmai szomorúan érdekes képet nyúj-
tanak. 

A pánszlávizmus terjed és izmosul. E hírt 
veszszük az Alföld kellő közepéből, hol a közel 
százezernyi lutheránus tótság felbujtogatása né-
mely egyházi férfiak által tervszerűen űzetik. Szar-
vason a moszkvai pánszláv propaganda főközlönyét 
a >Hlasznyik<r-ot, a yBékésmegyei Közlöny* hiva-
talos kimutatása szerint ötvenkét példányban járat-
ják. A magyar érzelmű tótság kitűnő vezérét, 
Kaviár Dániel egyházi felügyelőt hírlapokban és 
társas összejövetelekben egyre szólják-szapulják, 
a , szláv haza árulójáénak nevezik, ellenben 

Áchim A-t, j, kinek szive úgy szereti azt a meg-
gyalázott, kifosztott és keresztre feszített szláv 
nemzetet* (a Hlasznyik szavai) ^ama kevés kivá-
lasztottak* egyikeként dicsőitik. Mezö-Berényben 
Jeszenszky K. derék, magyarérzelmű lelkészüket, 
mert a magyarosításon dolgozik, az említett pán-
szláv lapban epébe mártott tollal szidják-korhol-
ják. ^A menybeli Isten bizonyára meg fogja azo-
kat tiltani neki, ha ti nem teszitek,... mert ő nem 
magyarokat, hanem tótokat bízott reá és meg fog 
fizetni neki az ő munkája szerint.* Igy ír róla a 
Hlasznyik pánszláv kegyessége. 

A pánszlávizmus terjed és izmosul, sőt helyen-
ként támad és provokál. 

Egy fővárosi napilap nyitravidéki levelezője 
írja, hogy a nyitrai evang. esperességnek e hó 
17-én Brezován tartott gyűlésén azt a pánszláv 
ügyvédet választották esperességi felügyelőnek, 
kinek pozsonyi lakásán a kicsapott pánszláv diá-
kok üzelmei folytak. E telivér pánszláv, Mudron 
Fiú, elnök társával Lesku esperessel egyetértve 
a gyűlésre becsődítette a pozsonyi lyceumból ki-
csapott diákokat is, hol a tót nemzet mártírjai 
gyanánt ünnepelték őket, s kimondották, hogy 
a kiképeztetésükről gondoskodni fognak, azután 
pedig hazafias kötelességüknek tartják, hogy őket 
papokká vagy tanítókká választassák. Mudron úr 
a pánszlávizmus zsírjától csepegő székfoglaló be-
szédjében ünnepélyes fogadást tett, hogy a tót 
egyháznak sírig híve lesz s erőszakos felszólításá-
val kicsikarta az esperességi gyűléstől azon hatá-
rozatot, hogy az egyházmegye ne vegyen részt 
Geduly püspök és Szentiványi felügyelő 25 éves 
szolgálatának jubeleumán, még pedig oly megoko-
lással, hogy e két férfiú az ünnepelést nem ér-
demli meg. Ellenben végzésileg kimondatta, hogy 
Turóc-Szent-Mártonban tót gymnasiumot állít föl 
s FLurbán azon óhajtását is kijelenté, hogy az 
intézet mellett a tót Matica is új életre fog ébredni. 

Nem támadás, nem kihívás-e ez? 
6 9 
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Sőt még ezzel sem éri be a vérszemet ka-
pott izgatás. A dunáninneni egyházkerületi gyűlé-
sen, mint táviratilag értesültünk, midőn a szent-
mártoni tót gymnásium felállításához a kerület 
hozzájárulását kieszközölni nem bírták, Mudron 
és társai a nyitrai esperesség azon indítványát 
terjesztették elő, hogy a pozsonyi lyceum és theol. 
akadémia tanárainak a pánszláv üzelmek miatt meg-
büntetett tanulók kizáratásáért roszszalás és feddés 
nyilvánUtassék s a kizárt tanulók rehabilitált assanak. 
No de az elnökség erélyének sikerült az indít-
ványt, azon indokolással, hogy se a lyceum se a 
theologia nem tartozik a kerület alá s hogy ez 
mint administrativ hatóság az iskolai tanácsok 
birói ítéletét különben sem változtathatja meg, 
napi rendről levétetni. A derék urak még a jubi-
leumi lakomán sem jelentek meg, hanem vagy husz 
főre összeszedelőzködve, külön bankettet csaptak 
egy kis szállodában. 

Nem izgatás, nem lázadás-e az illem, sőt a 
fennálló rend és törvények ellen ? 

Nem vagyunk magyar chauvinisták, nem 
táplálunk szélső nézeteket sem a politikában, sem 
az egyházi életben ; sőt inkább elismerjük a nem-
zetiségi eszme erkölcsi létjogosultságát mind az 
államban, mind az egyházban ; tudjuk és beis-
merjük, hogy miként az egyházban Istent külön-
böző nyelveken lehet dicsérni, úgy az államban 
a fennálló nemzetiségi törvény keretében elég, 
sőt kelleténél tán szélesebb tér nyílik az idegen 
nemzetiségeknek nyelvük és irodalmuk fejleszté-
sére. De azt már még sem tarthatjuk megenged-
hetőnek, hogy a magyar állam területén és tör-
vényei égise alatt ily botrányos üzelmek és gá-
lád izgatások megtorlás nélkül folyjanak. 

A pánszláv propaganda e lépése egyenes 
támadás az állam és egyház ellen. Az állam el-
len, mert tételes törvényeibe ütközik, melyeknek 
párjukat ritkító ultra loyalítása sem enged meg 
ily dolgokat; az egyház ellen, mert ennek vallási 
autonómiáját rútul kijátszva, könyelműen kockára 
dobja a hazai protestantismus hazafias jó hírnevét. 
A pánszlávizmus e tette államfelforgatás és egy-
házbontás egyszerre s oly rákfenéje az evangel. 
protestantismusnak, melyet ki kell irtania, míg el 
nem hatalmosodik a szépítgetésnek, leplezgetés-
nek nincs többé helye és pedig annyival inkább 
nincs, mivel a világtörténelemben ^unicum* gya-
nánt álló nemzetiségi törvényünk az állam kezét 
oktalan liberalismussal csaknem tétlenségre szo-
rítva, az erkölcsi felelősség egész súlyát az egy-
házra, ennek törvényes hatóságaira ruházta. Minél 
inkább igaz az, hogy a világi hatóságoknak az 
egyház belügyeibe beavatkozniok a protestáns 
autonomia miatt nem szabad, annál inkább azon 
kell lenni az egyháznak, hogy beléletében >min-

denek ékesen és szép renddel^ folyjanak s az 
önkormányzat ily veszélyes izgatások palástjává 
ne tétessék. 

A bölcs elővigyázat itt annyival inkább 
szükséges, mert a csak legvégső esetre fenntar-
tott állami beavatkozás, ha máskép nem lehet, 
utolsó esetben az autonomia megszorításával is 
kénytelen lesz jogait megvédeni, illetőleg a ma-
gyar állam tekintélyének érvényt szerezni. Azért 
hát a míg lehet belkörűleg, az egyház tekintélyé-
vel és erkölcsi-fegyelmi hatalmával kell a baj 
ellen síkra szállni, nehogy a lágy elnézés az auto-
nómiát kockáztassa. 

Mi ismerjük az evangelikus egyház hazafias 
főhatóságait, s tudjuk, hogy azok minden alkalom-
mal megtagadták a solidaritást minden hazafiatlan 
törekvéstől. Megmutatták ezt nem régen is épen 
a pánszlávok ellen hozott bölcs végzéseikkel a 
konventeken. De most már nem elég néhány 
erélyes határozat, most egyetemlegesen és egyen-
ként síkra kell szállniok egyházuk e veszélyes 
ellensége ellen. A magyar szabadságnak és al-
kotmánynak egykor védbástyául szolgált evang. 
egyház lelkes papságára és buzgó világi férfiaira 
azon szent kötelesség vár, hogy egyházi gyűlései-
ken ép úgy mint magán úton a valódi magyar 
prot. érdekeknek független és hazafias képviselői 
legyenek. Októberben konvent lesz s a pánszláv 
kígyó bizonyára oda is felcsúszik: legyenek résen, 
legyenek ébren. Egyházukban szőnyegen forog 
a zsinattartás kérdése : vigyázzanak, nehogy oda 
is befurakodjanak a pánszláv sárkányok, melyeknek 
fogait oly buzgón vetik-hintik a jó tót nép között 
Hiirbán-Mudron et comp. 

Szöts Farkas. 

ISKOLAÜGY. 

Iskolai értesítők. 
(Folytatás.) 

5. A gyönki ev. reform, gymnás ium értesítőjét 
közzé tet te Varga István igazgató. A gymnasiumba be-
íratott 88 tanuló, mely szám az előző évihez képest 
4-el t ö b b ; év végére maradt 85 növendék. Az év folytán 
az intézetet meglátogat ta Mészáros Nándor pécsi tanker. 
főigazgató, ki azt találta, hogy taneszközök s felszerelés 
dolgában a gymn. meglehetős szerény állapotban van, 
mely hiányokon azonnal segítni fognak, mihelyt anyagi 
erő álland rendelkezésükre. Az intézetben működött a 
hitoktatókkal együtt 6 tanár. A tanulók között vallásra 
nézve volt reform. 40, ágost. evang. 14, róm. kath. 19, 
izraelita 12 ; nemzetiségre nézve magyar 73, magyar -
német 12. A tanári kézikönyvtár műveinek száma nincs 
közölve, csak az ez évi gyarapodás van felemlítve. Az 
ifjúsági könyvtár áll 480 kötetből. Voltak kisebb-nagyobb 
összegű ösztöndíjak. A convictusban személyenként 65 fo-
rint fizetendő. A tanév szept. 2-án nyilik meg. 
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6. A debreceni ev. ref. főiskola akadémiai tan-
szakairól szóló évkönyvet szerkesztette Csilcy Lajos igaz-
gató-tanár. Az évkönyvben első helyen állanak ama be-
szédek, melyek tar ta t tak dr. Baczoni Lajos jogtanárnak 
f. évi február io-én történt hivatalba állítása alkalmával 
Révész Bálint, dr. Baczoni Lajos, (ki a statisztikai tudo-
mányok újabb fejlődéséről értekezett) és Csiky La jos 
által. A tanév történetéből a következő főbb mozzanatok 
emelkednek ki. Miután Sápy Sámuel a debreceni egyház 
főgondnoka s a főiskolai gazdasági tanács elnöke hiva-
taláról lemondott , helyébe Szűcs István kir. tan. válasz-
tatot t meg, valamint Cseresznyés Sándor gazdasági ta-
nácsi tag helyére Mészáros József. A jogakadémia tanári 
karának egyik legkiválóbb t^gja Kassay Sámuel még a 
mult évi aug. 4-én elhunyván helyét dr. Baczoni La jos 
vo' t sárospataki jogtanárral töltötték be. A tanári karban 
még egyébb kisebb helyettesítések is történtek. A ház-
nagyi hivatalra Hegedűs Sándor lemondása után Rózsa 
Sándor választatott meg. Senior volt ez évben Illyés 
Endre, ki a »Szentírás tekintélyéről« tar tot t értekezésével 
lépett hivatalába. Á» dolgoztattak a bennlakási szabályzat, 
a háznagyi és seniori utasítás, mely előbbi szerint a ház-
nagynak egyik elsőrendű teendője a főiskolában a csendre, 
rendre és tisztaságra felügyelni s e tekintetben a senior 
és esküdt-felügyelők az ő hivatali hatósága alá rendel-
tettek. Javaslat ter jesztetet t be a convictusi intézmény 
gyökeres átalakítására az egyházkerületi közgyűlés elé. A 
javaslatot Elelc Lajos gymn. tanár készítette. A közgyűlés a 
javaslatot a főisk. gazdasági tanácshoz te t te át, jelentését 
a jövő gyűlésre várja el. Gyökeresen á tdolgoztat tak a 
főiskolai tanári nyugdíj- és gyámintézetí alapszabályok, 
melyeknek magasan kiemelkedő mozzanata abban áll, 
hogy ezentúl a tanárok 30 évi szolgálat után nem, mint 
eddig 800, hanem 1000 forint nyugdí jban részesülnek. 
Rendbe hozatot t ez évben a S imay-Nagy alapí tvány; de 
még pör a 'at t áll a Somogyi Gábor-féle 10,000 forintos 
hagyomány . Az »Evange!iumot külföldön terjesztő tár-
sulat* Henry W. Tuclcer t i tkárja által arról értesítette a 
főiskolát, hogy a társulat az eddig adományozot t 75 font 
helyett a jövőben 91 fontot és 10 schillinget küld. Ezután 
kisebb adományokról emlékezik meg a jelentés. A hit-
tudományi szakon működött 5 rendes tanár, a jog- és 
ál lamtudományi szakban 8, bölcsészeti tudományokat 
9 tanár adot t elő, míg speciál collegiumokat tar tot tak 
4-en, köztük Dicsőfi József segédlelkész arab nyelvet 
tanított heti 2 órán. Tehá t 23 tanár előadott összesen 
44 tantárgyat . A hittanhallgatók száma az év végén 
volt 82, a joghallgatóké 101, összesen volt 183 akadé-
miai tanuló. A joghallgatók között vallásra nézve volt 
3 ág. evang. 13 róm. kath. 2 gör. kath. 6 izraelita és 
80 reform. A joghallgatók között volt 2 német, a többi 
magyar . A főiskolának van összesen 49 alapítványa. Az 
át tekinthetőség kedvéért jó lett volna ez alapítványok 
egész összegét megnevezni egy summában. Azonkívül 
van 4 énekkari, 6 tápintézeti és 5 zenedei alapítvány. 
Majd közöltetvén az évkönyben a tanulók segélyeztetése: 
elősoroltatnak még a joghallgatók és hi t tanhallgatók 
segélyegyletének adatai, (a melyek szerint az előbbieknek 
összes vagyona 8134 frt 8 kr., az utóbbiaké 2400 frt), 
azután a pályázatok eredményei, az 1886—87. isk. évre 
kitűzött pályakérdések, az ifjúsági önképző-társulat, hit-
tanszaki önképző-kör , olvasó-egylet stb. működéséről 
szóló kimutatások. Végül adja az általános és a szak-
vizsgálatok eredményét , a könyvtár ez évi gyarapodását , 
a mely szerint a könyvtári állomány növekedett 1188 da-
rabbal s ezzel együt t a főiskolai anyakönyvtár állása 
58,005 darab. Függelékül közöltetnek a debreceni ev. 

ref. főiskolai tanárok nyűg- és gyámintézetének alap-
szabályai. A jövő iskolai év szept. 9-én nyittatik meg. 
A gymnasium értesítője nem küldetett be. 

7. A pápai ev. ref. főiskola értesítőjét Németh 
István akadémiai, Szilágyi József gymnásiumi és Jádi 
József praeparandiai igazgatók adták ki. A z értesítőt 
Molcos Gyulának »Egy fejezet az iskolai egészségtanbóU 
című értekezése nyit ja meg (1—49. lap). Szólván nagy 
alapossággal az iskolai padok magasságáról, szélességé-
ről, ama feltételekről, melyek megkívántatnak a padok-
tól, mint bútoroktól, majd a különböző padrendszerek-
ről és végül a padok elrendezéséről. Mindenütt szemlél-
tető, nagy gonddal összeállított táblázatokkal világosítja 
meg állításait. A főiskola alkatrészeit jelenleg a theolo-
gia akadémia négy évi tanfolyammal, a főgymnasium és 
a praeparandia, az előbbi 8, ez utóbbi négy évi tanfolyam-
mal képezik. A hi t tanhalgatók száma 31 volt 4 theol. 
tanár vezetése alatt. A főgymnasiumban a rendes-, he-
lyettes és segédtanárokkal s hitoktatókkal együt t műkö-
dött 18 tanár. A tanulók száma 305 volt az év elején, 
az év végére maradt 294, kik között volt 169 ref., ág. 
ev. 42 ; róm. kathol. 41 és izraelita 52. A taní tóképző-
intézetnek év végén volt 37 növendéke, kik köziil 25 volt 
reform. 1 ág. ev. 6 róm. kath. és 5 izraelita, nyelvre 
nézve 2 német volt, a többi magyar . A z iskolai évről 
adot t tör ténet i adatokból tudjuk meg, hogy az iskola ja -
vára rendezett sorsjáték eddigelé már 16,000 forint tiszta 
jövedelmet hozo t t ; özv. Stefanek Jánosné pedig 1500 frttal 
növelte az iskola vagyonát . Az ifjúság kebelében műkö-
dött egy hittanszaki képzőtársulat, egy ifjúsági képző-
társulat, énekkar, gyorsiró-kör s kiadatot t »Pápai ifjú-
sági lap« címen egy folyóirat, mely számos példányban 
küldetett a vidékre is. A könyvtár gya rapodás volt ré-
szint vétel, részint ajándékozás utján 1166 darab. A ter-
mészetrajzi műtár gyarapí tására kiadatott 197 frt 83 kr. 
A jövő tanév megnyi tása szept. 6-án lesz. 

8. A kolozsvári ev. ref. kol légium értesítője az 
igazgatónak Hegedűs Istvánnak tanévet megnyitó, bezáró 
és báró Bánffy Alber t felett ta r to t t emlékbeszédét tar-
talmazza az értekezés helyén. A gymnasiumban és elemi 
iskolában együt t működöt t 25 tanár és tanító. Az év 
végén volt az elemi iskolában 133, a gymnasiumban 
237 növendék. A z elemi és középiskolában együt t volt 
vallásra nézve 300 reform. 10 luth., róm. kath. 33., gör. 
kath. 12, gör. kel. 2, izraelita 13. Nemzetiségre nézve 
356 magyar s 14 oláh. Érettségi vizsgálatra jelentkeztek 
24-en, sikerrel tet ték azt le 22-en. Alapí tványokban van 
a kollégiumnak 31,904 frt 57 krja. A szegény alap 
tesz 3567 frt 54 krt. A szegény tanulók számára kegy-
kosztot főzetett 42 család. A jövő iskolai év szept. 4 én 
kezdődik. A kollégiumban bennlakás is van, melyet 8 s 
illetve 4 frt évi díj mellett vehetnek a növendékek jgénybe . 

9. A szatmár-német i ev. ref. gymnas ium 16-ik 
értesítőjét szerkesztette Szatmáry Sámuel igazgató-tanár. 
Az értesítőben legelői Bod Sándor tanárnak székfoglaló 
értekezése van, mely a mennyiségtani tanulmányok cél-
já t s azon irányelveknek fejtegetését tartalmazza, melyek-
nek tekintetbe vétele e t an tá rgy tanításánál okvetlen 
szükséges. Ezt követi Regéczi Sándornak a gymn. föld-
rajzi és történelmi tanszékére megválasztott tanárának 
székfoglalója a földrajz tör ténetének ó-koráról, az Ádám-
tól Herodot ig ter jedő korszakról. E tanévben volt az 
intézetben 220 tanuló, 201 rendes és 19 magántanuló. 
Ez évi létszám 4-gyel kevesebb a mult évinél. A tanulók 
— 3 román, 1 német s 1 ruthen nemzetségű kivételé-
vel — magyar nemzetiségűek, ezek között reform. 160, 
ág. hitv. 2, róm. kath. 12, gör. kath. n , izraelita 35 volt. 

6 5 * 
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A hatosztályú gymnasiumban a hitoktatókon kívül mű-
ködött 9 tanár. A nagy könyvtár áll 11,287 darab könyv-
ből, a tanári könyvtár pedig 162 műből ; van ezeken 
kívül természetrajzi muzeum, régiség- és éremtár, termé-
szet- és vegytani tár és földrajzi taneszköz gyűj temény 
stb. A tápintézet kiadása 320 frtot tett ki. A tápintézet 
alap vagyona 3697 frt 38 kr. A tanári nyugdíj és gyám-
intézet összes vagyona 13,231 frt 43 kr. Ez összeg a 
jelen évben 721 frt 69 kr. szaporulatot mutat fel. A fel-
állítandó VII. és VIII. osztály alapjára eddig 11,545 frt 
gyűlt össze. A tanév kezdődik szept. 5-én. 

10. A miskolci ev. ref. főgymnas ium ez évi ér-
tesítőjéből, melyet Veskóy Zs. Jenő igazgató adot t ki, a 
következő adatokat nyerhet jük : Az intézetben a vallás-
tanárokkal együt t működött 17 tanár . A növendékek 
száma az év végén volt 370, köztük 147 reform. 20 ág. 
hitv., róm. kath. 7 0 ; görög kel. 2, izraelita 131, nemze-
tiségre nézve pedig 2 németnek és 2 románnak kivéte-
lével magyarok voltak. Az érettségi vizsgálatra, melyre 
dr. Beöthy Zsolt küldetett ki kormányképviselőnek, je-
lentkezett 53, ezek közül Írásbelit 42, de már szóbelit 
csak 26 te t t sikerrel. Az 53 közül egyetlen egy kapot t 
jeles érettségi bizonyítványt. Javító vizsgára utasít tatott 13. 
A nagy könyvtár 11,191 kötetet és 382 füzetet foglal 
magában. Az ifjúsági könyvtár áll 595 kötetből. A ta-
nári nyugdíjintézetnek, mely 1858-ban alapíttatott , kama-
tozó alaptőkéje 25,572 frt 67 kr. Ez év folytán kegyes 
adományokból ez nőtt 1081 frttal. Van az intézetnek 
természettani, természetrajzi, érem s okmány gyűj te-
ménye, mely utóbbi 876 darabból áll. Az ifjúság kebe-
lében működik a > Kazinczy önképző-kör.« A tápintézet 
alaptőkéje 6966 frt 97 kr. Hat tanuló élelmeztetett tel-
jesen ingyen, kiknek élelmeztetése 441 frt 42 krba ke-
rült. Rácz Á d á m miskolci lakos végrendeletileg hagyot t 
a tápintézetnek 1000 frtot. A jövő iskolai évben Porcs 
János lesz az igazgató. A tanév megnyitása szeptember 
8-án lesz. 

11. A széke ly -udvarhe ly i ev. reform, co l l eg ium 
értesítőjét szerkesztette Szakács Mózes igazgató, ki jegyző-
könyvi pontossággal és a dátumok megnevezésével állítja 
össze az év történeteit , melyek tökéletesen belköri ér-
dekűek. A tanárok, köztanitók, vallásoktatók, magánta-
nítók és felügyelők vezetése a 'a t t volt a gymnasiumban 
s elemi iskolában együt t véve 305 növendék, melyből a 
gymnas iumra esik 175. Az érettségi vizsgálatra jelentke-
zett 21, szóbelit tet t 20, közülök jó érettségi bizonyít-
ványt kapot t 10. Az iskolai gyűj temények gyarapodása 
ugyan fel van említve, de e gyűj temények darabjaínak 
lé tszámáról hallgat a jelentés. Az iskolai év megnyitásá-
nak k e z d ő napja nincs meghatározva, miután az iskolai 
épület második emeleti része építés alatt van. 

12. A hódmező-vásárhe ly i reform, főgymnas ium 
értesítőjét dr. Imre Lajosnak » Valami a találós mesékről 
különösen a cinkotai kántorról szóló adomáról« című ér-
tekezése nyit ja meg, a mely, míg egyfelől kedves ol-
vasmány az ifjúságnak, addig más felől a népek szellemi 
élete tanulmányozójának néhány igen érdekes adalékkal 
szolgál világot vetve arra, hogy az emberi szellem 
mennyire egységes s annak jelenségei mennyire egyeznek 
a nemzetek minden különbözősége mellett is. A tanév tör-
ténetéből kiválóbb mozzanatok, hogy Illés Gyula válasz-
ta tot t meg a rajzoló mértani tanszékre, hogy dr. Imre 
Lajos bölcsészettudori vizsgálatot t e t t ; hogy a főgymna-
sium kitűnő magyar Írásbeli dolgozataiért a mult évi or-
szágos kiállításon kitüntetésül nagy érmet nyert és hogy 
Békési Gyula tanker. főigazg. az intézetet meglátogat ta 
s megelégedését fejezte ki a tapasztaltak felett. A főgym-

nasiumban a hitoktatókon kívül működött 13 tanár. A 
tanulók összes létszáma 226 volt az év végén, kik kö-
zött 217 a rendes és 9 a magántanulók száma. Vallás 
szerint volt reform. 87, evang. 13, róm. kath. 72, gör. 
kel. 18, unitárius I, izraelita 35 ; nemzetiségre nézve pe-
dig magyar 206, német 6, román 7, szerb 7. Az érett-
ségi vizsgálatra bocsát tatot t 24 rendes, I magán, és 
1 ismétlő tanuló. E g y évre visszautasíttatott 6. Az ifjú-
ság körében a Petőfi önképző-társulat működött . A nagy 
könyvtár 8429 kötetet és 1838 füzetet számlál. Van e 
könyvtáron kívül még természetrajzi és természettani, 
valamint érem- és régiséggyűj temény is. Az iskolai év 
ünnepélyes megnyitása szeptember 5-én leend. 

13 A mezőtúri ev. ref. hatosztályú gymnas ium-
ban, melynek értesítőjét Bodolay László igazgató adta 
ki, volt 138 tanuló 7 rendes tanár és 4 melléktanár ve-
zetése alatt. A könyvtárban van 2971 mű, az ifjúsági 
könyvtárban pedig 265. A tápintézet 7 növendéket élel-
mezett. Összes kiadása az egész tápintézetnek 486 forint 
55 kr. Szeptember 6-án lesz a tanév megnyitása. 

14. A nyíregyházi ág. hitv. evang. hatosztályú 
gymnasium 22-dik értesítőjét Martinyi József közli. A 
tanintézetbe beiratkozott 207 tanuló, év közben kima-
radt 10, 1 kizáratott, 1 meghalt s így maradt 195. A 
tanári kar 12 tagból állott. A tápintézet vagyona 
2659 frt 67 kr. A VII. osztály már a jelen isk. évvel 
felállíttatik ama szerződés értelmében, mely köt te te t t a 
magy. kir. cultusminiszter és a gymnasiumot fenntartó 
nyíregyházi egyház között. E szerződés egész terjedel-
mében van közölve az értesítőben. De ez osztály felállí-
tásának költségét egyelőre az érdekelt szülők áldozat-
készsége fedezi, míg a miniszternek költségvetésébe a 
gymnasium által kért segélyt az országgyűlés meg nem 
szavazza. A tanév szept. elején kezdődik. 

15. Az iglói ágost. hitv. evangel . főgymnas ium 
értesítőjét Zimann János igazgató adta ki. A főgymna-
siumot ez évben meglátogat ta Czékus István tiszakerületi 
ev. püspök s Nuber Sándor besztercebányai tankerületi 
főigazgató, ki itt diphteritisben megbetegedet t s a tan-
ügy nagy veszteségére alig két napi szenvedés után meg 
is halt. A tiszai egyházkerület új rendezete alapján szer-
vezkedvén a jelen évben az iglói ev. egyház és taninté-
zetei, a tisztviselői állások új választás alá kerültek. Egy-
házi felügyelőnek ifj. Marschalkó József ügyvéd, iskolai 
felügyelőnek Fest Ottó kir. járásbiró, második iskolai 
felügyelőnek Scholtz Vilmos ügyvéd választattak meg. 
A m a jelenségnek, hogy voltak az intézetnél elég nagy 
számmal olyanok, kik a várakozásnak nem feleltek meg, 
abban találja az igazgatói jelentés okát, hogy sok oly 
tanuló tódul a középiskolába, kinek ezen tanintézet fel-
adatához mér t tudományos képzettség elsajátításához 
sem tehetsége, sem akarata nincsen. »Az alsó osztályok-
ban — így folytat ja — a tanítás menetére gátlólag hat 
hazai közoktatás ügyünk ama ferde állapota, hogy oly 
megyében is, mint Szepesmegye, melynek annyi városa 
van, mint egy megyének sem, nem találhatni egyetlen 
egy polgári vagy ipar iskolát sem ; de még felsőbb nép-
iskola sem kell, a negyedik elemi osztályból kilépő ta-
nulók a gymnasiumba mennek azután, mert a törvény 
kötelezi a szülőket gyermekeik tovább iskoláztatására s 
a gymnasiumon kívül nem áll más iskola rendelkezé-
sükre.* Ez bizony elég ba j ! A főgymnasiumban műkö-
dött 13 tanár. A tanév végén a tanulók száma 431 volt, 
ezek között 16 magántanuló. E szám a megelőző évhez 
arányítva 14-el kevesebb. Vallásra nézve volt köztük 
115 róm. kath. 15 gör. kath. 123 reform. 131 ág. hitv. 
és 47 izraelita; nemzetiségre nézve pedig volt 246 ma-
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gyar, 170 német, 10 tót és 5 ruthén. A magyar nyelvet 
általában beszélte 401. A szóbeli érettségi vizsgálatokhoz, 
melyek Czékus István evang. püspök és Hunfalvy János 
egyetemi tanár elnöklete alatt tartattak, 52 tanuló 
bocsáttatott, kik közül jelesen érettnek találtatott 10, 
jónak 15, elégségesnek 18, egy tárgyból elégtelent ka-
pott 8 s egy, miután már másodizben bukott meg az 
érettségin a további vizsgálattól elutasíttatott. Az ifjúság 
kebelében volt egy magyar s egy német önképzőkör, 
gyorsirókör, dalkör, zenekör s a tornakör. Segélyezésre 
összesen 1265 frt 30 krt és 3 darab 10 frankos aranyat 
fordított az intézet. A természetrajzi gyűjteményben van 
5344 darab á'lat- és állattani tárgy, 69 állattani képes 
tábla; növény és növénytani tárgy 2444 db és 25 növ. 
tani képes tábla ; ásványtani tárgy 2471 darab, 5 térkép 
és 24 ív kristályminta hálózat ; a chemia tanításához 
szükséges tárgyak száma 640 db. A természettani tár 
jelenlegi állománya 373 darab. E szertár folyó évi leg-
jelentékenyebb szerzeménye egy Gramme-féle dynamo-
elektrikus gép, melyet 323 frton vettek. A régiségtárban 
van 19 darab tárgy. (Könyvtár?) 

A tápintézet évi bevétele volt 8534 frt 69 krajcár 
kiadása pedig 8324 frt 70 kr. Tápintézeti elengedésben 
részesült 32 tánuló 630 frt 60 kr erejéig. A tápintézeti 
díj egész évre ebéd- és vacsoráért 52 f r t ; csak ebédért 
43 frt. A tanév ünnepélyes megnyitása szept. 4-én lesz. 

(Folyt, köv.) Lector. 

T A R C A . 

Az istenhit az újkori bölcseletben. 
(Folytatás.) 

C. A Kant utáni vallásbölcselet. 

Itt elég lesz csak a legnagyobb eszme-elvi bölcsé-
szekkel foglalkoznunk. 

Fichte a »kijelentés birálatá«-ban még szoros híve 
Kantnak. A bö'cselkedésnek szerinte első szüksége egy 
fő és független elvet feltalálni. De miután a tudomány 
maga az emberi szellem műve, az emberi cselekvőség-
nek sem lehet más elve, mint a tiszta én. A nem-énben 
megkülönböztetendő az osztható és oszthatlan: a minden-
ség és Isten. Fichte theológiája az én tökélyessége való-
diságának tudománya, a feltétlen én megalakításának, az 
erkölcsi rend teljessége kifejezésének tana ; más szóval 
az emberi rendeltetés betöltésének módja, az által, hogy 
az ész szabadságát és függetlenségét a legfőbb hatalomra 
emeljük. 

E hit első cikke, hogy nincs végetlen lény. A vé-
getlen annyira nem egyéni, hogy ha abból megkülönböz-
tetett lényt csinálunk, istenítjük a világot, naturalismusra, 
atheismusra jutunk. Ki a feltétlent személyül tudja tekin-
teni, abból saját magának csinál képmást. A feltétlen 
nem találhatná fel magát az emberen kívül. Mindenki 
feltétlen tartozik lenni a maga személyében, mindenki 
feltétlenül tartozik élni. Mi a hit ? Semmi egyéb, mint 
szilárd meggyőződés arról, hogy mindenkor betölthetjük 
rendeltetésünket. A hit alapja a szabad alcarat, azon 
hatalom, melynélfogva mindent alávetünk a kötelesség-
nek. Azért hiszek, mert akarok. E rendíthetlen bizoda-
lom hivatásomban összefolyik az erkölcsi rend és gya-
korlati ész tiszteletével. Éppen az, hogy nekem csele-
kednem kell, mutatja, hogy az én munkásságomnak tárgya 
és tere van. A természeti világ nem egyéb, mint lát, 

lett erkölcsi világ. Egész életünk nem más, mint egy tartós 
alkalmazása az erkölcsi törvénynek. Ha mi öröklétűek 
vagyunk, ez onnan van, mert a törvény örök, mely ben-
nünk él s bennünk realizálódik. Én birom az örök életet 
a jelen életben. De magam mint elszigetelt egyén nem 
meríthetem ki az élőséget (vitalitas), melyben részt ve-
szek; az egész emberiség alig elégséges, hogy nemze-
dékről nemzedékre növekedő buzgalommal közelítse meg 
az ő eszményi célját : a feltétlen szabadságot, az erkölcsi 
rendnek s az azt lelkesítő életnek sajátsága, hogy mindig 
fejlődjék, hogy soha se legyen bevégződve. Az erkölcsi 
haladásnak ez örökké teremtő működése, mely végtelen 
és feltétlen, ez az Isten, de aki sohasem lesz bevégződve. 
E munkához csatlakozni annyit tesz, mint szeretni vagy 
szolgálni Istent, de nem annyit, hogy egyesüljünk vele, 
mint személylyel. Ellenkezőleg fel kell áldozni egyénisé-
günket az emberiességért (humanitas), hol egységes er-
kölcsi rend uralkodik. 

Schelling előtt Fichtével ellenkezőleg a nem-én nem 
korlátozónak, tagadólagosnak, de állítónak s ténylegesnek 
jelenik meg. Schelling idealista maradt, mint Fichte, de 
az ő idealizmusa megszűnt lenni alanyi, hogy tárgyi és 
feltétlen legyen. Ily feltétlenné lett az által, hogy a ket-
tős világ központjába egy közös és állagegységi elvet 
állított, egyetlen és azonos állagot, ugyanazon lelket, 
úgy szólván ugyanazon atyát t. i. az absolutot. Ilyen rend-
szerben a személyes Istennek nincs helye. Isten — mond 
Schelling — létezik, mert nem lehet nem léteznie, mert ő 
maga a lét, az ami közvetlen adva van az emberi szellem-
nek s lényegesen valódi a mindenségben. Nincs is szükség 
az ő lételét bizonyítgatni. Isten a feltétlen az alakban 
úgy mint a léteiben, a történelemben úgy mint a ter-
mészetben. Azonban a feltétlen, az az egység a véges 
és végetlenben ; ez az oszthatlan azonossága mindannak, 
ami különbözőnek látszik s ellentétesnek az eszmei és 
való világban. Isten hát a központ, az ellentétes hatá-
rok közvetítője, melyek tehát mindenkor úgy jelennek 
meg, mint ugyanazon gömb két pólusa. Isten nyilvánu-
lása nem egyébb, mint fejlődése mindannak, minek Isten 
az okfője vagy célja. Az isteni nyilvánulások törvénye 
nem különbözik a mindenség törvényétől azaz a kettős-
ségben vagy inkább a hármasságban való azonosságtól. 
Igy egyszerre minden a feltétlent jelentvén ki, mely min-
den dologban ott van, képtelenség volna a feltétlen bizo-
nyítgatását akarni. 

sPhilosophische Religion* című munkájában a sza-
badság és szükségesség egyeztetéséről van szó. Az er-
kölcsiség és boldogság az istenségnek kettős arca, két 
egyenlően végetlen attributuma. Istenben semmi nem 
lehető erkölcsiség, ha ugyanakkor nem a természet örök 
törvényeihez tapodó szükségesség, azaz nem feltétlen 
boldogság. Azon kérdésre, miért jelenti ki Isten magát a 
történelemben mint valami drámában vagyis a szabadság 
és szükségesség miért állanak egymással harcban mind-
addig, mígnem az isteni boldogság kebelében egyesül-
nek ? Schelling fél keleti, fél platinizáló módon az esettel 
s apostasiával válaszol. A valódi lények Istenben esz-
mék alakjában voltak, aztán valami úton módon eltávoz-
tak középpontjuktól, testet vettek magukra s alkották a 
természetet. Ez a történelem első része; második tény 
a sugarak visszatérése a központba, az elesett lények 
örök kiengesztelődése az okfővel, melytől elszakadtak. 

Hegel a »Szellem Phaenomenologiá«-jában azt muto-
gatja, miként emelkedik a szellem úgy az egyénben, mint 
az emberiségben a közönséges tudalomról, a józan észről 
(sens commun) a feltétlen tudomány magaslatára. E két 

;let közti átmeneteli fokozatok (fázisok): az öntudalom, 
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az ész, az erkölcs, a vallás. E fokozatok, melyek bizo-
nyítják, hogy a tudomány feltétlen, nem közvetlen 
szemlélődés gyümölcsei — mint Schelling gondolta — 
de közvetett vagy elmélkedő munkálkodás eredménye, — 
eszközül szolgálván a gondolkozás s alakul az ismeret ; 
e kikerülhetlen átváltozásokat, melyek dialektikai egy-
másutánt képeznek, nevezi Hegel szellemi tüneményeknek, 
mit nem kell összetéveszteni a tudalom tüneményeivel. 
Ez az a fokozat, melyet átfut az értelem, miután felsza-
badult az egyéni lét érzése alől s eljut az egyetemes 
tudás teljes birtokára azaz azon tudásra, mely az egyéni 
értelemnek megmutatja, hogy ő azonos az egyetemes, a 
feltétlen szellemmel, ki lelkesíti a világot. Az ember 
valódilag csak annyit tud, amennyiben tudalma van ez 
azonosságról. Ellenben ha még odáig nem jutott, csak 
lelke van, nem szelleme; a lét és gondolat ellentéte 
által meg levén oszolva, még különbséget tesz az ő lé-
tele és birása, az ő énje és tudalma közt ; még nem 
ismerte föl, hogy ő egy a tiszta tudással, — egy szóval 
még nem tudja, hogy »a szellem az által, hogy fej ő-
dése közben tudatára jön szellemi mivoltának, maga a 
tudás ; a tudás az ő élete és valódisága, melyet ő te-
remt, melyet saját állagából vesz.« A tudás tudománya 
a feltétlen vagy szemlélődő tudomány csak e kibonta-
kozás után kezdődik. Ez teszi azon kört, hol osztatlanul 
uralkodik a tiszta eszme azaz összege a törvényeknek, 
melyek rendelkeznek minden létező vagy felfogható fe-
lett, összege a törzsfogalmaknak, azon feltételeknek, me-
lyeket az ész a tökéletes ész állapotjára törekvésében 
teljesít. 

A vallás Hegelnél egy bölcseleti vázlat, egy alsóbb 
tökéletlen tudomány, mely hivatkozik a tökéletes tudo-
mányra, a feltétlen bölcseletre s miután ugyanazon for-
rása van, ami a bölcseletnek, szüksége van gondolkozni 
és érteni. A szemlélődő ész természettől hajtatva az 
egyéni és egyetemes szellem azonosságának keresésére 
és elismerésére, ez volna a vallás egyetlen keletkezése. 
A vallás ugyanazon fokozatokon fut át, miken az álta-
lános tudalom : az ösztönszerű és zavaros alakról — az 
érzelemről — előbb az eszmélkedő tudalom felsőbb fo-
kára a képzelésre, azután a szemlélődő gondolat, a fel-
tétlen tudat magaslatára : az ismeretre, az eszmére. A 
tudalom — úgymond Hegel — bizonyos kettősség, bi-
zonyos ellentétek : maga a vallás ellentét az ismerő szel-
lem s az ismert tárgy, az ember és Isten közt. A vallás 
e véges szellem s az istenség megkülönböztetéséből indul 
ki bizonyos különbségi viszonynál fogva, mely a véges 
szellemet biztosítja az istenség valóságáról. De azon 
mértékben, amint e bizonyosság emelkedik és szilárdul, 
a különbségi viszony helyet ád bizonyos azonossági vi-
szonynak. Az értelem állapotán nem is gyanítja a vallás 
a hivőnek és hit tárgyának titkos azonosságát; alig sejti 
ezt még a képzelés körében is. Csak a dialektika uralma 
alatt a szemlélődés közepette fedezi fel a szellem a val-
lás valódi lényegét, megértvén, hogy ő maga Istennek 
tudalma, azon tudalom, melylyel Isten önmagáról bir a 
véges szellemben ; egy jelenség, melyet Isten magának 
ad Istenről. A vallás tehát nem annyira az ember, mint 
Isten dolga, nem annyira alanyi szükség s a személy 
belső szüksége, mint az egyetemes hatalom személyi 
nyilvánulása, mely majd logikai ismeret, fizikai állag, 
erkölcsi eszme, majd a minden lehető viszonyban je'en-
levő gondolat. Istennek minden nyilvánulása, minden 
vallás, ha közvetve is, bizonyságot fog tenni az ő alá-
rendeltségéről a keresztyén kijelentéssel szemben. Mind-
nyájan hirdetni fogják a keresztyénség győzelmét, úgy 
szólván lételükkel csak diadalmas mesterök érkezését 

jelentik. Mentől kevésbbé közeledik valamely vallás 
Krisztusához, annál inkább távol marad a tökélyességtől. 
Keresztyén vallás annyi, mint feltétlenül vallásos vallás s 
feltétlenül tökélyes vallás. A ki christianismusról szól, az 
spiritualismusról, idealismusról szól; mégis nincs vallás, 
mely kisebb-nagyobb vonatkozásban ne lenne a keresz-
tyén hittel. 

Hegel visszaállttá az Isten lételét bizonyító erős-
ségeknek Kant által igen alászállított tekintélyét. A koz-
mológiai eró'sség — úgymond — alapja minden oly val-
lásnak, melyben az ember a természetet imádja, vagy 
Istent a hatalom és szükségesség véges formái alatt te-
kinti. A teleológiai eró'sség azon istenitiszteletnek felel 
meg, mely Istent úgy tekinti, mint az összhang, a cél-
szerűség, a bölcseség szerző okát. Az ontológiai erősség 
igazi alapját képezi egy vallásnak, melyben Isten maga 
szolgál magának elvül és célul vagyis az eszme bizony-
ságot tesz az ő realitásáról, önmagávali azonosságáról. 

Herbart a ^bölcseleti bevezetése-ben a theológiát 
úgy tünteti fel, mint az ismerettan (metaphysika) egyik 
ágát a lélektan és természetbölcse'et mellett. Azon-
kívül val'ásos eszmék igen sok helyt találkoznak elszór-
tan műveiben. A vallás úgy tűnik fel az ő szemében, 
mint a mely ott lép elő, hol már a tudomány tovább 
nem mehet. Az élő lények szervezete szünetlenül egy 
főképen bölcs művészre utal bennünket. De minden kí-
sérlet Isten szemlélődőleg kimagyarázására, elveszteti 
velünk az alázatosságot, érzelmet, melyet a mi tudat-
lanságunk hatása oly erőssé növel. Alázatosság és hála-
datosság, tisztelet és önmegadás, végre érzelmesség te-
szik a vallás lényegét. Nem elég-e Isten imádására tud-
nunk, hogy ő a szerzője a mi értelmi természetünknek, 
s hogy ő egy felsőbb végetlen lényt képez? 

(Folyt, köv.) 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Egyházi beszédvázlatok. Franciából fordította Hetesy 
Vidor drávafoki ref. lelkész. Ara 2 forint. Kapható 
Drávafokon (Somogymegye). Nyomatott Toris Mihálynál 

Pécsett. 1886. 
A milyen sűrűn teremnek mostanában az »Egyházi 

beszédek«, melyek legnagyobb részére alkalmazhatók a 
költő szavai: »igen, de sok*, ép oly kevesek az egyházi 
beszédvázlatok ; s a mik vannak is olyan gyarlók, hogy 
bizony kár volt azokért a nyomda festéket pazarolni. 

Páratlan kivételt tesz e tekintetben a kezünk alatt 
levő mű, melyhez nem csak hogy hasonló nem, de 
megközelíthető sem jelent még meg irodalmunkban ; 
mert ha van könyv, mely az egymást érő vasárnapok 
predikálásában igazi segítőtársa a lelkésznek, úgy bizo-
nyára ilyen lesz ez a Hetesy Victor által fordított »Egy-
házi beszédvázlatok.« 

Tárgyai nem közönségesek, nem elcsépeltek, melyekre 
a hallgatóság már a tizedik sornál ráismer és beleun ; 
felosztásai oly könnyűek és világosak, hogy pár elolva-
sás után kikí megtanulhat ja; s az egyes részek oly 
eszme gazdagok, hogy a kinek csak egy kis beszélő 
képessége van, a legnagyobb könnyűséggel használhatja. 
Olyan könyv lesz ez a lelkész thékájában, melyet egész 
életén át használhat, azokon a vasárnap reggeleken, me-
lyeknek predicatióira elfoglaltatása miatt előzetesen nem 
készülhetett. 

Tudom, hogy kötelessége a lelkésznek a készület. 
De az sem tagadható, hogy jönnek elő esetek, a midőn 
ez a készület lehetetlen. Minő áldás ilyenkor egy ilyen 
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kiválóan használható jó könyv ; melyből a lelkész is 
könnyen tanulhat, a hallgatóság is élvezetes tanúságot 
szerezhet. 

Álljanak itt magának a francia fordítónak szavai : 
»Néhány hónapja két angol homiletikai könyv ju-

tott kezeimhez: The Homiletic Quarterly és The Ho-
miletic Monthly. Ki nem mondhatom, hogy minő meg-
elégedéssel lapoztam át e könyveket. Számos dogmati-
kai, exegetikai és kritikai cikkeken kívül egy csomó be-
szédvázlatot s gyakorlati magyarázatot találtam bennök 
angol, amerikai, német és francia szerzőktől. Ezek az 
általában egyszerű, világos, gyakorlati néha eredeti váz-
latok kiválóan megragadták figyelmemet s hézagpótlók-
nak láttam lelkészi irodalmunkban. Elhatároztam lefor-
dításukat, hogy azok is használhassák, kik az eredeti 
nyelven nem olvashatják. Szolgálatot vélek ez által tenni 
egyrészről az ifjú lelkészeknek, kiknek megkönnyítendi 
a lelkészi pálya néha nagyon nehéz kezdeté t ; másrész-
ről az idősebb lelkészeknek, kiknek számos elfoglaltsá-
gaik miatt nincs mindenkor elég idejök pred'catio készí-
tésére. Talán találandnak e kötetben, ha nem is kifogás-
talan vázlatokat, legalább tárgyakat, átalános felosztáso-
kat, eszméket, melyek megkönnyítendik munkáikat.« 

Eddig Bonnefon a francia fordító ; ehhez Hetesy 
Victor magyar fordító csak ennyit mond : 

»E szavakban Bonnefon mindazt elmondja, a mit 
csak ily munkáról el lehet mondani. Én csak annyit te-
szek hozzá, hogy nekem e »Vázlatok« megbecsülhetet-
len segitő társaim az egymást kergető vasárnapok func-
tióiban s az leend lelkésztársaim számára is, kiknek épen 
azért jó lélekkel merem ajánlani.* 

A magyar fordító jó lélekkel ajánlja. Az ő eddigi 
műveiből pedig meggyőződtünk arról, hogy a mit ő jó 
lélekkel ajánl, az bárki előtt is megüti a mértéket; hisz 
az ő átdolgozott predicatiói oly kiváló szépségűek, me-
lyek vonzerejöket, szépségüket örökké fenn fogják tar-
tani a kathedrákban. 

A »Prot. pap« közölt belőle három vázlatot mutat-
ványul. Ki ezt a hármat elolvasta, az szerezhet magának 
fogalmat az egész kötetről, mely ma már kezeink között 
van 55 vázlattal; melyről nem mondhatunk mást, mint 
azt, hogy ezeket az angol, amerikai, német és francia 
szerzőktől vett vázlatokat nem bírjuk elég melegen aján-
lani ; hogy mi is jó lélekkel ajánljuk, s hogy lelkésztár-
saink velünk együtt arról fognak meggyőződni, hogy a 
szépségét, eszmegazdagságát, új eszméit, tiszta világos 
felosztását tekintve páratlan használhatóságú könyv hasz-
nos segítőtársul leend, valahányszor a vasárnap készü-
letlen találandja őket. 

Hogy pedig Hetesy Victor még becsesebbé tegye 
e fordítást, munkáját s a puszta fordításon kívül ő is já-
ruljon e könyv értékének emeléséhez, csaknem minden 
vázlathoz, az ezekben foglalt eszmékhez rokon szentírási 
helyeket keresett és nyomatott a margora, mi az erede 
tiben nincs meg; a mi által még inkább megkönnyítette 
e vázlatok használhatóságát. 

Nagy szolgálatot tett Drávafok jeles lelkésze az 
ő pályatársainak e munka lefordításával és én teljesen 
hiszem, hogy a lelkészi kar — velem együtt — nagy 
örömmel fogadja e könyvet, s szívből gratulál a magyar 
fordítónak, ki azt számára használható kincsesé tette. 

Cscínyi. 

1 1 0 4 

B E L F Ö L D . 
A vésztői és nagyváradi „lelkészválasztás" 

kérdéséhez *) 
— Végleges válasz t. Kún Béla úrnak. — 

ígéretemhez híven, az általam kért terminusnál 
ugyan pár nappal később, de azért el nem késve, ime 
itt állok a nyilvánosság sorompói közt újra, hogy a köz-
tem és Kún Béla úr között felmerült vitás ügy érdemé-
hez képest, tüzetesen és végleg leszámoljak részemről a 
vésztői és nagyváradi lelkészválasztás kérdésével. 

A dologra térve pusztán és kizárólag a »Bihari«-
féle közleményt vettem alapul, s többször és erősen hang-
súlyoztam ezt: »feltéve, hogy Biharinak igaza van.* E 
közleményből aztán, 5 pont alá sorolva, lehúztam az 
egyenes és természetes cousequentiákat egyszerűen, 
minden erőszakolás nélkül, a logikának amaz örök tör-
vényei szerint, melyek minden gondolkozó ember előtt 
érvénynyel szoktak bírni. Tekintse meg higgadtan bárki 
is a »Bihari* közleményét, s az arra alapítva általam irt 
felszólalást, ki fog tetszeni: vétettem-e én következtetéseim-
ben a józan logika törvényei ellen, vagy nem ? Mig ne-
kem valaki érvekkel, ad oculos be nem bizonyítja, hogy 
erőszakosan, tehát hibásan vontam le állításaimat a föl-
tételül szolgá'ó és senki által sem helyre nem igazított, 
sem meg nem cáfolt közleményből: addig, bármennyi 
jó indulattal viseltettem is a priori valakinek megbízható-
sága, erkölcsi és szellemi hitele vagy értéke iránt, bocsá-
natot kérek, de nincs okom visszahúzni állításaimból 
semmit, sőt azokat továbbra fenntartani nemcsak a ma-
gam iránt való kötelesség többé, hanem a közönséggel 
szemben is szigorú parancsolat, melyet megsérteni nekem 
legkevésbbé állhat érdekemben. 

így lévén a dolog, én azt várhattam és pedig jo-
gosan, bárkitől is, a ki a kérdéshez érdemileg hozzá akar 
szólni, annyival inkább pedig Kún Béla úrtól, hogy ha 
már, bár nehezen is, feleletre határozta el magát, hát 
akkor mutassa ki vagy » Bihari« közléményének valótlan-
ságát hiteles, számbavehető adatok és érvekkel, vagy pe-
dig, ha bármi okból erre nem képes vagy nem hajlandó, 
akkor legalább azt bizonyítsa be, hogy a melyeket én kö-
vetkeztettem s vontam ki »Bihari« cikkéből, azokat abból 
egyáltalán nem lehet helyesen, logikailag következtetnie 
vagy kivonnia senkinek. Áut-aut, tertium non datur 1 Ha 
akár egyik akár másik jogos kívánalomnak eleget tesz 
vala, legyen meggyőződve, hogy férfias bátorsággal nyúj-
tot tam volna felé a bocsánatkérés s egyúttal az elisme-
rés jobbját. 

Hanem hát, az én jogos várakozásom nem teljesült, 
mert Kún Béla úr sem az egyik, sem a másik kívánalom-
nak legkevésbé sem tett eleget. Egyszerűen tagad, kétségbe 
von mindent, de csak puszta, üres szavakkal, az érvek 
és bizonyítékok legkisebb nyoma nélkül. Nagy érdeklődés-
sel, feszült várakozással fogtam hozzá annak idéjében az 
u. n. * felelet*, olvasásához, annyival is inkább, mert szer-
zője egész stentorral így vezette azt b e : »Feleletem kö-
vetkező« : De mily nagy volt meglepetésem s annak foly-
tán kiábrándulásom, midőn az imént idézett cím és ket-
tős pont után szórói-szóra ezeket kellett olvasnom : »Mi-
után Ön, tíszteles H. I. úr, úgy a vésztői mint a váradi 
lelkészválasztási viszonyokról, a valósággal teljesen ellen-
kezőleg nyilatkozik s miután olyan közleménynyel szem-
ben, mely magán hordozza a bírálat alá vett ügy lelki-

*) Tárgyhalmaz miatt elkésett. Szerk. 
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ismeretes és pontos megvizsgálásának hiányát s egész 
közleménye ezen hiányban szenved, soha sem szoktam 
vitatkozólag fellépni, mert az birálat tárgyát előttem nem 
képezheti : ennélfogva, kijelentésével annak, hogy sajná-
lom, miszerint Ön, valótlan értesülések folytán sértő és 
ezennel általam határozottan visszautasított kifejezésekre 
engedte magát ragadtatni, mely kifejezésekkel az épen 
Ön által hangoztatott egyháziasság ellen látszik fellépni, 
részemről egész közleményére egyebet nem felelek, mint 
azt, hogy méltóztassék Tiszteletességednek a kérdés alatti 
ügyet személyes utánjárás általi lelkiismeretes meggyőződés 
tárgyává tenni, mert ha ezt teszi, meg vagyok győződve, 
miszerint általam feltételezett igazságérzetéből kifolyólag, 
eddigi közleményeit teljesen valótlanoknak, félrevezető 
hamis informátiók folytán írottaknak itélendi s engemet az 
egész ügyben a leghelyesebb álláspontot elfoglaltnak ismer 
fel.* (Lásd e lap f. é. 22-ik számának 695 —696. olda-
lait 1 H. I.). 

No most már kérdem : nem nagy könnyelműség s 
bizonyos magasfokú cynismus kell-e ahhoz, hogy valaki 
akár az érdekelt s alapos cáfolatot váró ellenfél, akár 
pedig az olvasó és szemlélő közönség elé ilyen üres 
hólyagokkal s merő puffogatásokkal merjen lépni akkor, 
midőn egy ennyire komoly ügyben érdemileg kellene 
nyilatkoznia ? Hol van az idézett sorokban csak árnyéka 
is, nem a cáfolatnak, mert arról meg épen szó sem 
lehet, hanem csak annak, hogy K. B. úr meg akarja 
cáfolni akár »Bihari* közleményét, akár az én abból 
vont következtetéseimet ? Vagy azt hiszi talán, hogy az 
olvasó közönség s magam is afféle gyarló fráterek va-
gyunk, hogy nekünk a fapénz is jó s azonnal megije-
dünk, mihelyt oldalba csapják mellettünk a nagy dobot? 
Ne tessék rólunk, saját érdekében kérem, ily kicsinylő 
módon vélekedni; kárát vallhatja előbb-utóbb ; mert a 
ki mást megbecsül, magát becsüli meg, de e mondásnak 
megfordítva is van ám ér téke! 

Ha már »felelet *-e folyamán olyan szíves előzé-
kenységgel ígérte meg, hogy kész nekem »személyes 
felvilágosításul az egész vésztői és váradi lelkészválasztási 
viszonyokat, teljes okadatolás és igazoló iratok kapcsában 
feltüntetni* (L. e lap f. é. 22-ik sz. 696. oldalát! H. I.): 
ugyan kérdem, miért nem használta fel mindjárt nyil-
vánosan ezt a teljes okadatolást és igazoló iratokat annak 
a megmutatására, hogy én cikkemben a »valósággal telje-
sen ellenlcezó'leg« nyilatkoztam, s hogy közleményem »ma-
gán hordozza a birálat alá vett ügy lelkiismeretes és pon-
tos megvizsgálásának (!) hiányát ?* Akkor, ha ezt teszi 
vége lett volna a vitának azonnal, s feltéve, hogy érvei 
kiállják a próbát, nekem nem maradt volna fenn más 
tenni valóm, mint mellemet verve, beismerni tévedése-
met s K. B. urat »a leghelyesebb álláspontot elfoglaltnak« 
ismerni fel s nyilatkoztatni ki. Biztosítom róla, hogy 
nagy lelki megnyugvásomra szolgált volna ez nekem. 
Igaz ugyan, hogy »személyes felvilágosításul« igérte meg 
K. B. úr a kérdéses viszonyokat nekem okadatoltan fel-
tüntetni ; de én személyes találkozásra, hírlapi ügyben, 
engedelmet kérek, két ok miatt nem vállalkozhatom. 
Először, mert nekem nincs arra pénzem, hogy a hozzám 
mértföldekre eső Vésztőre bérkocsit fogadjak s vasút 
meg még eddig nincs a Sárréten ; másodszor, mert az 
olvasó közönség előtt nyíltan kezdett vitát, nem tartom 
a közönség háta mögött, olyan diplomatiai alkudozásféle 
methodus szerint elintézhetőnek. Azután, ha olyan na-
gyon hangsúlyozza valaki a személyes találkozást, úgy 
illik, hogy menjen ő maga a hegyhez, ha már az a hegy 
nem megyen ő hozzá. Csak nem akarunk talán testi 
erőnkkel mérkőzni s végét vetni a vitának, midőn egé-

szen másnemű kérdésről van közöttünk a szó ? Bocsána-
tot kérek, én ilyen anyagi duellumfélére, bár, Istennek 
legyen hála, én is elég testi erővel és személyes bátor-
sággal rendelkezem, a leggyengébb emberrel szemben 
sem vállalkozom, épen elvi szempontokból. S bár ízlés 
és nézet dolga ez, de én az afféle dicsőség babérjaitól 
mindig nyugodtan szoktam aludni. 

Ezek után, mély sajnálatomra nem tehetek egye-
bet, mint hogy állításaimat s következtetéseimet, a me-
lyeket ismétlem, egyedül és kizárólag »Bihari* közlemé-
nyéből merítettem, miután azokat az u. n. »felelet« leg-
kevésbbé sem gyengítette, annyival kevésbbé cáfolta 
meg, továbbra is egész terjedelmükben s mindaddig fenn-
tartsam, mig azokra beható érvek és tényeken 
nyugvó cáfolat nem érkezik. Tessék akár »Bihari« 
közleményének valótlanságát, akár az én arra alapított 
állításaimnak helytelenségét érvekkel, adatokkal kimu-
tatni, kész vagyok azonnal capitulálni, de addig — nem 1 
Sőt kijelentem, hogy magának az ügynek lényegébe nem 
bocsátkozó, s az u. 11. »felelet«-hez hasonló üres beszé-
dekre, akárkitől jöjjenek is azok, ezentúl válaszolni sem 
tartom érdemesnek. Ez utolsó szavam a kérdéses ügy 
érdemleges részéhez. 

A mi a »felelet«-nek többi inkább személyeskedést 
keltő, mint az ügy tisztázását elősegíthető részeit, illetve 
kifejezéseit illeti, azokra úgy, a mint érdemlenék, nem 
válaszolok, részint magam, részint e lap iránt való tekin-
teteknél fogva. 

De határozottan vissza kell utasítanom a »felelet* 
ama ráfogását, mintha én az egyháziasság ellen léptem 
volna fel közleményemmel. Hogy K. B. úr előtt »nem 
kicsinyes érdekek, hanem az egyháziasság, s az egyhá-
zak belseje (ezt nem értem mi akart lenni! H. I.) s 
felvirágzása lebegnek«, szivesen megengedem és fel is 
teszem; mint lelkésznek, kötelessége igy nyilatkozni. De 
bátor vagyok kérdeni, ha ez igy áll: vájjon hogyan 
gondolja K. B. úr az egyháziasság, az egyházak belseje 
(talán békéje ? H. I ) és felvirágzása érdekeit előmozdítani, 
ha, mint »Bihari* cikkéből kétségtelenül kitűnik, a vész-
tői »zavargós viszonyok* előidézésében saját személyi-
ségének csakugyan része volt ? Vájjon a vésztői és uíóbb 
nagyváradi választási események is az egyház békéje, 
felvirágzása érdekében kerültek volna szinre ? Vagy a 
6000 lelket meghaladó vésztői egyházból nagy nehezen 
kikerült 11 választó szavazatát elég alapnak tartotta ta-
lán, az egyház belbékéje és felvirágzására irányuló nemes 
munkájához ? Az egyház felvirágzásának, a »törvény kor-
látain belől folytonosan megőrzött belső békességnek* le-
het-e azt tekinteni, hogy a vésztői békét Nagyváradon a 
Bogöspártiaknak a Csákpárthoz szegődése által lehetett 
csak biztosítani? Hát a vésztői presbyterium hosszas 
vonakodása a meghívástól, hol találja megfejtését? Talán 
az is »a törvény korlátain belől* s a »belbékesség ér-
dekében* tör tént? Furcsa, nagyon furcsa! És ha e je-
lenségek ellen valaki nyíltan felszólal, hogy lehet arra 
azt mondani, hogy az illető »az egyháziasság ellen lát-
szik fellépni?« Ki látott valaha ilyen érvelést ?! Mintha 
csak Phaedrus farkasát hallanók : Cur turbulentam fe-
cisti. . . ! No kérem, ha így haladunk, maholnap sokra 
vihetjük a logikával, s alázatosan bocsánatot kell majd 
kérnünk a visszaélések érdemes rendezőitől, hogy ben-
nünket az »egyházak belbékessége és felvirágzása* érde-
kében, a »törvény korlátain belül*, üzelmeikkel meglepni 
kegyeskedtek! De ne tréfáljunk uram ! A szitán csak a 
vak nem tud átlátni. Minket ugyan üres beszédekkel 
félre nem fog vezetni senki. 

(Vége köv.) Homolya István. 
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A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület közgyűlése. 
— Tartatott Késmárkon, aug. 18— 19-án. — 

Farbaky Józs f nyiregyhízai lelkész és kerületi fő-
jegyző buzgó imája és a késmárki dalárda összha igzatos 
énekei után Péchy Tamás ő nagyméltósága mint vi'ági 
elnök sz'vélyes n üdvözlé a számosan egybegyűlteket, 
megemlékezvén kegyeletteljesen a kerület érdemes halot-
tairól, nevezetesen Szontágh Bertalan felügyelő és Bar-
tholomaeides László főesperesről a göirnri esp?rosségben. 
A megürült hivata'ok újra betöltettek Szentiványi Árpád 
és Tahy Mhály világi e'nökök és Terray Gyula megvá-
lasztott főesperes által. A hegyaljai esp ürességben Zelenka 
Pál miskolci lelkész választatott meg főesperesnek. Az 
elnök megnyitó beszédében felhívja továbbá a gyű'és 
figyelmét a történelmünkben még elő nem fordult ese-
ményre, nrszerint erdélyi magyar hittestvére :nk mint 
9 dik esperesség a királyhágón túl kerületünkhöz csatla-
kozni akarnak. Nem kevésbé fontos átmeneti korszakunk 
sajnos sajátsága, hogy az emberek vallás 'alanabbak, 
mint a mult időben, m'ből az egyénre mint a társadalomra 
nézve csak baj és zavar származik, mert a vallástalan 
ember mind a szerencsében, mind a szerencséntlenségben 
rendesen eltér az erény útjáról és nem ritkán öngyilkossá 
lesz. Oly felhívással, hogy a tanítók, tanárok é; lelkészek 
az iskola és egyház terén igyekezzenek a vallásos életet 
emelni, megnyitottnak nyilvánítá a tanácskozmányt. 

Főtisztelendő Czékus püspök úr szívélyes üdvöz-
letével beterjeszti terjedelm s és kimerítő jelentését a 
mult esztendőről. Püspöki látogatást tett Béla, Majerka, 
Leibitz, Menhárd, Zsákócz, Durand, Ruszkin, Szepes-
Váralja, Olaszi és Igló kö/ségeiben és az utóbbi gym-
nasiumában is. Mindenütt jó rendet, békét és élénk 
vallásos életet talált. A papi fizetések emelésére különösen 
Szepes-Bélán és Leibitzon és itt-ott a számadások helye-
sebb módjára tett intézkedéseket. Hol még nincsen magtár, 
ott az létesítendő az egyházi tőke gyarapítására. O Felsége 
szegény egyházaknak 250 forintot adományozott. Ado-
mányok, alapítványok címén és építkezésedre begyült 
a kerületben 93,337 frt vagyis 7711 forinttal több mint 
tavaly. Szepes-Bélán, Nagy- és Kis-Lomniczon a 100 és 
Majerkán az 50 éves jubileumok ünnepeltettek a hívek 
ga dag adakozásai hozzájárulásával. Az utóbbi egyházban 
julius 4-én 2 új harang lett beszentelve. Kramárcsik Károly 
rozsnyói tanár a kerület szívélyes részvétével és üdvöz-
letével 50 éves tanári jubileumát ünnepelte. Bartholo-
maeides János, a volt hegyaljai főesperes 25 évig gaz-
dag érdemekkel és ügybuzgósággal hivataloskodván, tisz-
teletbeli főesperesnek vá'asztatott meg. 

Zelenka főesperesnek megválasztatván, főjegyzősé-
gétől visszalépett és helyére Glauf Pál rimaszombati lel-
kész választatott meg. 

A közgyűlés e'ső fontosabb tárgya volt az erdélyi 
magyarajkú testvérek bekebelezése mint külön esperes-
ség a tiszai kerü'etbe. Török József tatrangi lelkész és 
főesperes és Moor Gyula brassói lelkész képviselték a 
közgyűlésen az új esperességet és külön emlékiratban 
fejtették ki sajnos viszonyaikat és kérelmüket a felvétel 
tekintetében. Az új esperesség áll 17,173 lélekből, kik 
Apáca, Krizba, Újfalu, Bácsfalu, Csernátfalu, Türkös, 
Hosszúfalu, Tartrang, Zaizon és Pürkerec községekben 
laknak. Ezen községekhez Bra-sS ev. egyháza is járul, 
minthogy önálló lelkészszel bír és a tiszai kerület hatá-
rozatai értelmében nem fiók- hanem anyaegyházi jelleggel 
bír. A nevezett egyházak 1564-ik év óta a reformatió-
hoz tartoznak és semmiféle autonómiával nem bírtak. 
1847 ben a magyar lelkés7ek papi kört alakítottak, me 

lyet azonban a brassói tanács betiltó't . 1848 óta a lel-
készek a »Prediger« elnevezés helyett »Pfarrer« nek 
neveztettek. A császári pátens egyenlőjogúaknak nyil-
vánította a magyar egyházakat a németekkel. 1874 ben a 
községek nemzeti-égők megmentésére a miniszteriumho: 
folyamodtak segítségért Szász Károly kiküldetvén mint 
miniszteri tanácsos megvizsgá'ta a bajt és javasolta a 
kilépést, mely javallatot a minisztérium is magáévá tett . 

Most felolvastattak a kő. ős tanácskozmányban meg-
alapított rendszabályok, melyek alatt az egyesülés törté-
nik. Itt megjegyzendő, hogy az eg> esülés után is az er-
délyiek a házasság körül gyakorlott jogaikban maradnak, 
a tiszai kerületi püspök felügyelete és a kormány jóvá-
hagyása mellett. Minden irományok, melyek a nevezetes 
egyesülésre vonatkoznak, ki fognak nyonmtni és a jegyző-
könyvhez csatoltatni. 

Ünnepélyes pillanat volt, midőn a gyűlés kimondta, 
hogy immár felves7i a tiszai kerület kebelébe az erdélyi 
magyar testvéreket és híven segélyzendi az egyházak 
jólétét. Moor Gyula és Török József képviselők szin'én 
kifejeztek örömüket a megtörtént bekebelezés felett, egy-
szersrrrnd Ígérvén, hogy hű tagjai les nek új kerületüknek. 

A dunáninneni kerület elnöksége Szentiványi és 
Geduly személyeiben 25 éves ö:ö nünnepe alkalmával a 
kerület megtisztelő üdvözletről gond >skodni fog. 

Trefort miniszter leiratait a tanítók és tanítónők 
nagy száma és némely a tiszai kerületi gymnásium~>k-
ban észlelt hiányok tekintetében tudomásul vették. 

Hosszú vitát idézett elő az eperjesi col'egium és a 
késmárki lyceum azon óhaja, hogy mint aze'őtt, úgy 
most is mint kerületi intézetek tekintetvén, a kerületi 
gyű'ésen külön szavazati jogot gyakorolhassanak. Négy 
esperesség a kívánalom mellett, négy ellene szavazván, 
az állapot a régi marad a rendezet határozatai értel-
mében. 

A rozsnyói felsőbb, kerületi leánytanoda számára 
a közgyűlés 1000 frtot szavazott meg. 

A délutáni órákban a kerületi gyánrn té et tartotta 
meg közgyűlését Brósz Jonát világi és Szteh'o János 
egyházi elnöklete alatt köve'kező eredménynyel. A sza-
vazatok fe'bontatván, az egyetemes világi elnökségre 
Brósz Jonátra 7, Radvárszky Bélára I, az egyházi el-
nökségre mind a 8 szavazat Zelenka Pál főespe-esre 
ese t t ; e szerint a tiszai kerület jelöltjei az egyetemes 
gyámintézet e'nökségére Brósz Jonát és Ze'enk t Pál. 
Csiskó János egyházkerületi gyámintézeti p^n-tárnok ki-
mutatása srerint 469 forint a gyűlés rendelkezésére áll, 
melyből a költség 133 frtíal levonatván, 336 forint vár 
elosztásra. A tegnapi gyámintézeti is'-enitisztelet alkal-
mával begyült 66 frtból álló ofifertorium fele a dvoretzi 
fiókegyháznak, mely Lőcséhez tartozik, Ítéltetett oda. 
Strauch Béla lelkész úrnak pedig lelkes szónoklatáért 
köszönet fejeztetett ki. A rendelkezésre álló öss"eg 
336 frttal egyenlő arányban következő 9 község között 
osztatott szét : Rás Benyék, Ruszkin, Stoos'., Új -Tá t ra -
füredi Fűrész, a kerületi felsőbb leányís 'ola Rozsnyón, 
Mikolcsa, Tálya és Lapos. Grát/. Mór által szerkesztett 
és a gyámintézet szolgálatában álló »AposteU nevű 
melléklete a »Nach der Schicht< című havi lapnak, az 
egyetemes gyű'és pártfogóságába ajánlta'ik. A Bielitz 
városában gyűlésező os trák Gusztáv-Adolf-egyesület táv-
iratilag üdvözöltetett. Az október 17-én Rozsnyón tar-
tandó egyetemes gyámintézetí gyűlésre az elnökségen 
kívül kikü'dettek : Gratz Mór, Thern Ede, Dianiska An-
dor, dr. Lomnitzy, Valentiny István, Szontágh József, 
Terray Gyula, Glauf Pál, Kemény Lajos és Heinzlmann 
Alfréd. 

70 



1029 ' PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 558 

Az esti órákban a helybeli ev. templom építési alap 
javára műkedvelői előadás rendeztetett, mely minden 
tekintetben sikerült és 450 frtnyi bruttó jövedelmet ered-
ményezett. 

Másnap aug. 19-én a jegyzőkönyv hitelesítése után 
Jeszenszky tanár panasza a XIII. városi főesperes és iglói 
lelkész ellen mint alaptalan egész terjedelmében vissza-
utasíttatott. 

Szóba hozatott, hogy az eperjesi gymnasium szer-
ződése a kormánynyal még nincsen aláírva és a több-
ször igért segélypénz szintén még nem tétetett folyóvá, 
mire határoztatott, hogy a már 1884 óta húzódó ügyet 
a kormánynál sürgetni fogják. 

A nyíregyházai gymnasium szerződése a kormány-
nyal jóváhagyatott . Az intézet 8900 frtnyi segélypénzt 
kap és már most a 7-ik osztályt nyitja meg, melyre az 
egyháztagok között elismerő módon rövid idő alatt 
1700 frt Íratott alá. 

Az eperjesi hittaní intézetben 3 tót, 5 magyar és 
9 német, összesen 17 theológus tanult és a meghalt 
Tillisch tanár helyére Csengey Gusztáv aszódi gymna-
siális tanár választatott meg. A képezdére gyűjtöt t of-
fertorium ezentúl a theológiára fog fordíttatni. 

A ker. árvaházban Rozsnyón 15 árva neveltetett, 
2 kilépvén, Soltész és Szántó atya- és anyanélküli árvák 
lettek felvéve. Justh tanár és pénztáros fizetése IOO frtra 
emeltetett, kinek jelentése szerint az intézet tőkéje 
17,199 frtot tesz és melynek jövedelmét nevezetesen az 
által lehetne nagyobbítani, hogyha a községekben ősszel 
termények gyűjtetnének az árvák élelmezésére. 

A kerület elismerése jeléül a püspöki 8co frtból 
álló fizetés 1000 frttal szaporíttatott. 

A kerületi pénztárak, nevezetesen a nyugdíjinté-
zeti, közigazgatási, tanítóképezdei, tudományi, segély-
pénztári, Zsedényi-hittanintézeti-, Máday-árvaházi-alapféle 
pénztárak megvizsgáltatván, rendben találtattak és a pénz-
tárak kezelőinek köszönetkifejezéssel a felmentvény meg-
adatott. Az említett pénztárak tőkéje körülbelől 400,000 fo-
rintból áll. A pénztárak kezeléseire nézve egy nagy bi-
zottság küldetett ki, hogy e tekintetben a jövő kerületi 
gyűlésnek javaslatot terjesszen be. Scheffer Gusztáv 
nyugdíjintézeti pénztárnok jelentése szerint két egyház 
megint segélyezte a kerületi nyugdíjintézetet, úgy hogy 
már csak 5 egyház van e tekintetben hátralékban. 

A Baldácsy-féle alapítvány ügyében határoztatott, 
hogy a segélyezést kérő szegény egyházak és lelkészek 
kérvényeiket egy a kerület részéről megvá'asztott bizott-
sághoz terjesszék be, mely azután a kerületnek jelentést 
tesz, hogy az véglegesen határozhasson. 

Jelenik-Almásy 207,000 forintból álló vagyonával 
végrendeletileg olyképen rendelkezett, hogy a bevételek 
7a a tőkéhez csatoltassék, 2/.í P edig rokonai fiágainak 
bocsáttassék rendelkezésére, az utóbbiak hiányában azon-
ban 2/3 az eperjesi collegiumnak hagyományoztassék. A 
rokonok az utóbbi feltétel a'ól menekülni akarván, a 
collegiumnak mindjárt 10,000 és az eperjesi egyháznak 
4000 forintot akarnak kifizetni, mi okvetetlenül nagy 
előnynyel jár Eperjesre nézve, különösen a jelenlegi vi-
szonyok között. 

Még több kevésbé fontos tárgy elvégzése után 
a gyűlés az elnökség részéről lelkes éljenek között bezá-
ratott. 

Weber Samu. 

R É G I S É G E K . 
A zánkai ev. reform, egyház rövid története. 

(Vége.) 

III. 
(Építkezések. Lelkész és tanítói lak. Iskola. Templom. Dr. Árenstein 

József. 1798—1886.) 

Mikor a zánkai két protestáns felekezet egymástól 
különvált, igen természetesen mindegyik maga gondos-
kodott ügyei elintézéséről. Épen azért csak sajnálnunk 
lehet, hogy az egyház ezen korából úgyszólva semmi 
adattal, még az iskolatanítók neveivel sem rendelkezünk. 
De a reformátusoknak, ha mindjárt 1798-ban nem is, az 
bizonyos, hogy 1802-ben már rendes iskolatanítójuk volt, 
mivel ez évben épült fel a mai lelkészi lak a mostani 
nagyságban és minőségben, a mit bizonyosan nem épit 
tenek, ha tanító nincs, akinek a lakása az iskolával együt-
még I786ban felépült. Ettől folytatólagosan észak felé 
épült a lelkészi lak, s a két épület eleinte fa (palánk) 
keríttésel volt egymástól elválasztva, és az utca felől is 
bekerítve, de e helyett 1841-ben minden oldalról kőfal'al 
lőn mindkét lakás bekerítve, s kapukkal, ajtókkal ellátva. 
A tanítói lak mostani első szobája 1855-ben épült az alatta 
levő kőpincével együt t ; s ugyanez évben a lelkés7. mostani 
kamarája boltra véte 'et t . 

Minden aprólékos építkezést nem levén célja ezen 
művecskének felsorolni: emlékezzünk meg a je'enlegi át-
alakított templom építéséről 

A fából készült haranglábak — különösen a refor-
mátusoké — az 1870-es években nagyon elromlottak, 
mintegy elkorhadtak s már az atyafiaké is ingani kezdett, 
úgy hogy arról kel'ett gondoskodni, hogy vagy teljesen 
új haranglábakat, vagy pedig egy kőtornyot építsenek. 
Hosszas várakozás után végre 1879 ben egy kőtorony 
építtetett a régi templom keleti, alacsonyabb s boltíves ré-
szére; a régi délről nyíló ajtó helyére egy nagy ablak 
állíttatott, s a bejárás a torony alá átfordíttatott mintegy 
900 forint költséggel. 

A templom után emlékezzünk meg röviden a köz-
ségi iskoláról is. Az 1868. évi népiskolai törvény igen 
rossz állapotban találta Zánkán úgy a reformátusok, mint 
az ágostai hitvallásúak iskoláit. A meglevő tanterem 
kicsiny, sötét, bútorzata régi szabású, mely összesen egy 
hosszú magasabb, és mellette két alacsonyabb ülő padból 
áll, szóval sem tanterem, sem felszerelés nem felel meg 
a törvény kívánalmainak; mindenek bélátják, hogy az 
iskolaépítés kérdése elodázhatlan; az egyházak pénztára 
egészen nem üres ugyan, de még is jobbnak gondolják, 
hogyha egyesült erővel, no meg egy kis államsegélylyel 
községi iskolát állítanak és tartanak fenn; annyival in-
kább, miután egyik tanító fizetése se n valami fényes ; 
de meg egy tanító is teljesen elég az egész község 
gyermekeinek tanítására. Megkezdődtek az alkudozások 
a két prot. felekezet közöt t ; és abban állapodtak meg, 
hogy elsőben ág. hitvallású legyen az iskolatanító, annak 
netáni halála vagy távozása után pedig református, s ez 
így menjen az idők végezetéig. 

Azonban mikor kenyértörésre került a dolog: az 
óhajtott egyesülésből ismét nem lett semmi sem, mivel 
az ág. hitvallású atyafiak attól féltek, hogy — papjuk 
nem levén, — egyszer csak reformátusokká lesznek 
mindannyian 1 — Igy azután ezek a minisztériumhoz, 
államsegély nyerhetése végett küldött kérvényt nem írták 
alá, s kijelentették, hogy nékik a községi iskola nem kell. 
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A reformátusok belátva azt, hogyha az iskolát ma-
guk erejéből felépíthetik s felszerelhetik is, arra nincs 
semmi alapjuk, hogy iskolatanítójuk csekély fizetését 
javítsák, ami pedig nagyon kívánatos, mert tanítóik 
abból megélni nem tudván, minduntalan változnak s j o b b 
helyre igyekeznek. Folyamodnak tehát maguk, s kijelen-
tik, hogy mindazon tanítói fizetést, melyet idáig adott 
az egyház tanítóinak (pénzértékben 150 forint) ezután is 
kiszolgáltatja; az általa fenntartott népiskolát községinek 
kijelenti, a tanítói lakot a gazdasági épületekkel, mint 
szinte a tanító által eddig haszonélvezett földeket az 
államnak által adja ; viszont az is adjon építésekre 1600 fo-
rintot, s a tanító évi fizetéséhez a minimumból hiányzó 
150 frt készpénzt évenként. A minisztérium az ajánlatot 
elfogadta s felépült a községi iskola 1870 ben, a mikor 
az első községi iskolatanító Gaál Gyula működését meg 
is kezdette. 

Meg keU emlékeznünk e helyen a zánkai reform, 
egyház egy nagylelkű jóltevőjéről dr. Arenstein József 
úrról, ki a magyar tudományos akadémiának tagja, és 
számos érdemrend tulajdonosa. Méltán kérdezheti a szí-
ves olvasó, hogy mi köze eme tudósnak a zánkai egy-
házhoz ? Csupán csak az, hogy »a zánkai ref. egyház 
iránti hálás buzgalma zálogáid<s. annak idáig egyezer fo-
rintot meghaladó segélyt nyújtott. Elmondom miért? 

Dr. Arenstein József a bécsi egyetemen piárista 
tanár volt, és mint ilyen megismerkedett egy dúsgazdag 
bécsi polgár leányával, Erde Máriával, mely ismeretség-
ből komoly szerelmi viszony fejlődött, s azzal végződött, 
hogy Arenstein József 1865-ben a piárista rend kötelé-
kéből kilépett s az év nyarát leendő nejének badacsonyi 
szőlőjénél tölté, a hol Kerkapoly Károly ajánlatára meg-
kereste a kisded zánkai reform, egyház lelkészét Thiíri 
Károlyt az iránt, hogy az áttérési módozatokat megbe-
széljék ; a mi megtörténvén hat heti badacsonyi tartóz-
kodásuk után Arenstein József és Erde Mária áttértek az 
ev. reform, egyház kekelébe Zánkán, a hol azután egy-
másután háromszor kihirdettettek s 1865. szeptember 
9-én örök hűséget esküdtek egymásnak; mely napnak 
emlékeül ötven forint alapítványt tett az egyház köz-
szükségeinek fedezésére, s úrasztali készletül egy díszes 
dúsan aranyozott poharat és tányért ajándékozott, mely-
nek értéke 250 frt. Ezenkívül a zánkai lelkész ajánlatára, 
egy a pápai reform, főiskolában felállítandó tanítóképző 
intézet alaptőkéje javára ezer forint alapítványt tett. 
Mikor 1879-ben a templom javítása már elodázhatlan 
volt, az egyház kasszája pedig üres : megkereste az egy-
ház lelkésze Thúri Károly a nemes szívű jóltevőt, hogy 
valamivel gyámolítaná szegény egyházunkat. És íme 
Arenstein a templom-torony építési költségeire nyolc-
száz forintot adományoz, a melyről ezeket irja 1879. 
augusztus 2-án édes apámnak. »A mellékelt adománynyal 
nemcsak az egyháznak, hanem kegyednek is akartuk adni 
hálánk és tiszteletünk jelét.* A jókedvű adakozót szereti 
az Isten, de a zánkai reform, egyház történetének lapjain 
is meg kell emlékezni az egyház leghálásabb fiáról, ki 
néki Isten után legnagyobb jóltevője. 

IV. 
(Egyházi vagyon. Teherviselés. Vallás-erkölcsi élet.) 

Mint fenntebb már láttuk, az egyháziak által ha-
szonélvezett földeket, réteket, mindjárt a zánkai puszta 
megszállása után, a református lakosok irtogatták a 
földesuraság engedelmével, melynek fele részét át enged-
ték az ág. hitvallásúaknak, mikor azok tőlük elszakad-
tak, illetőleg önálló gyülekezetet alakítottak; és így 

mindegyik félnek szép kevés jutott . De mint mindig és 
mindenütt, úgy Zánkán is voltak egyházukhoz és vallá-
sukhoz hű lelkek, akik adományaikkal lehetővé tették 
azt, hogy kisded egyházuk fennállhasson. Igy mindjárt 
az önállósítás első éveiben a Sebestyén-család a szepezdi 
uti földjét, a köveskállai Nagy-család tusakosi földjét, 
idősb Sebestyén Ferenc fekete-hidai földjét az egyház-
nak ajándékozzák. Majd maguk között bort, gabonát 
gyűjtögetnek s 1810-ben megveszik a tagyoni hegyen 
Jakab Jánostól a mai napig is meglevő pincés szőlőt. 
Bálinthegyen a bódai földesurak telkén erdőt irtanak, 
és azt szőlővel berakják, melyet később eladnak, és a 
tagyoni hegyen egy másik szőlőt vásárolnak. Mai napon 
van az egyháznak a tagyoni hegyen öt hold szőlője, 
melyet az egyháztagok közösen munkálnak. Ebből van 
az egyház egyedüli jövedelem forrása; teremni szokott 
140—250 magyar akó boruk, melynek ára ma még fe-
dezi ugyan a kiadásokat, de az országos vész, a filloxera, 
már feléjük is közelget, mely, ha szőlőiket elpusztítja, aligha 
meg nem semmisül a zánkai reform, anyaegyház is. Ezen 
kívül van még az egyháznak két hold szántóföldje. 

A lelkésznek van 22 hold földje, melyből Thúri 
Károly lelkész 1866-ban saját költségén három holdat 
szőlővel beültetett, a mi nem csekélylyel emelte a lelkész 
évi jövedelmét. Ezenkívül a szántóföldek végén van a 
lelkésznek 8 hold legelője. Mindezen földek tagosztály 
alkalmával szaporodtak így meg a földesurak és az egyes 
egyháztagok adománya folytán ; és mivel a régi lelkészi 
birtok csak öt hold volt, közmunkával ma is csak öt hol-
dat művelnek, a mely helyett 1873 őta hatvan forintot 
fizet az egyház. 

A tanítói birtok 16 hold, melyet a községi iskola 
tanítója haszonélvez. 

Egyházi adót fizet minden 15 évet betöltött egy-
háztag ; az évi adózás személyenként fél pozsonyi mérő 
rozs, a mi nem valami sok ugyan, de ha figyelembe vesz-
szük azt, hogy az egyház szőlőinek összes munkáit közös 
erővel, vagyis közmunkával maguk teljesítik, nem lesz 
kevés az a fél mérő rozs. 

A vallás-erkölcsi élet nagyon kedvezőnek nem 
mondható ugyan, mert a külső vallásosság mutatója, a 
templombajárás nem kiváló sajátsága a balatonmelléki 
reformátusoknak; de azért ha templombajárásukért ke-
vésről mondhatjuk is el a Zsoltár író szavait: »a te há-
zadhoz való buzgó szerelem megemészt engemet« mégis 
általában egyházukat, vallásukat híven szeretik, s nem 
felejtkeznek meg arról a jó Istenről, aki mindennap 
érezteti velünk gondviselését, az esztendőnek minden 
szakaszában, akitől jön egyedül az áldás és az élet. 
Buzgóságukat eléggé bizonyítja az, hogy az országos 
közalapra évenként 17 forintot fizet a 143 tagból álló 
kisded gyülekezet. 

Az iskola községi levén a vallástant a lelkész ta-
nítja, hetenként két félnapon, melynek az az eredménye, 
hogy mióta így van a dolog, a vallástaniakból az iskola 
mindig kitűnő, pedig a többi tárgyakból oly gyengék a 
gyermekek (olvasni is alig tudnak), hogy az eredménynyel 
Zalavármegye tanfelügyelője maga sincs sehogyan meg-
elégedve, és kijelentette azt, hogy ő pártfogolja az 
egyház presbyteriumának azon kérvényét, melyben a 
községi iskolát megszüntetni s felekezetivé alakítani 
óhajtják. 

V. 
(Lelkészek rövid életrajza. Iskolatanítók nevei. A lelkész díjlevele.) 

A zánkai ref. egyháznak legelső lelkésze vala, mint 
már említettük : 

1. Somogyi György. 1798—1802-ig. Ugyanaz, aki 
7 0 * 
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1786—1798-ig reformátusok isko'atanítója vala. — Más 
adatunk róla nincs. 

2. Boss Péter. 1802 — 1804-ig. 
3. Szentandrási Molnár István. 1804—1807-ig. 

Született Kecskemé'en, a hol tanulását kezdette, majd 
Debrecenbe ment, hol azt bevégezte. Szabad zálláson 
akadémikus rektor volt ; majd innét Pestre ment, hol két 
évig a tudomány-egyetemen jogot hallgatott. 1788-ban 
a somogyvármegyei Kis-Bajomban lelkésszé lőn, de itt 
megbetegedvén, másfél évig hivatalon kívül gyógyktzel-
te t 'e magát. Ezután lelkészkedett Tihanyban, Csórón, 
Kövesen, innét ment 1804-ben Zánkára és innét 1807-ben 
ismét vis-za Tihanyba. 

4. Cseh Galamb József. 1807—1809-ig. Szü'eteít 
Gerjenben, Tolnavármegyében J 751-ben. Tanult Duna-
Szent-Györgyön, Sárkereszíúron, Nagykőrösön, Debre-
cenben. Két es tendeig Helvéciában tanult egyeteme-
ken; rendes lelkész lett 1778-ban Felső-Nyéken, Tolna-
vármegyében. 1784-ben szent-antalfai, 1789-ben arácsi 
lelkész egész 1801-ig. Két évig hely nélkül vala. 1803-ban 
Szentkirály-szabadjai helyettes lelkész; 1804-ben 'epsé 
nyi, 1805-ben monoszlói, 1807 ben zánkai lelkész lőn ; 
de hogy innét 1809-ben hova ment ? nem tudjuk. 

5. Kömives János. 1 8 0 9 - 1816-ig. Nemes-Pécsei) ről 
msnt Zánkára, hol egy évig helyettes lelkész vala. Az 
egyház törlénetére jegyzeteket készí'ett. Utánna jött 

6. Kálmán István. 1816—1826-ig. 
7. Gödé Ferenc. 1826—l830ig. 
8. Simoni/ Imre. 1830 — 1832 ig". Ekkor a bala'.on-

henyei reform, egyházba ment, itt működött haláláig 
1851-ig. Halála u'án Oláh János nemes-pécselyi lelkész 
több n.unkáit közölte a Fördős Lajos által szerkesztett 
Papidolgozatokban. 

9. Bonc Albert. 1 8 3 2 - 1840-ig. 
10. Berec József. 1840—1849-ig. 
11. Cseh Sándor. 1849—1855-ig. Amikor, öcsi lel -

készszé lőn. 
12. Thúri Károly. 1855-tő'. Szü'etett Ádá :-Teve-

len ; hol édes apja Thúri János isl.olatanító vala. Iskoláit 
Pápán végezte 1848-ban. A forradalom alatt honvéd 
volt, Asbóth ezredese csakhamar felismervén tehe'ségét, 
hadnagyi ranggal tábori irodájába osztotta be. 1851-ben 
Vecsey Gábor esperes mel'ett Várpalotán segéd'elkész-
kedett, 1852-ben nagy-vázsonyi lelkészszé lőn, honnét 
1855-ben a zánkai f gyház által választatott meg, a hol 
azóta működik a neki adatott talentumokkal. 

Én is ott szü'ettem abban a nádasfedelű, szegény 
falusi papházban, amel) ben édes apám immár hai mincegy 
ive lakik, a melynek bár ablakai kicsinyek, de azért mégis 
fénylő világosság áradott szét közöttük, és ha l ics 'ny 
és szegéi,yes volt is a ház, volt egy nagy és páratlan 
ékessége: a szülői szeretet. De a ház lakóinak békés 
nyugalmát, az édesen szerető szívek örörr.ét, boldogsá-
gát feldúlta a halál angyalai a hű nőt, a gondos cdes 
anyát 1866. szeptember 22-én elveszíté a nem rég még bol-
dog hajlék, és a gyász, a fájdalom, négy kis árva g) ermek 
sirási hallats ott mindenütt! Megértitek-e most már, 
hogy a csekély fizetésű egyházból miért nem mozdult, 
a fiatalabb éveiben 1 edvelt, jó szónok hireben álló édes 
apánk, a monoszlói reformátusok két alkalommal történt 
szíves meghívására? Azéit, hogy együtt járjon ki árva 
gyermekeivel a korán elhunyt jó édes anya, Cserna Zsófia 
sírjához a temetőbe; azért, hogy édes anyjuk helyett is 
szeresse a kicsiny árvákat, kik közül a legidősbik még 
csak hat éves; azért, hogy egész odaadással nevelhesse, 
taníthassa az anyátlan árvákat, kiken oly sokaknak szíve 
megesik. 

Hagyjuk a fájó emlékeket 1 Egy k :s falucskát látok, 
abban van egy szegényes külsejű ház. Ha idegen megy 
arra megmondják neki, ki lakik abban. Gyermek sereg 
zaja hallszik belülről, tán fáznak, éheznek azért a nesz?! 
Óh nem ! E g y kis múzsa sereg áll előtted, kik szorgal-
masan tanulnak, leckéznek, közöttük egy komoly férfiú, 
aki közibük ülve tanítgatja, kérdezgeti őket. Mily szép, 
mily megható belülről e ház, melynek külső néma1 ágát, 
gyászát, a kicsinyek iparkodó dongása, ölöm, gyönyö-
rűség helyévé igyekszik átváltoztatni. De minek folytas-
sam? Az a ház, a zánkai ref. lelkész lakhelye, a döngő 
gyermeksereg azok mi vagyunk, a tanító a legjobb édes 
apak egyike, a mi édes apánk. 

Valóban egy kis gymnázium volt a mi házunk. 
O.t tanult Vadnay Andor moit már országg) ülési kép-
viselő, az én Károly bátyámmal, ki kőröshegyi káplán, 
és unoka testvérünk Cserna Karolylyal, ki most pénzügy-
igazgatósági hivatalnok, öt gymnáziumot. Az az osztály, 
melyikkel én tanultam a legnépesebb vala, heten voltunk-
közünk Vadnay Béla és én ugyancsak öt osztályt Zán-
kán végeztünk, az első osztályból Gaál Béla a vizsgát 
letevén, máshova ment s most már joggyakornok. A 
többi tanuló társak voltak: Geiszler József, ki mindig 
első volt közöttünk, Siffer Dénes, Deli Lajos, Kis István. 
Volt még egy osztály, melyben Dénes öcsém most ok-
leveles gyógyszerész többnyire maga tanult, de két éven 
keresztül volt tanuló társa is egy izben Cselco Imre vég-
zett joghallgató, majd Pálfi Dénes köveskállai ifjak. íme 
egy egész kis gymnázium, melynek növendékei mind a 
zánkai reform, paplak nádas fedele alatt vezettettek be 
a tudományokba, a kik közül ma sem s:égyenli egy 
sem, hogy ott tanult. 

Mint már fenntebb is em'ítettem csak sajnálnunk 
lehet, hogy az iskolatanítók neveit, rövid életrajzukat, 
szo'gálati idejüket határozottan nem tudhatjuk, a^ért csak 
hiányosan, de mégis n e g kell róluk emlékeznünk. Első 
tanítójuk volt: 

1. Bárdi Ferenc. 1739— 1 75 1 -
2. Ratkó József. 1751—1752. 
3. Naszályi —. 1752—1755. Ekkor vallásgyakor-

latuktól megfosztattak. 
4. l f j u Somogyi György 1786—1798. Amikor lel-

készszé lőn. 

5. Tarcsi Mihály 1854—1857. 
6. Fejes Gábor. 1857—1861 Most mencshelyi 1a-

nító, s a veszprémi egyházmegyebeli tanítói kar egyik 
büszkesége. 

7. Felnagy Gerő. 1861 —1863. Előbb csurgói, majd 
1863. után sólyi tanító. 

8. Sipos Sándor 1863—1866. 
9. Tőkés László 1866 1868. 
10. Szenes Géza. 1768—1870. Ezután községivé 

lett az iskola. 
A lelkész évi fizetése a következő, r. Készpénz 

25 frt 20 kr. 2. Rozs 25 hekto'iter. 3. Só 28 kilogramm. 
4. Hus 42 klgr. 5. Faggyú 8 k'gr. 4 dekagr. 6. Magyar-
bors 56 dkgr. 7. Húsz becshold szántóföld. 8. Egy ká-
posztáskert. 9. Bor 6 hektoliter és 51 liter az eg) ház 
pincéjéből kiadva, 10. Hají tot t tűzifa 34 köbméter. 11. 4 da-
rab disznó legeltetési jog. 12. A községi isko'ábrni val-
lástanításért 50 forint. 

Szent-Gál, 1886. julius 9. 
Thúri Etele, 

ref. káp'án. 
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K Ü L F Ö L D . 

Szemle a külmisszió terén. 
A külmisszió terén, kivált a je 'en század második 

felében, vi 'ágszerte óriási tevékenységet fejt ki majd 
mindenik keresztyén felekezet. Solia sem fordítot tak 
annyi fáiadságot , pénzt és erőt a pogányok megtéríté-
sére, mint napjainkban. Méltán nevezi századunkat az 
egyháztör ténelem »a missziók korá«-nak. Csak a n agyar 
ker. egyházak tétlenek e téren is, noha az ügy iránti 
érdeklődés most már az egy háziasabb protestánsoknál 
nem hiányzik. Ezeknek akarunk szolgá'ni egy kis futó-
lagos szemlével. 

Épen száz esztendeje annak, hogy a korábbi hitté-
n'tési p ropaganda feltiinőleg hanyat lásnak indult. 1786-ban 
még a szüntelen messze világrészekben utazó angolok 
közt se akadt egy ís, ki a keleti pogányok térítésével 
foglalkozott volna. Egész a mu' t század végéig Anglia 
csak az északamerikai g j a rmatokban fejtett ki ily irányú 
tevékenységet , bár ott is csak szerény arányokban. A 
kontinens egyházai se sokkal többet te t tek. A hollandok 
keleti gyarmataikban : Ceylonban , Jávában , F o r m o -
zaban, — a dánok India délkelet i partvidékein levő 
telepeiken lendítettek valamit. Maga a katholikus egy-
ház, mely az előző századokban sokat áldozott hitté-
rítésre, buzgalmát teljesen szüneteltcté, s még a legna-
gyobb misszionáriusok fáradozásainak eredményei is osz-
ladozni kezdtek az Indiákon, Japánban, Pa raguayban és 
a Filippinakon. 

Carey William, egy prot . cipész vo' t az, Ki Európa 
térítő munkásságát ismét rendes medrébe vezette. Carey 
1793-ban Indiába ment, s az ő jelentései folytán két év 
múlva megalakult Londonban a »London Mission So-
ciety«, négy évvel később pedig a »Church Mission So-
ciety«, mely ez idő szerint a világ legnagyobb testülete. 
E példát századunk elején Európa összes keresztyén 
államai követték s 1810 óta alig múlik év, hogy egy-
két hasonló egyesület ne képződnék, a nyuga ' i protes-
tánsoknál. 

Ma már társulás útján óriási gépezet működik a 
pogány térítés dolgában s 23 millió forint fordíttatik a 
kegyes célra, melyből Angl ia maga viseli a felerészt. 
Anglia után Amer ika áldoz l eg többe t : hét milliót, míg 
az európai kontinens többi államai együt t alig szerepel-
nek e munkában 3 millió frtnál nagyobb összeggel. 

A kathdikus missziók fellendülése 1822-től kezdő-
dik. Ekkor alakult Lyonban egy az angolhoz hasonló 
egyesület, mely Európa katholikus államaiban fiók-egye-
sületek egész halózatát alakítá meg. De itt megjegyzendő, 
hogy a katholikus misszió a remkathol ikusok megtérí té-
sével nehezíti feladatát s a katholikus missziók számára 
akció terül Anglia, Dánia, Svéd és Norvégia, valamint 
a Balkán félsziget ép úgy ki van jelölve, mint a távol 
kelet pogány-világa. Ázjiában ma már a kath. hittérítés 
mindenfelé működik, kivéve az orosz bir tokokat . Sőt a 
többi vi :ágiészekre is kiterjed e missziók buzgalma. Úgy , 
hogy római térítők az indiai szigetcsoporttól egész Afri-
kán át Észak-Amerikáig mindenütt ta 'álhatók. A római 
egyház ily arányú akciót valóban még soha nem fejtet t 
ki. Afr ika pl. 33 egyházi kerületre, vagy vikáriátusra 
van fe'osztva, melyek kö/ül négy északra, t izenegy nyu-
gatra, kilenc délre, négy keletre s öt a kelet-afrikai szi-
getekre jut. Négy kongregáció küldi ide összes segély-
forrásait a térítési célra, — a jezsuiták, lazaristák, kapu-

cinusok és ferenciek évenkint számos rendtagot foglal-
kozhatnak Afr ikában misszionáriusok gyanánt . Az Indiá-
kon van 26 kath. püspök, 1222 áldozó pap és 1680 pap-
növendék. 

Legújabban, épen a folyó évben a vatikáni dip'o-
mácia a khinai birodalom székhelyére, Pekingbe, egy 
pápai nunciusnak kikü 'dhetését biztosítá. A híres khinai 
falak kapui is megnyi 'nak a katholicismus előtt, mely a 
sárgabőrű e nber fa j körében háborítatlanul t e r jedhe t az 
eddig hozzáférhetlen óriási birodalomban. 

A görög keleti egyház térítési munkájáról nem 
mondha tunk sokat. Csak az orosz egyház törekszik to-
vább terjeszkedni s ebben az orosz ál 'am elég hathatósan 
t ámoga t ja . í gy a szent szinódus uto'só jelentése szerint 
a moszkvai metropoli ta alatt n űködő missziónak 150 ezer 
forint áll évenkint rendelkezésére s ebből a mult évben 
461 zsidó, 367 mohamedán és 3886 pogány terí t tetett meg. 

A mí a többi keresztyén egyházakat , főleg az an-
golokat illeti, — azok csak az utolsó 10—15 évben ju-
tot tak el nagyobb eredményekhez. Magában Afr ikában 
ma negyven angol térítő társaság működik. A szentírást 
ezek kiadták 267 nyelven s évenkint új kiadásokra kerül 
sor az új nyelvjárások, dialektusok számára. Az angol 
térítők nejei is működnek e téren. De legtöbb sikere van 
azoknak, kik orvosi kvalifikációt szereztek maguknak s 
tudományukkal megtud ják szerezni a vad népek b :zalmát. 
Ezér t az angolok most minden hittérítőt orvossá is ki-
képeztetnek. E ' r e való pl. az Edinburgh Medicinái Mis-
sion Society. A térítők kórházakat állítnak a maguk 
kerületében s ott benszülötteket ok ta 'nak ki az orvosi tu-
dományokban . Kétségtelen, hogy a gyógyí tás a térítés 
hathatós kisegítője. Idővel a kultura minden vívmánya 
kiha cznalható lesz a missziók ügyének. 

A földünkön lakó 1430 millió ember közt újabb szá-
mítások szerint — csak 430 millió a keresztyén, 1000 
millió pedig nem keresztyén. A milliárdból 820 millió 
pogányokra , 172 millió mohamedánokra és 8 millió zsi-
dókra esik. Mily óriá-i feladat a misszióké, ebből is 
látható. 

Az eddigi nagy erőfeszítések dacára se sikerült a 
térítési munkában arányt tartani az emberi nem szapo-
rodásával. Évenként átlag 250,000 embert térít meg a 
kereszténység magának, míg a pogány világ milliardja 
évenkint több millióval szaporodik. 

I R O D A L O M . 

A „Magyar paedagogiai szemle" augusztusi fü .e te 
a következő érdekes tar talommal jelent meg. Nemzeti 
iskola és protestantismus, irta Rill József, dr. Ballagi Mór 
életrajzával és arcképével. A nőképezdei tananyag beosz-
tása a 40-es években, Szaák Lujza. A magyarnyelv ta-
nítása nem magyar tannyelvű isko'ákban, Mikus János. 
U jabb számológép szemléltetési eszközül, T ó t h Lajos . 
Az időszaki sajtó viszhangja mint közvélemény. Tanügy-
történeti adalék, Bőkényi Dániel. Irodalmi kalauz. T a n -
ügyi lapok és folyóiratok repertóriuma. Tanügyi krónika. 
Taní tók emlékeztetője. Különös érdekkel olvastuk végig 
főként a lapunk szerkesztőjével foglalkozó főcikket, mely 
Ballagit, mint paedagogust muta t ja be az olvasó közön-
ségnek. Rill úrban van érzék közéletünk jeleseiben a 
paedagogiai tevékenységet józan kritikával méltányolni s 
helyüket a hazai paedagogiai történetében kimutatni. Ör-
vendve látja Ballagit a tanügyi vezéi férfiak sorában is, 
ki már a 40-es években hirdet te azészszeiű nevelés el-
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veit azon a'apon, melyet Pestalozzi teremtet t és Diester-
weg kommentált . Mint a »magyar Pestalozzianusok« 
egyikétől, tőle származik a Pestalozzi-emlékünnep esz-
méje (a másik indítványozó Va jda P. volt), tőle azon ha-
talmas »Emléklap Pestalozzi Henriknek«, a nagy ember-
nevelőnek születése százados fordulóján 1846-ban a Tö-
rök-Székács-szerkesztette prot. lapban, mely lelkes érze-
lemmel , szakavatott értelemmel ismerteti és értelmezi 
Pestalozzit. Gonddal emeli ki Rill Ballaginak a debreceni 
zsinaton tar tot t ama beszédjét, melyben indítványozta 
és ki is vitte, hogy valamint a pap hivatalból feje, úgy 
a tanitó is hivatalból legyen tagja a presbyteriumnak. 
Végül némi észrevételeket tesz az iskolai és az egyház 
viszonyára a protestáns egyházban. 

A mily sikerültnek tar t juk Ballagi paedagogiai 
jellemzését s elismeréssel fogadjuk azt a méltánylást , 
melyben R . úr prot . tanférfiainkat a Pestalozzi-féle elvek 
meghonosítása körül részesíti, ép oly tévesztet tnek te-
kintjük azon iskolaügyi tanácsát, melyet így fejez k i : 
»az egyes isko'ák fölött álló presbyter iumot nem mint 
ilyet, hanem mint helyi iskolai tanácsot rendeljük alá 
egyenesen a kir. tanfelügyelőnek* ; s még inkább cso-
dálkozunk azon, hogy B. M.-t a sorok között az iskola-
ügy e ferde emancipatiója vezérének deklarálja. Ballagi 
soha sem hirdet te az iskolaügy felszabadítását vagy el-
vá'asztását az egyháztól s esze ágában sincs az ily 
»tanügyi függetlenség* megszerzése végett összetörni 
egyházközségeink bölcs szervezetét, a presbyter iumot . 
Pedig a R. úr tanácsa ezt eredményezné. Hisz ő maga 
mondja, hogy akkor (ha t. i. az ő kedve szerinti iskolai 
szervezet létesíttetnék) »a presbyterium, mint ilyen, nem 
lehet iskolai hatóság, hanem annak iskolai tanácscsá, 
iskolaszékké kell alakulnia, hogy e minőségében a kir. 
tanfelügyelővel közvetlenül érintkezhessék. E tanácsnak 
ne a pap legyen az elnöke, hanem a presbyter iumnak 
tanügyi férfia •— a rektor.* Furcsa egy gondolat, mely 
prot. egyházi viszonyaink nem ismeréséből kifolyólag azt I 
feltételezi, mintha a presbyter iumban csak a tanító ér-
tene a tanügyhöz, a pap pedig soha se hallott volna 
paedagogiát és még csak nem is konyítana az iskola-
ügyhöz. Kér jük R . urat, tekintse meg theol. akadémiáink 
tantervét , vagy látogasson el valamelyik paedagogiai 
vizsgálatunkra, bizonyára meg fog győződni arról, hogy 
leendő papjaink épen annyi paedagogiát tanulnak, mint 
akármelyik tanítóképző-intézet növendékei. Ha pedig az 
a célja, h o g y közvetlen állami iskolaadministratiót és 
tanfelügyeletet létesítsen, akkor lépjen fel nyíltan, köve-
telje a népiskolaügy feltétlen és teljes államosítását. De 
ily félszeg szervezettel, legyen meggyőződve, sem az 
egyháznak jó t nem te^z, sem az iskolát nem boldogítja. 
Tervezet t iskolája nem volna igazán sem az egyházé, 
sem az államé ; az egyház fizetne, az állam parancsolna. 
Tehe tné e azt az egyház, hogy az általa fenntartot t in-
tézetet közvetlen felügyelete alól kibocsássa? Követel-
hetné-e azt az állam, hogy közvetlenül rendelkezzék ott, 
a hol nem f i ze t : . . Ne bántsuk ezt R. úr ; ily zsákutcába 
ne akarja tanácsolni azt az egyházat , melynek tanférfiai 
most. is, a múltban is díszei a nemzeti nevelésügynek. 
Forduljon tanácsával a »pánszláv« és »Dákó román* 
felekezetekhez, ott a paedagogiai és nemzeti-politikai 
tekintetek nemcsak ajanlanák, de meg is követelnék a 
»szűr alól* kinált, de a »Szemle« programmjában nyíl-
tan kifejezett »szakszerű és közvetlen állami tanfel -
ügye 'e tet . * Sz. F. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

* Legfelsőbb adományok. Király ő felsége a 
feketepataki evang. egyháznak temploma és iskolája 
helyreállítására 100, s ugyanezen célra a geszteredi leány-
egyháznak 50 frtot adományozot t . 

* Személyi hirek. Kérészy Barna alsó-vadászi ev. 
ref. lelkészt, mint levelezőnk írja, a tiszanánai fényes 
egyház nagy szótöbbséggel lelkészévé választotta. 

* Lelkészválasztások. A kisvárdai reform, egyházban 
f. hó 15-én altalános szótöbbséggel Bácz István nyíregy-
házi jeles segédlelkész és a sárospataki főiskola volt 
széniora választatott meg rendes lelkészszé. — A ker-
cai ev. reform, egyházban az aug. 22-én megej te t t vá -
lasztás alkalmával két jelölt közül Bácz István kercai he 
lyettes lelkész, a budapesti theológia volt növendéke, 
választatott meg egyhangúlag lelkészül. 

* A pozsonymegye i evang. e speresség f. augusz-
tus 12-én tar to t ta évi közgyűlését Pozsonyban. Elnöki 
megnyi tó beszéd után az esperességi tisztviselők válasz-
tása ej tetet t meg. Alesperessé az eddigi alesperes, Rásó 
Mihály, alsó-szelii lelkész, jegyzőül Sárber t Ármin lim-
bachi, pénztárnokul Hollerung Károly modori lelkészek 
választattak meg. A folyó ügyek közül kiemeljük a 
következőket. A z esperesség egyházainak csoportos biz-
tosításából az esperesség pénztárába befolyt 1 5 frt. — Az 
anyakönyvek magy. nyelven való vezetésére nézve csatla-
kozik a bányakerület azon indítványához, mely szerint a 
dunáninneni kerület püspöke felhatalmaztassék némely 
kivételek tételére. — A zsinattartásra vonatkozólag ma-
gáévá teszi az egyetemes gyűlés határozatát , mely szerint 
a zsinattartás ügye nem égető kérdés, s így azt nem is 
óhaj t ja a legközelebbi jövőben. — Egye tem, gyámintézeti 
elnökökül Zelenka Pal és Radvánszky Béla bárót jelöli 
ki. Az esperességi gyámintézet ez évi bevételének 
részét 41 frtot Grünau kapja. Államsegélyből P . -Födémes 
80, Misérd 80, Grünau 40 és Javas lelkész 40 frtot kap. A 
turóc-szent-mártoni tervezett gymnasium alapítását elvben 
— a mennyiben az országos törvényeink és prot. autonó-
miánkkal nem fog ellenkezésbe jönni nem ellenzi — s az 
esperesség e tá rgyat illetőleg most is a dunáninneni ker. 
1875-iki határozatán áll, t. i. hogy a ker. erkölcsi tá-
mogatását a gymnasiumtól m e g nem vonandja — de 
azt anyagilag a jelen mostoha viszonyok között nem se-
gítheti — még kevésbbé kiván mint társalapító a gym-
nasium létesítésében részt venni. 

* A budapesti reform, theologiai akadémiában : 
I. Az új szervezeti szabályzat által követelt paedagogiai 
vizsgálat, melyre a Ill-ad évre menő tbeológusok oly 
módon köteleztetnek, hogy míg azt le nem tették, a 
Il l-ad évre föl nem bocsáttatnak, szeptember 4-kén tar-
tatik a theol. választmány által, mely ugyanakkor dönt 
a felvételért és a jó té teményekér t folyamodók kérvényei 
fölött. 2. A jövő iskolai évre a régi és új növendékek 
beiratkozása szeptember 6-án l e end : beiratkozás előtt 
mindenféle iskolai tartozások (hátralékok, beiratási díj, 
tanári gyámegylet i díj, convictusi illetmény egy harmada, 
supplikáció stb.) az igazgatónál lefizetendők 3. A javító-
és pót-vizsgálatok szeptember 6-kán ta r ta tnak ; 7-én dél-
előtt 9 órakor lesz a tanév ünnepélyes megnyitása a gyű-
lésteremben. — Az igazgatóság. 

* Az alsó-zempléni ev. ref. egyházmegye f. hó 
24-kén tar tot ta meg Sárospatakon évi rendes közgyűlé-
sét. A gyűlés fontosabb tárgyai közül levelezőnk a kö-
vetkezőket említi föl : A segédgondnokságra beadott sza-
vazó lapok felbontatván, a br. V a y Sándor egyházmegyei 
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tanácsbíróra beadot t 27 szavazat ellenében 31 szavazattal 
Meczner Béla radi fiatal földbirtokos választatott meg segéd-
gondnokká. Dr. Lengyel Endre és Kóczán Miklós világi 
tanácsbírák. az utóbbi a gyűlés folyamán, tisztökről le-
mondtak . Legérdekesebb tá rgya volt a gyűlésnek a sá-
rospataki egyház által beadot t három rendbeli kérvény. 
Az egyikben azt kérik, hogy kilenc évre, míg t. i az 
egyház zilált anyagi viszonyai rendeztetnének, a rendes 
lelkészi állást ne kelljen betölteniök, hanem Mitrovics 
Gyula, a sárospataki főiskola papja teljesíthesse félfizetés 
mellett a lelkészi functiókat. A z egyházmegye azonban 
e kérvényt egyhangúlag visszautasította, amint máskép 
nem is tehetett , miután ép az előző gyűlésen a sokkal 
szegényebb csanálosi egyház hasonló tárgyú kérvényét 
is visszavetette ; miután a pataki lelkészi állásra a pályá-
zat már kihirdettetet t , sőt le is j á r t ; s miután ép most 
állapította meg az egyházmegye jóváhagyásával a pataki 
egyház az új adókulcsot, melynek végrehaj tása által 
anyagi ügyei rendezhetők lesznek a nélkül, hogy oly 
törvénytelenséget kellene elkövetni, a minőt a rendes 
pap megvá'asztásának 9 évre való elhalasztása involválna. 

* Geduly püspök és Szentiványi Marton ker. fel-
ügyelő, mint lapunknak irják, e hó 24-én ünnepelték meg 
Pozsonyban működésük huszonötödik évfordulóját az 
evagelikus egyház bányakerületének képviselete és szá-
mos vendég jelenlétében. Geduly superintendesnek Dóré 
bibliája fényes művészi kötésben nyúj ta to t t át. Az ország 
minden részéből érkeztek üdvözletek. Délután három 
órakor a Palugyai szállodában díszebéd volt, melyen a 
városi és megyei hatóságok is képviselve voltak. A z 
egyházkerületi közgyűlés másnap kezdte meg tárgyalá-
sait s ez alkalommal a szláv gimnázium kérdése is napi-
rendre fog kerülni. 

* Az Eötvös-alap jutalmai. A II. orsz. képviseleti 
tanítógyülésből kiküldött Eötvösalap-osztó bizottság f. hó 
20-án tar tot ta meg első alakuló gyűlését az Andrássy-uti 
állami nőtanitóképző-intézet zenetermében. A gyűlésen 
nemcsak fővárosi, hanem vidéki tanítók is szép számmal 
vet tek részt. Az osztó-bizottság elnökéül egyhangúlag 
Groó Vilmos, gömormegyei tanfelügyelőt választották 
meg, jegyzőkiil pedig Tanos Imre és Somlyay József 
fővárosi tanítókat. Péterfy Sándor, a közp. gyüj tőbizot tság 
elnöke megte t te a kiosztandó ösztöndíjakra és segélyekre 
vonatkozó jelentését, a melyet az osztó-bizottság nagy 
részben el is fogadott. Egyetemi ösztöndíjakra 13 folyamod • 
vány érkezett be. 100 forintos ösztöndíjban részesülnek: 
Buding Miklós r. k. V. éves orvosnövendék és Szénfi 
Gyula ágostai evangelikus I. éves joghallgató. 50 forintos 
ösztöndíjat kapott a Lederer-alapból Rosenberg Sándor 
szigorló orvos. Akadémiai s felsőbb iskolai ösztöndíjakra 
7 folyamodvány érkezett . 100 forintos ösztöndíjat nyer t 
Beke József ev. ref. vallású IV. éves hít tanhallgató. 50 - 50 
frtban részesülnek: Csomasz Gyula ev. ref. III. éves 
hit tanhallgató. Horváth Antal ev. ref. II. éves hittanhall-
gató, Kocsis Sarriu ev. ref. I. éves polgári isk. tanképz. 
növ. és Kovács László ev. ref. I. éves joghallgató. — 
Középiskolai ösztöndíjakra 40 folyamodvány érkezet be. 
50—50 frtos ösztöndíjat nyer tek : Braun Gyula izr. VIII. 
gimn. oszt. tan., Máthé Alber t ev. ref. III. éves képz. 
növ., Locsona Aurél, Ulrich Adél r. k. II. év. képz. növ., 
Viszota Gyula r. k. gimn. VI. oszt. tan., Gebler Ferenc 
r. k. I. év. képz. növ. és Gáspár Elek r. k. gimn. V. 
oszt. tan. — Németh János, Becker Emerencia, Hollán-
der Sarolta, Bálint László és Sólyom Anta l szintén 
érdemeseknek találtattak ösztöndíjra, de mert az állam 
ez évben nem segélyezte az alapot, a bizottság sajnálat-
tal volt kénytelen úgy ezeket mint a segélyekre szorul-

tak közül is sokakat mellőzni. Özvegyi 50—50 frtos 
segélyben 31 folyamodó közül a következők részesí t tet tek: 
Mika Lőrincné, Kosvitzky Máténé, Schulek Arminné, 
Béressy Istvánné, Kerner Béláné és Cser Jánosné. Kiosz-
ta tot t összesen 1300 frt. Bejelentetett , hogy ifj. Nagel Ot tó 
elárusított tankönyvek utan 45 fr tot kü 'döt t az alapnak, 
ebből 20 frt örökös tagdí jkép Halász Sarolta kisdedneve-
lőnő részére tétetik le az alapba. A sümegvidéki tanitói 
kör 100 frt alapítványt tesz ; a bizottság fölkéri a nevezett 
kőit , hogy az összeget szo'gáltassa be a központba. Az 
alap gyarapí tása érdekében több javaslat tétetet t , a 
melyeket a bizottság a központ figyelmébe ajánlja s 
megvalósítására fölhívja. Végül a közoktatási miniszternek 
s Tó th József és Groó Vilmos tanfelügyelőknek és Örley 
János pénztárnoknak az a 'ap körül szerzett érdemekért 
köszönrtet szavaztak, ezzel az ülés 12 órakor véget ért. 

* A kakszentmártoni ev. ref. egyház új templo-
mának és tornyának avatási ünnepélye aug. 22-cn 
á ' talános örömmel és lelkesedéssel ment végbe. Levelezőnk 
részletes leírásából kiemeljük a 270 lélekből álló kisded 
gyülekezet példás szorgalmát és áldozatkészségét, lelké-
szének dicséretes buzgóságát . 1861-ben tanítói állomást 
szervezett, 1864-ben új iskolaházat épített, 66-ban magtár t 
alapított, azután évről évre hordoga t ta -gyüj töge t te a 
templom építéshez az an) agot, miben egyes egyháztagok 
\a lóban párat lan áldozatkészséget fej tet tek ki. Végre a 
mult és jelen évben felépítették az új teplomot és tor-
nyot, melyeknek fölavatási ünnepélye díszes közönség 
jelenlétében e hó 22-én történt meg. Az avatási beszé-
det Bencsik István esperes, apostoli buzgalmáról egyház-
szerte ismeretes férfiú tar tot ta , e textus fölött elmél-
kedvén : »E kő, melyet felemeltem, istenháza lészen* 
I. Móz. 28, 22. Az egyház és az építés tör ténetét elis-
merő ís, buzditó szavak kíséretében Bodnár János, a 
tevékeny helyi lelkész adta elő. A szokásos keresztelést 
Balogh htván kiskolcsi, az urvacsora-osztást Soltész János 
ombodi és Gergely Károli/ krassói lelkészek végezték. 
Az iinnnc pély végeztevei barátságos lakoma tar ta to t t a 
lelkészlakon, honnan a lelkes felköszöntések sem hiányoz-
tak. Sok ily derék gyülekezetet adjon Isten egyházunknak. 

* A szatmár-német i i protestáns felső leányisko-
lába való fölvételhez a beiratás idejéül szeptember hó 
4 első napja állapít tatott meg. Az isko'ai év ünnepélyes 
megnyi tása szeptember 5-én történik, s az előadások az 
azt követő napon szeptember 6 án veszik kezdetüket. Az 
intézet fenntartó és kormányzó testülete ezt a következő 
értesítések mellett hozza az érdeklett szülők és b. közön-
ség tudomására : i-ször. Tekintet tel arra, hogy némely 
serdült leánykának neveltetése bizonyos i rányban már 
befejezettnek tekinthető, a szülők azonban óhaj tanák 
azok ismereteit egy vagy több t an tá rgyban gyarapí t ta tni 
az egész tandíj fizetése nélkül is fel lehet vétetni az in-
tézet növendékei közé tantárgyanként egy-egy félévre 
fizetendő 2 frt tandíj mellett. 2-szor. A női kézimunka-
osztályt i l letőleg: »az 1886/7-ik tanévtől fogva a külön-
féle nő kézimunkák és fehérvarrás tanulásaért bejáró pro-
testáns növendékek évenként előre egész évre 3 frtot, nem 
protestáns leányok 5 frtot, szabás és varrásért protes táns 
leányok egész évre előre 6 frtot, ugyanazér t nem pro-
testáns vallású növendékek 10 frtot tar toznak fizetni.* 
3-szor. A zenében, nyelvekben való erősödés, magasabb 
fokú előhaladás biztosítása, s az általános műveltség 
színvonalának emelése érdekéből, a szülők több oldalról 
nyilvánuló közóhajának is engedve, az intézet fenntartó 
és kormányzó testülete f. évi junius 15-kén tar tot t gyű-
lésében elhatározta, hogy az eddigi öt osztályt, megfe-
lelő tantárgy-beosztás mellett a közelebb kezdődő iskolai 
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évtől fogva, egy hatodik osztálylyal egészíti ki. 4-szer. 
Aká r az intézctb.n va 'ó benntlakást, akár az osztályon-
ként va'ó tantárg) beosztást, művés-.eti tantárgyak taní-
tásának föltételeit, s általaban a fölvétetést illető részle-
tesebb értesülés céljából, bizalommal fordulhatni szemé-
lyes megkeresés v a j y levél útján, az intézet épületében 
lakó Sargavy Erzsébet igazgatóhoz. A felső leányiskola 
tanügyi bizottságának megbízásából: Sargavy Erzsébet, 
igazgató. 

* Értesítés. A bonyhádi evang. algymnásiumban a 
beirat.isok az i88 r , / :-diki tanévre szept. hó első három 
napjaiban történnek. Az iskolai tanév 4-dikén lesz nyil-
vánosan megnyitva. A javí ó- és pótvizsgák aug. 31-ére 
tűzettek ki. A tápintézetbe minden jelentkező t.inuló fel 
vétetik. A z igazgatóság a csere- és lakást-adókról j egy-
zéket vezet és szívesen s o'gál fö!világo-ításs"d. Bony-
hád, 1886. augusztus 20. — Marhauser Imre, ig.izgató. 

* A sárospataki ev. ref. főiskolaban a beira'ások 
szept. I — 5. napjain tar ta tnak, s a tanév szept. 6 kán 
ünnepélyesen megnyit tat ik. A jogakadémiai alapvizsgá-
latokra vonatkozó folyamodványok szept. 6 — 1 0 napjáig 
a dékáni hivatalhoz nyúj tandók be. —- Az igazgatóság. 

* A kisdedóvás jubi leuma. Az orsz. kisdedóvó 
egyesület ebbem az évben fogja megünnepelni a kisded-
óvó ügy Magyarországon való felkarolásának 50 éves 
jubileumát. A z ünnepély részleteinek megállapítására 
A p á t h y Istvánné, Hegedűs Sándorné, Kra 'ovánszky Ist-
vánné, B rzeviczy Albert , Csávossy Béla, Falk Zsig nond, 
Lederer Ábrahám és P. Szathmáry Karoly tagokból álló 
bizottságot küldtek ki Az ünnepélyben részt vesz a kis-
dedntvelők orsz. egyesülete is. 

* A kisdedóvás érdekében . P. S/.athmáry Károly 
közelébb szülőföldjén, Szilágymegyében, buzgólkodott . A z 
ott fennálló, de még nem sok anyagi erővel rendelkező 
Wesselényi-egyh t gyűlése volt, melyre megjelent az egyleti 
védnök is a nagyemlékű báró Wesselényi Miklós hason-
nevű fia. A kisdedóvás emelését a gyű és kimondta, a 
zilahi és szí ágysomlyói óvó-intézeteket minta-intézntekké 
nyilvánította, melyekben a megyebeli óvódák dajkáit fog-
ják kiképeztetni s a megyét az ügy támogatására szin-
tén fölkért. 

* Gyászhirek. Gyó'rfy Ferenc nagy-igmándi lelkész 
és a tatai egyházmegye tanácsbirája folyó hó 20-dikán 
életének 62-ik évében tüdőbajban elhunyt. A boldogult-
ban egy jeles lelkész és kitűnő, de sok csapással súj tot t 
családatya halt meg, ki számos felnőit és szépreményű 
gyermekeit (köztük Gy. Belát, a pesti theol. akadémia 
kitűnő IV-ed éves növendékét) vo't kénytelen sírba ki-
sérni s most maga ment utánok. Áldot t legyen a derék 
férfiú emléke 1 — Lapunk zártakor vesszük a szomorú 
hírt, hogy Kovács Miklós, a budapesti ev. ref. főgymná-
sium mennyiségtani kitűnő ta iára, lapunknak is egy idő-
ben segéd szerkesztője, f. hó 27-ikén a hajnali órákban 
több heti nagy sze ivedések után szívbajban meghalt 
Csömörön, hova üdülést keresni me it. Kisérje áldásunk 
s kegyeletes emlékezésünk a kiváló buzgó tanár t és fo-
gadja részvétünket a mélyen sújtot t család 1 *) 

* Szerkesztői mondanivalók 1 K . . . . k F . . . x 
úrnak. Újvidék. Miután a kü 'döt t tudósítás lapunk meg 
jelenésére már úgyis elkésett, azt nem közölhetjük. 
Hanem kérünk majd a rendkívüli gyűlésről értesí 'ést . 

HIRDETÉSEK. ÜP r 

*) Nekrológját kérjük. Szerk. 

A szoboszlói 4. oszt. polgár! iskolában egy 800 frt 
évi fizetéssel javadalmazott s a ev. ref. h t- és erkölcs'an, 
továbbá a latin nyelv mint magántantárgy tanításával 
összekötött tanári állásra pályázat nyittat ik. 

Pályázati kérvények a 'ant Írotthoz legkésőbb f. é. 
szept. 7-ig nyúj tandók be. 

A megválasztott egyévi próba időt tölt. 
Kfílt H.-S/oboszlón, 1886. aug. 23. 

Czeglédy Lajos, 
polgá' mester. 

H P á u L y á z a / t i l i i r d - e t é s -
A késmárki ág. h' tv. ev. lyccumban a rajztanát i 

állás — az ábrázoló mét tannal, mint fő tárgygyal be fog 
tölte 'ni, melyre ezennel pályázat hirdettetik. A pályázni 
s ánJékozó ág. hitv. egyének folyamodványaikat , kellő 
képességüket igazoló bizonyítványaikkal s okmányaikkal 
ellátva f. évi augusztus hó végéig a/, alólirt felügyelő 
úrhoz terjesszék be. 

A megválasztandó — ki egyelőre egy évre alkal-
maztatik — állását f. év szeptember hóban tartozik el-
foglalni. 

Évi fizetése 600 frt. 
Kelt Késmárkon az 1885. augu-ztus 12-én tar tot t 

közgyűlés határozatából. 
Kiszelly Ervin, Dr. Herczogh Árpád, 

jegyző. lyceumi-fclügyelő. 

könyvkereskedése Budapesten 
a 

,,Haas-pa!otában" 

(egyetlen magyar könyvárus, ki az 1873-dik évi bécsi 
világkiállításon a kevés s zámú legnagyobb kitüntetés-
s e l : a l e g f e l s ő b b e l i s m e r é s s e l ; é s a z 1 8 8 5 . é v i 
budapesti országos kiállításon a kevés számú n a g y 
d i s z o k l e v é l l e í lett megtisztelve) szíves megrendeléseket 

bárminő 

i s k o a i - - ^ a 

tan- és segédkönyvekre 
a legnagyobb figyelemmel, gyorsaságga l és a lehető 

legjutányosabban teljesít. 

Saját kiadványai, különösen a , , M a g y a r n e m z e t 
c s a l á d i ( h á z i ) k ö n y v t á r a " , melyeknek jegyzékével 
szívesen szoigál, és melyeknek tetemes része rendkívül 
leszállított áron kapható, kiválóan alkalmasak minden-
nemű nép-, iskolai- stb. könyvtárak gyarapítására. 

Ezen könyvtárak, culturai hivatásuknál fogva, 
miként eddig, úgy ezentúl is különös figyelme és párt-
fogása tárgyai lesznek. 

Eelelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
F ő m u n k a t á r s : Farkas József. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 3Dr. BaJLletgri ^ d l ó r . DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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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 : 
IX. ker. Kinízsy-utca 29. sz. 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 beiktatásáért 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

külön 30 kr. 

gjjHgF T e l j e s s z á t m / u . p é l d á i z i y o l s l ^ s t l z n l s n . d . i g ' s z o l g * 

A lutheránus papság míveltsége. 
Szellőztetve lett a fennti théma ez év elején 

előbb a napi sajtóban, azután az egyházi lapok-
ban. Egy napilap kicsinylőleg nyilatkozott a luth. 
papság miveltségéről, azt állította, hogy a mívelt-
ség szembeszökőleg hanyatlik. A prot. egyházi 
lapok ennek következtében védelmezésére keltek 
a luth. papság megtámadott míveltségének. De a 
controversia csak futólagos volt és hamar elné-
mult, mintha az ellentétes nézetek képviselői azon 
meggyőződésre jutottak volna, miszerint legcél-
szerűbb a dolgot nem feszegetni. 

Azonban a legközelebb mult napokban zsi-
nattartási mozgalmak indultak meg a magyar 
honi ág. hitv. ev. egyház köreiben. A zsinatolást 
óhajtó hangok napról-napra szaporodnak. Legel-
sőbben felszólalt e tekintetben a pestmegyei es-
peresség, felhívást intézvén az ország lutheránu-
saihoz, hogy a zsinattartást sürgessék. Csakha-
mar követte a felszólítást a dunántuli kerület ha-
tározata, hogy a zsinat szükséges s azt a legkö-
zelebbi időben meg kell tartani. Most a pro et 
contra vélemények szellőztetnek az egyházi la-
pokban, s ámbár sokan vannak, kik a zsinattar-
tást sürgősnek nem találják, nagyon valószínű, 
hogy az ág. hitv. ev. zsinat rövid idő múlva meg 
fog tartatni. 

Ily körülményekkel szemben nem hiábavaló 
törekvés, tisztába jönni az iránt, vájjon a luth. 
papság míveltsége áll-e azon a magaslaton, me-
lyet a mai kor előhaladottsága és jelesül magyar 
hazánk és a honi protest. egyház boldogulhatása 
ezen fontos társadalmi rendtől joggal megkiván. 

Mert csak akkor, ha ezen törekvést siker ko-
ronázza, ha meggyőződtünk, hogy hazánk luth. pap-
ságának míveltsége megüti a kor kellő mértékét, 
nézhet elébe úgy az ágostaiak egyeteme, mint 
a hazai társadalom, teljes megnyugvással a honi 
ev. egyházszervezet codificalásának. Csak a pap-

ság kellő míveltsége teremthet oly egyházszerve-
zetet, mely az egyházra és államra egyaránt ál-
dásteljes legyen. 

Milyen tehát a luth. papság míveltsége ? 
Az vettetett szemünkre, hogy míveltségi te-

kintetben mi luth. papok sokkal alantabb állunk 
a róm. kath. és a reform, papságnál s jelesül 
azt, hogy a hazai cultura előmozdításában vajmi 
csekély rész jut nekünk. 

Nem tagadhatni, a hazai róm. kath. papság, 
kivált annak magas clerusa szép számú kitűnősé-
geket mutathat fel, kik mély tudományosságuknál 
fogva fénylenek az egész országban s neveik a nem-
zeti cultura évkönyveiben kitörülhetlenűl be vannak 
írva. Haynald érsek a publicistika, Ipolyi Arnold 
a régészet terén mint első rangú csillagok mara-
dandóan fognak tündökölni. Es mind ezen, mind 
többi tagjai a magas klérusnak a felső táblánál, 
a delegátiókban és a tudomány terén bizonyosan 
nagy szolgálatokat tehetnek az országnak, mert 
hiszen gondnélküli állásuk őket különösen alkal-
masokká teszi ezen magasztos kötelesség teljesí-
tésére. E mellett kath. részről még csak az volna 
kívánatos, hogy a magas állású egyházi férfiak az 
egyházi, a theológiai tudomány előbbre való vi-
telében is kitűnnének és a körül fáradoznának, 
hogy a honi kath. egyháznak oly szervezetet ad-
janak, mely állami viszonyainkhoz megfelelőbb 
lenne és a laikusokat is inkább kielégítené. 

Szemben a kath. klérussal a luth. papok mí-
veltségi tündöklés tekintetében csakugyan hátrány-
ban vannak, álljanak azok bár az egyházi élet 
legmagasabb polcán is. 

Vegyük csak püspökeinket. Egyikük sem ül 
a sinecura kényelmes és fényes biborszékén, ha-
nem püspöki méltóságuk mellett tényleges szol-
gálatban álló papok. És mert nagyobb egyházak-
ban hivataloskodnak mint papok, évente kényte-
lenek a rendes templomi szolgálatokon kívül, me-
lyek kivétel nélkül szentbeszédekkel vannak ösz-

7i 
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szekötve, talán több száz temetési prédikációt 
mondani, a confirmandusok tanítását naponkénti 
két órában legalább is hat héten át végezni, több 
mint iooo hivatalos levelet sajátkezűleg megírni, 
és e mellett családjaikról is gondoskodni. 

Világos, hogy ily körülmények között vajmi 
nehéz míveltségi tündöklésre szert tenni. Mégis a 
luth. püspökök, mint azelőtt, úgy most is tudo-
mány tekintetében, jelesül mint theologusok a 
szó teljes értelmében kiváló férfiak. 

De alantas luth. papjaink párhuzamban a 
kath. alsóbb papi karral több tudományt mutat-
nak fel. Ezt nem csak azon körülmény hozza 
magával, hogy az istentiszteleti szónoklás őket a 
szentírásnak szakadatlan tanulmányozására kény-
szeríti. Tanúskodik e mellett azon szorgalmas 
irodalmi foglalkozás is, melylyel nemcsak egyházi 
lapjainkban és a napi sajtóban, hanem önálló 
dolgozatokban is találkozunk luth. papok tollai-
ból. Ezen félül a theológiai irodalmi foglalkozás 
mellett egyéb, például idegen nyelvekben való 
jártasságot is mutatnak fel számosan papjaink 
közül. 

A midőn, hogy többet ne említsek, tavaly 
és ez év folytán >Szánthó János * című szerény 
fordításomat a testvérek szívességébe ajánlani 
bátorkodtam, egynehány lelkésztársam, kí mellé-
kesen legyen említve, szegény egyházban él, an-
gol nyelven írt válaszszal lepett meg engemet, mi 
kétségtelen tanúbizonysága annak, hogy luth. pap-
ságunk míveltségi tekintetben korántsem hanyatlik. 

Nemcsak az >Uj magyar Athénás*, hanem 
a Hahn Lajos és Zsilinszky Mihály által kidolgo-
zott ^Éváiig, magyar Plutarch* is megmutatják, 
miszerint a magyarhoni lutheránusok aránylag 
több jeles írót tudnak felmutatni, mint kathol. 
atyánkfiai s hogy nekünk is vannak, nemcsak a 
múltban, hanem a jelenben is érdemeink a köz-
míveltség terjesztése körül. 

Bizonyosan ismeretesek Danielik püspök által 
már régebben kiadott >A magyar írók életrajzai/ 
E műben jóformán minden kath. kántor meg van 
említve, a ki csak egy halotti búcsúztató verset 
adott is ki. Ellenben a prot. írók vagy egészen 
mellőztettek, vagy csak futólagosan vannak meg-
említve. 

A luth. papok míveltségi és irodalmi tény-
kedése tehát még nem ismeretes kellő mértékben 
az ország nagy közönsége előtt, de azért létezik. 

Igaz, van egy nagy hátránya ezen mívelt-
ségnek, a mely megakadályozza, hogy egész ki-
terjedésében a hazai culturát előmozdítsa. Ezen 
hátrány a luth. hívek soknyelvűsége. 

Míg a róm. kath. és a ref. pap akadály 
nélkül működik a haza nyelvén, t. i. magyarul 
egyházában, a luth. papnak, hogy állásának köte-

lességeit teljesíthesse, három nyelvet, a magyart, 
németet és tótot kell bírnia, minek folytán csak 
igen nagy erőmegfeszítés mellett érheti el a ma-
gyar nyelv korrekt tudását. 

És a mi a fő nehézség a luth. papságnál a 
hazai cultura előmozdítása körül, az azon kelle-
metlen körülmény, hogy sokaknál azon nyelvvel, 
melyben kiválóan szolgál, igen könnyen fejlődnek 
ki oly ábrándok, melyek a honfiúi kötelességgel 
ellenkezésbe jönnek és az ág. hitv. ev. papságra 
azt a vádat hozzák, miszerint hazaellenes törek-
vésekkel bíbelődnek. 

De azért ne csüggedjünk! Biztos reményünk 
van, hogy ha sok küzdelem után is, elérjük amaz 
időpontot, melyben luth. papságunk egy szívvel 
és lélekkel minden irodalmi tevékenységével első 
sorban a hazai culturát fogja előmozdítani. 

Adja Isten, hogy úgy legyen! 
Bierbrunner Gusztáv. 

A dunáninneni kerületi elnökség 
25 éves kettős jubileuma alkalmával tartott üdvözlő beszéd. 

(Mondta Ritter Károly pozsonymegyei főesperes.) 

Főtisztelendő és méltóságos püspök úr ! Nagyméltó-
ságú egyházkerületi felügyelő úr! Mélyen tisztelt ünneplő 
gyülekezet ! 

Nem régen mult száz éve, hogy egy nagynevű 
tudós a maga távcsövével a »kigyóvivő« nevű csillagzat-
ban először fedezett fel két ikercsillagot, a melyeknek 
egyike aranyszín, másika pedig bíborpiros fényben ra-
gyog. Az emberi tudomány, hogy őket észrevehesse, 
sok milliárd mértföldekre menő távolságot hidalt át. 

Annak pedig negyed százada mult, hogy a mi 
egyházkerületünk elnökségében előttünk két társcsillag 
ragyog. Ok nem a kigyóvivőnek, hanem ama kigyóta-
posónak, kinek neve Jézus Krisztus, fényes hajnalcsilla-
gában állanak. Egyéni tulajdonfényök talán szintén kii-
lönszinű, de az egyházért való világoskodásnak gyupont-
jában egygyé olvad. Es ők nem hogy távol állanának 
tőlünk, de sőt köztünk s előttünk járnak, minket vezet-
nek, ők az édes mieink, és most is, mintha családi ün-
nepet ülnénk, midőn irántok szivünk lelkünk hálaadóját 
lerójuk, szerencse- s üdvkivánatink koszorúját átadjuk. 

E koszorú szalagjára pedig rá van írva : Istennek, 
egyedül Istennek a dicsőség 1 

»Hazám és felséges királyom iránt tántoríthatatlan 
hűséggel leszek ; evangyélmi egyházam javát tőlem tel-
hetőleg elősegítem; az evangyéliomi szent tudomány 
tisztaságára, úgymint azt a szentírás után az ágostai hit-
vallástétel előadja, vigyázok; egyházunk, vallásunknak 
a hazai törvényekben gyökerező jogai és szabadságai 
felett őrködöm; az egyházi ügyekben igaz és meggyő-
ződésem szerint az egyházi törvényekkel megegyező íté-
letet teszek. A gyülekezetek békességét, épületét, hasz-
nát, teljes tehetségem szerint munkálom.« Ez volt azon 
ünnepélyes eskü, mely harmadnapja volt huszonöt éve 
az akkor hivatalba lépő főpásztor úr szivéből és szájából 
az ég felé emelkedett és a mely a kevés idővel előbb 
hivatalba lépett kerületi felügyelő úr szivében élénk 
visszhangra talált. És ez eskü nem szólt arról, mily 
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rendkívüli nehéz lesz a felvállalt kötelességeket mind 
egytől-egyig híven teljesíteni, egyházkerületünk hajó já t 
a szelek és hullámok közt, a sziklák és zátonyok közt, 
soha szem elől nem tévesztve a vezércsillagot, Jézus 
Krisztust, kormányozni ; nem szólott a »kybernesis cha-
risma«-járól, a bölcsességről, tapíntalról, munkabírásról, 
türelemről, kitartásról, önmegtagadásról , Krisztus kereszt-
jének felvételéről, a melyre, ha valahol a világon, úgy 
e helyen oly kiváló szükség volt. A fogadalom igéi Is-
tennek szóltak, és azoknak teljesítése felett végérvényű-
leg ő fog ítélni ama napon, mikor tőle leszen mindennek 
dicsérete. De embereknek is szóltak, és nem lehet, h o g y 
a melyeket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk, 
hogy tehát ki ne m o n d j u k : mi dunáninneni egyházke-
rület vagyunk első sorban annak bizonyságai, hogy a 
fogadalmak tettekké, áldásokká lettek, gazdag volt a vi-
rágzás, gazdag a gyümölcsözés. Ére t t e hála és dicsőség 
legyen Istennek, a ki adta a jó szándékot és a végbe-
vitelt ! 

Jubileumot ülni manapság nem valami szokatlan do-
log, és ez magában véve nem is baj . Ha van érdem, 
hadd ünnepeljék, hadd lelkesedjenek a nemes példa kö-
vetésére. És ha valaki a bibliai szolgával azt m o n d h a t j a : 
az Úr megáldotta az én utamat, hadd örüljön az Úrban 
ő is és a hozzá tartozók is. De az a jubileum, mely ma 
ránk virradt, ez a szokatlannál több, ez párat lan. A kit 
nálunk evangélikusoknál a hívek bizalma egy-egy kerü-
let kormányára állít, az nem szokott életkora legvirágjá-
ban állani. Honeste acta superior aetas fructus capit auc-
toritatis. Azér t gyéren voltak azok a Torkos , Sztromszky 
superintendensek, az a Szilvay István kerületi felügyelő, 
kik lejárván hivatalba lépésök huszonötödik éve, jubilál-
hat tak volna. Olyan együttesen kettős jubileuma pedig, 
a hol a kerület két vezérférfiaínak egyike azért nem üd- 1 

vozölheti a másikat, mivel minden örömhang, minden 
jókívánság, mely szájából kijönne, az ő saját személyét 
is illetné, a hol tehát a közös öröm és kegyelet kifeje-
zésével egy magamféle gyenge tolmácsot kell megbízni, 
olyan napja még sohasem volt sem ezen, sem más egy-
házkerületnek sem. És ez az Istennek különös kegyelme. 
Mert a mi viszonyaink nem voltak olyanok, h o g y meg-
üresedvén köztünk az elnöki szék, egy könnyen meg 
tudtunk volna nyugodni abban, hogy senkisem nélkülöz-
hetetlen, pótolhatatlan. A mí viszonyaink inkább olya-
nok, h o g y egy szívvel-szájjal áldjuk a gondviselést, azért, 
hogy ma is megszoríthatjuk azon hűséges kezeket, a me-
lyekbe a kerület kormányát ezelőtt huszonöt évvel letevé. 

De hogy e huszonöt évvel két d rága életnek egy 
jó része lejárt, mer t hiszen »a mi esztendeinknek napjai 
hetven vagy legfeljebb nyolcvan esztendő,* ez olyan 
komoly gondolat, melyet a jelen alkalommal nem odáz-
hatunk el magunktól , mely ez örömnapon is halkan 
megy végig lelkűnkön, mint a felhő árnya a verőfényes 
tájon, mint a felhő lebbenése a tükörsima tón. Hová ve-
zessen minket e gondolat , hová máshová, mint annak 
kegyelmi széke elé, kinek jósága minket eddig kisért, 
kinek kegyes kezében nyugszik a jövő is! 

Főtisztelendő s méltóságos püspök u r ! Nagyméltó-
ságú kerületi felügyelő ú r ! Ezüstünk és aranyunk nekünk 
nincs, a mink pedig van, azt odaadjuk. Elhoztuk ma-
gunkkal és ünnepi adományokul felajánljuk hálás elisme- I 
résünket, benső tiszteletünket, hű szeretetünket. Ezen 
érzésektől á thatva vesszük kezünkbe a hivő imádságnak 
kulcsát, hogy megnyissuk a mennyek aj ta já t , meg az 
Isten atyai szivét és így szólunk : Úram, ki azt mondád, 
hogy a kik te benned bíznak, azoknak erejök megujul, 
és szárnyakkal magasságra repülnek, mint a saskeselyük, 

futnak, és nem fáradnak el, járnak, és nem lankadnak 
meg, teljesítsd be ezen Ígéretedet még tovább is ezen 
te két szolgádon, dicsőítsd meg raj tok, tapasztal tasd 
meg velők m é g ezután is soká a te megtartó, erősítő, 
áldó kegye lmede t ! 

Főtisztelendő püspök úr nekem egy alkalommal 
azt mondá, hogy bármi éri is, azt szokta gondoln i : 
transibit. Igen, ezen ünnepély is transibit, emléke e g y 
ideig megmarad , azután elmosódik. É s mi ünneplő tá r -
sak is egyideig tán még mozgunk, beszélünk, tényke-
dünk, és azután szintén transibimus. De mi nem akar juk 
ez ünnepélyt végezni, nem akarunk elmenni a nélkül, 
h o g y főtisztelendőségednek és nagymél tóságodnak valami 
oly dolgot át ne adnánk, quod non transibit. É s ez ezen 
két biblia, az Is tennek amaz igéje, melyről az üdvözítő 
azt mondja : az ég és a föld elmúlnak, de az én beszé-
dim semmiképen el nem múlnak. E könyvben van az 
igazság, mely el nem avul, a gazdagság, mely el nem 
enyészik, az öröm, mely el nem hervad, a korona, melyet 
meg nem fog a rozsda, a bánatnak fogyhata t lan enyhü-
lése, a romolhatat lan életnek reménye. Ennél d rágább 
kincset nekünk maga az örökké gazdag Isten sem adot t , 
ennél jobb és illőbb emléket mi sem adhatunk. Kér jük , 
fogadják tőlünk jó néven ! 

É s most végre a magam és sokak nevében én is 
hadd m o n d h a s s a m : hazám és felséges királyom iránt 
tántor í thatat lan hűséggel leszek, evang. egyházam javát 
tőlem telhetőleg elősegítem, az evangyélíomí szent tudo-
mányér t , vallásunk s egyházunk törvényes jogaiért és 
szabadságiért szóval és tettel helyt állok, az egyház bé-
kességét, épületét, hasznát, teljes tehetségem szerint 
munkálom. Es mivel azon érzületben, melyből e fogada-
lom fakad, kerületünk két mélyen tisztelt elnökével ma-
gamat egynek tudom, szivem mélyéből annál buzgóbban 
kívánom, hogy főtisztelendő és méltóságos püspök urat, 
nagyméltóságú egyházkerületi felügyelő urat az Ú r Isten 
sokáig él tesse! 

I S K O L A Ü G Y . 

Iskolai értesitők. 
(Folytatás.) 

16. A nagykörös i ev. ref. főgymnas ium értesítő-
jét Ádám Oerzson igazgató adta ki. A tanári karban 
az a változás történt , hogy dr. Joó Imre és Tó th János 
rendes tanárokká választattak meg. A főgymnasiumban 
a hi toktatókkal együt t működöt t 16 tanár. A növendé-
kek száma az év végén volt 187, mely szám a mult 
évihez képest 19-el való apadást mutat . Vallásra nézve 
volt 153 ref., ág. hitv. 5, róm. kath. 31, gör. kel. 2, 
izraelita 23. Nemzetiségre nézve volt 4 német, román, 
cseh és morva egy-egy, a többi magyar . Az érettségi 
vizsgálatra jelentkezett 23, írásbelit sikerrel tet t 16, szó-
belire előállott csak 14 s közülök jelesen te t t vizsgát 1, 
jól 2, egyszerűen 8, javításra utasí t tatot t 3. A könyvtár 
vétel út ján gyarapodot t 46 db könyvvel, a jándékozás 
útján pedig 52-vel; az ez évi szaporulattal együt t a 
könyvtár állomány 16,459 drb A természettani szertár 
ál lománya 319 drb. A természertajzi gyű j t emény igen 
gazdag, az é remgyüj teményben pedig van 1185 darab 
Az ifjúság körében működöt t egy önképző-kör és egy da-
lárda. Érdekes találkozásnak volt színhelye a főgymna-
sium julius 4-én t. i. itt találkoztak azok, kik ezelőtt 25 
s azok, ki 10 évvel előbb érettségi vizsgálatot te t tek . 

7 1 * 
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A z egymásnak találkozót adot tak között nem egy kiváló 
egyéniség van A tanév megnyitása szeptember 5-én lesz. 

17. A nagykőrösi ev. ref. tanitóképző-intézet és 
népiskolák állásáról az értesítőt összeállította H. Kiss 
Kálmán igazgató-tanár. A tanító-képezde ez évvel már 
négy évi tanfolyammal nyilt meg s az osztályok szapo-
rodásával a tanárok száma szintén szaporodott . A ta-
nári létszám 10, u. m. 4 rendes tanár, a gyakorló iskola 
tanítója és 5 segéd-tanár. A tanulók összes létszáma az év 
végén volt 59. Kibocsátot t a képző-intézet 19 egyházba, 
22 állomásra segédtanítókul 14 végzett növendéket, 4 ne-
gyed éves és 4 harmad éves növendéket . Ösztöndíjak 
és segélyadományok fejében 17 ifjúnak 121 frt 87 krt 
osztott ki az intézet. A tanárok közül irodalmilag mű-
ködtek: H. Kiss Kálmán (»Az ev. ref. egyház kultusza 
és szervezete Magyarországon. Kézirat helyett a képez-
dék számára* és »A bibliai könyvek története és sym-
bolikac 2-ik átdolg. kiadás), Ha jdú László (»Egyetemes 
földirat« a népiskolák I V — V I . oszt. számára ; és termé-
szetrajz népiskolák számára 3-ik kiadás). A tápintézetben 
átlag részt vet t 20—28 képezdei növendék. A tápinté-
zeti vállalkozó fejenként ebéd és vacsoráért 6 frt 25 krt. 
pusztán ebédért 4 frt 50 krt kap, ez összegből egy-egy 
képezdész 4 frt 45 krt s illetve 2 frt 70 krt fizetett, 
a hiányzó összeget a tápintézeti pénztár fedezte. A jó-
té temény összege, mit a pénztár ráfizetett, volt 397 frt 
60 kr. A könyvtár összes állománya 3587 drb. Ezen-
kívül vannak az intézetnek mennyiség- és természettani, 
gazdasági és kertészeti s földrazi- és történelmi tanesz-
közei. A képesítési vizsgák jun. 28 s következő napjain 
tar ta t tak. Vizsgázott 4 tanítójelölt, ezek közül képezdei 
növendék volt 2, magán úton készült 2. A 4 közül 
1 képesítettett , 3 pedig szeptemberre javító vizsgára utasít-
tott . A gyakorló iskola tanítója Hajdú László volt, ki-
nek vezetése alatt a VI. elemi osztályban volt 50 gyer-
mek. A képezde költségvetése egészben 11,592 frt 56 kr. 
vol t ; pénztármaradványa nincs, minthogy a megállapított 
szükségletekre, mindazon összeget, a melyre a fedezet 
kijelölve nincs mindég a nagykőrösi ev. ref. egyház 
adta ; ő adja egyszersmind az összes helyiségeket is, a 
melyek legalább is 8000 fr tot képviselnek. A szokásos 
kimutatásokon kívül függelék gyanánt közölve van a 
Magyar Antal-féle emlék-alapítvány pót alapító levele s 
H. Kiss Kálmántól Egressy Galambos Sámuel emléke-
kezete. A képezdében a tanév szept. i-én kezdődött . A 
nagykőrösi ref. egyházzal kapcsolatos népiskolák száma 
22 volt, 11 fiú és 11 leányiskola, ugyanannyi tanterem-
mel és tanítóval. Az összes elemi népiskolákra az egy-
háznak Nagy-Kőrös városa ad 8194 frtot, az egyház ad 
a maga részéről 7391 frt 45 krt . Kegyes adományok, 
tanitói föld jövedelme, földhaszonbérrel s büntetési 
pénzekkel együt t az összes jövedelem és kiadás 20,524 frt 
66 kr., mely összegben a tanítói fizetések 11,690 frttal, 
a tanítói nyugdíj 264 frttal, a tanszerek és tanítói könyv-
tár együtt 100 frttal szerepelnek. A tankötelesek száma 
volt 2056 fiú és leány együtt , ezek közül tényleg okta-
tásban részesült 2007. A 13—15 éves tankötelesek 
létszáma összesen 773, ezek közül tényleg okta t ta to t t 688. 

18. A kúnszentmiklósi ref. gymnas ium értesítő-
jéből, melyet az igazgatóság adot t ki, a következő ada-
tok említhetők f e l : Mindenekfelett arról panaszkodik, 
hogy a konventi szervezetnek teljes életbeléptetése nem 
tör ténhete t t meg még most sem, főleg azért, mer t a 
szer- és könyvtár hiányos és rendezetlen s a tanárok 
száma a köteles óra számhoz mérve nagyon csekély volt. 
A gymnasiumi épületet meg fogják nagyobbítni s To -
mory Anasztáz 210 forintnyi ösztöndíj alapítványt tett . 

Dr . Homann Ot tó tanker. főigazgató az idén látogatta 
meg először az intézetet. 3 rendes tanár, 3 helyettes és 
3 óra-adó tanár vezetése alatt volt 69 tanuló, kik között 
58 nyilvános és 11 magán-tanuló volt. Vallásra nézve 
ref. voltak 38-án, róm. kath.-ok 13-an, izraeliták 19-én; 
ág. evang. volt egy. A kiosztott stipendiumok összege 
109 frt 50 kr. volt. A könyvtár néhány értékes művel 
gyarapodot t . Az iskolai év szept. 5-én kezdődik. 

19. A nagyenyed i ev. reform. Bethlen főiskola 
értesítőjét dr. Kovács Ödön volt rector-professornak 
tanévet bezáró beszédje nyit ja meg, a mely beszéd 
egyszersmind Löte Lajos elhunyt tanár emlékének van 
szentelve. E g y művészi készítésű arany babérkoszorú ez, 
melyet tanár társa sírjára te t t le az elismerő emlékezet 1 
Azután közöltetnek a pályázatok eredményei és jutal-
mak. Pályadíjak és jutalmak címén év végével kioszta-
tot t összesen 1205 frt 26 kr. és 20 drb cs. kir. arany. 
A főiskolai ifjúság anyagi segélyezésének Összege, pénz-
segélyben, kegykosztban, tűzifában, kórházi ápolásban, 
cipóban stb. te t t ki 28,349 frtot és 20 drb cs. k. ara-
nyat . A főiskolában működött 12 rendes tanár, 4 segéd-
tanár, 5 szaktanító, 10 ideiglenes köztanító. A theoló-
gusok összes száma volt 76. A gymnasiumban volt év 
végén 320 növendék, kik között 254 reform., 28 róm. 
kath., 11 ág. hitv., 6 unitárius, 6 gör. kath., 8 gör. kel. 
és 7 izraelita v o l t ; nemzetiségre nézve pedig volt 
173 magyar , 98 román, 23 német, 24 magy.-ném.-román ; 
a magy. -ném.- rom.- és szerb nyelvet beszélte I s ezek 
mellett a tótot szintén 1. Éret tségi vizsgálatra jelentke-
zett 25 tanuló, írásbelire állott 24, szóbelire bocsát tatot t 
22, jelesen éret tnek találtatott 1, jól 6, egyszerűen 15 ; 
visszavettetett egy évre 1, végleg 1. A tanitóképző-
intézetnek volt 56 növendéke. Az elemi és gyakorló 
iskolába jár t 255 nyilvános tanuló és 2 magántanuló. 
Papi képesítést nyertek ez év folytán 6 - a n ; az elemi 
osztálytanítói szigorlaton képesí t tetet t 17 végzett theoló-
gus ; a néptanítói képesítő szigorlaton 35 egyén nyert 
néptanítói oklevelet. A felsőbb tanfolyamon levő tanulók 
egy olvasó-kört, egy általános önképző-kört, theológiai 
önképző-társulatot, theológiai énekkart, theol. önsegélyző-
egyletet s tanítóképezdei önképző-kört ta r to t tak fenn és 
fejtettek ki ezekben az értesítő szerint nagy munkássá-
got. A főiskolának összes bevétele volt 172,350 forint 
25 kr. Kiadása 163,611 frt 35 kr. A könyvtár gyarapí-
tására összesen kiadott 650 forint. N a g y gyarapodást 
te t tek az éremtár-, az ásvány-, a kövület-, a természet-
tani és rajzi gyűj temény. A beiratások szept. 1—5-ikig 
tar ta tnak. 

20. A sárospataki ev. reform, főiskola értesítőjét 
összeállították dr. Szánthó Gyula akadémiai és Molnár 
Lajos gymn. igazgatók. Az akadémiák mindkét tanfo-
lyamára az egész év alatt beíratott 34 új növendék, i-el 
kevesebb, mint tavaly. Ezek közül 23 a hittani és böl-
csészeti, 11 a jogi pályára. Az akadémiai ifjak összes 
létszáma az első félévben 119; ezek közül hittanhall-
gató 86, joghal lgató 33. A második félévben az összes 
létszám i n ; ebből theol. 81, jogász 30. A joghallgatók 
közt volt 27 ref., 4 róm. kath., 1 ág. ev. és egy gör. 
kel. Az akadémiai oktatással 13 rendes tanár foglalko-
zott. A tanári karban az a változás történt, hogy dr. Ba-
czoni La jos Debrecenbe választatván meg, helyét Kún 
Béla foglalta el, dr. Bokor József helyére pedig dr. Fin-
key József választatott meg. A tanári kar irodalmi mun-
kásságát a lefolyt tanévben a következő adatok tüntetik 
fe l : Varga La jos befejezte a »Ker. egyh. tört.« című 
műve II-dik kötetének 4. füzetét. Radácsi György szer-
kesztőtársa volt a »Sárospataki L a p o k é n a k s megír ta 
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»Ifj. br. V a y Miklós emlékezetét.* Ezenkívül Mitrovics 
Gyula a »Sárosp. Lapok« szerkesztője, Szinyei Gerzson, 
dr. Ballagi Géza, Kún Pál, Radácsy Gy., Molnár Lajos, 
Kovácsi Sándor, Búza János, Krüzselyi Bálint, dr. Kún 
Zoltán folyóiratokban, heti és napi lapokban közöltek 
különféle tárgyú dolgozatokat. Szinyei Gerzson a főisk. 
könyvtár többszörös példányainak jegyzékét 7 ívnyi fü-
zetben állította össze s ugyancsak ő tar tot t F á y A n d r á s 
felett emlékbeszédet a Kohányban rendezett F á y emlék 
ünnepély alkalmával. Jutalomdíjakban 171 frt 60 krajcár 
lett kiosztva az akadémián. A könyvtár s egyébb gyűj -
temények gya rapod tak ; de az összes létszámot nem 
közli az értesítő. A sárospataki irodalmi körnek volt 
39 helybeli s 24 vidéki, összesen 63 tagja. Bevétele volt 
1886. első felében 1678 frt 24 kr. Kiadása 918 forint 
75 kr. hátralékos követelése van 520 forint. A főiskola 
nyomdájában 14 munka 43,800 példányban jelent meg. 
A főiskola ez évi költségvetése 73,401 forint bevétel és 
72,805 frt 37 kr. kiadás. A tápintézetnek volt összesen 
223 tagja, kik között ingyenes volt 52, alapitványos 35. 
Az ifjúság körében működöt t a magyar irodalmi ön-
képző-társulat, az »Erdélyi önképző-kör«, olvasó-kör, ének-
kar, jogász-egylet, zene-egylet. Volt egy betegsegélyző-
egylet, ifjúsági kölcsön-egylet, sakk-kör, torna-egylet , 
gyorsiró-kör. A z ifjúsági könyvtár egész ál lománya 
3647 kö te t ; a pénzvagyona pedig 246 frt 70 kr. A mi 
pedig a gymnasiumot illeti, abban a hi toktatókkal együt t 
működöt t 18 tanár . A tanév végén volt 425 növendék, 
a progymnasiumban pedig 31. Az érettségi vizsgálatokra 
jelentkezett 29 tanuló, kik az írásbelit mind sikerrel tet-
ték, de a szóbelit 28 állotta csak kí, 1 egy évre vissza-
vet tetet t . A z iskolai év szept. i-én kezdődik. 

21. A marosvásárhe ly i ev . reform, kol légium 
értesítőjét Lakatos Sámuelnek »A nyelvtanítás és nyelv-
tanulás a gymnasiumban* című székfoglaló igen becses 
értekezése nyitja meg. Azután közöltetik Horváth József-
nek székfoglalója ama kérdés felett tar tva ; » vájjon van-e 
joga a klassikus görög- és latin nyelv és irodalomnak 
amaz előkelő helyhez gymnasiumi oktatásunkban, melyet 
elfoglal?* A beszédek sorát Horváth Gáspár igazgatónak 
évzáró beszéde zárja be, egy igazán emelkedett hangú, 
eszmékben gazdag szép szónoki mű. A tanári karban 
csak az a változás történt, hogy Lénárt József magyarói 
pappá választatván meg, tanári állását e lhagyta. Va-
gyoni lag gyarapodot t a kollégium 3698 frt 59 krral ez 
évben. A Gecse Dániel-féle emberszereteti intézet vagyoni 
kimutatása szerint a kamatozó tőke jelenleg 158,593 frt 
32 kr. pénztári készlet pedig 723 forint 40 kr. stb. A 
kollégiumban működöt t összesen 16 tanár, az esküdt 
diákokkal együt t . A növendékek száma év végén volt a 
gymnasiumban 209, az elemi iskolában 135. Éret tségi 
vizsgálatra jelentkezett 21, kik egy évre visszavettetett 5, 
2 hóra 9. A könyvtár gyarapodot t részint vétel, részint 
ajándékozás utján 277 kötet és 144 füzettel. Könyvekre , 
lapok- és folyóiratokra fordít tatott 400 frt . Az ifjúsági 
könyvtárban van jelenleg 1206 mű 1842 kötetben. A 
kiosztott jutalmak, családi alapítványok és elengedések 
összege 2466 frt 12 kr. és I drb a ranyra rúgot t . Végül 
III. folytatása van közölve annak a rendkívül érdekes és 
becses történeti munkának, melyben a sárospatak-gyula-
fehérvár marosvásárhelyi collegium múltja van ismertetve. 
A mostani közlemény a történetet 1718-cal kezdi s le-
vezeti a jelen század legelejéig. 

Szól itt Zilahi Sebes Andrásról, Szathmári Paksi 
Mihályról, Köpeczi K. Mihály, Kövesdi János, Szombati 
Sámuel, Nádudvari Sámuel, Técsi Sámuel, Baczoni Ince 
István, Benkő Mihály, Kovásznai Tó th Sándor, Basa 

István, Szabó Sámuel, Fogaras i Pap József, Csernátoni 
V a j d a Sámuel, Makfalvi Dósa Gergely, Anta l János és 
Köteles Sámuel volt tanárokról, a kollégium emez óriásai-
ról, a kiknek élettörténete, tör ténete egyszersmind a 
kollégiumnak is. Végül Koncz József kezd meg egy tör-
téneti át tekintést a német nyelvnek a kollégiumban tör -
tént tanításáról a 18. század folyamán. Az egész értesítő 
általában mint irodalmi mű is nagyon becses. Ajánl juk 
mintául. 

22. A seps i - szentgyörgy i ev. ref. Székely-Mikó-
kol legium értesítőjét szerkesztette Benke István igazgató. 
Legelői a gondnoki beiktató és székfoglaló beszédek van-
nak közölve, melyek ta r ta t tak dr. Bodor Tivadar kolleg. 
a lgondnok beiktatása alkalmával. Majd a Székely-Mikó-
kollégium szellemi állapotáról az 1881 — 85-dik években 
nyúj t át tekintést Benke István, mely a Rikán-belőli com-
munitás m. é. szept. 14-diki gyűlésében olvastatott fel. 
A kollégiumot a folyó évben meglá togat ták dr. Klamarik 
János miniszt. tan. és Elischer József tanker . főigazgató. 
A hitoktatókkal és mellék tanárokkal együt t működöt t 
15 tanférfiú egy előkészítő és 4 gymnasiális osztályban. 
A tanulók összes létszáma 164, 9-el több, mint tavaly ; 
ezek között bennlakó 132, künnlakó 32. Összesen 58 ta-
nuló között kiosztatott 65 ösztöndíj, könyv és pénzju-
talom 330 frt 82 krajcár ér tékben. A kolleg'um összes 
bevétele volt 12,298 frt. A kegy- és családi alapítványok 
összege 10,985 forint 93 kr. A közkönyvtár ál lománya 
5319 mű 8873 drbban ; a tanári könyvtár pedig 374 mu 
487 drbban, míg az ifjúsági könyvtárban van 542 mű 
634 drbban . A tanszerekre általában 216 frt 18 krajcár t 
adot t ki a collegium. Végül közölve vannak a bennla-
kásra és kosztozá^ra vonatkozó adatok. A taní tás szept. 
8-án kezdődik. 

23. A békés i ev. ref. VI. osztályú g y m n a s i u m 
értesítőjét közli Osváth Ferenc igazgató. Az értesí 'őt 
megnyi t ja Szontagh Gusztáv tanárnak székfoglalója »Az 
electrikus világítás fejlődése, előnyei s eddigi alkalma-
zása* címen. A gymnasiumban működöt t 5 rendes tanár 
és 7 melléktanár. A növendékek száma év végén volt 116, 
kik között ref. volt 53, ág. ev. 1, róm. kath. 25, gör. 
kel. 7 s izraelita 3 0 ; 109 magyar s 7 magy.-oláh. A 
könyvtár s egyébb gyű j t emények szépen gyarapod tak 
főleg a jándékozás útján ; buzgó adakozókban sem volt 
hiány. Etogy a gymnasium a kor igényeinek megfelelőleg 
rendeztethessék be a tandíj je lentékenyen felemeltetik a 
jelen iskolai évvel, úgy hogy nem békési polgár fia 25 fo-
rintot fizet. Tanév kezdete szept. 1. 

(Folyt, köv.) Lector. 

U t a s í t á s . 

A dunántúli evang. egyházkerület tanítói számára, 
dr. Széli La jos »Életmentés és egészségtan* című tan-
könyvének iskolai használatára vonatkozólag. 

Tre for t Ágos ton m. k. vallás- és közokta 'ásügyi 
miniszter, kinek köznevelési princípiuma : a magyar né-
pet vagyonos, intelligens és egészséges néppé neveltetni, 
az utóbbi időben jónak látta a különben is megsokszo-
rozott t an tá rgyak számát a népiskolákban egy újabb 
tá rgygyal szaporítani. E tá rgy »Életmentés és egészség-
tan* dr. Széli La jos nyomán. -

Az evang. egyház soha sem zárkózott el.a célszerű 
nevelés módszere elől ; sőt nem egyszer maga voit az 
úttörők között. Különben pedig, a mi a nevelés terén előtte 
célszerű és sikeresnek bebizonyult, mindég odaadással 
követ te . _ _ . \ o 
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Ha mégis Vasvármegye nemes intenciójának meg-
felelő intézkedését, mely nevezett tankönyv használatát 
a maga körében kötelezőnek elrendeli s erről Dunántúlt 
értesíti: a dunántúli ev. egyházkerület f. év julius 29-én 
Kőszegen tartott közgyűlése nem tartotta a maga egé-
szében ajánlhatónak, a formahibákon kívül azon indok 
vezette, mert nem volt tisztában magával a könyv hasz-
nálhatóságát illetőleg. Ez okból megbízta alúlirt bizott-
ságot, hogy a szóban levő könyvet megbírálván, dol-
gozzon ki ide vágó * Utasítást*, s azt az egyházkerület 
tanítóival * miheztartás* végett közölje. Ez értelemben a 
következőket véleményezzük: 

»Dr. Széli Lajos »Életmentés és egészségtan* 
című pályanyertes művét az iskolai tantárgyak tu halmo-
zottsága miatt népiskolai használatra a következő beosz-
tással ajánljuk : 

a) a 9—11. lapon tárgyaltak tartalmát (levegő-
villamosság) előadás közben foglalja a tanító a természettan 
anyaga alá. 

b) 13—25. L (lakás — körömápolás) tegye a beszéd-
s értelemgyakorlatok tárgyává. 

c) 26—39. 1. (táplálék — konyha edény ele) ossza be a 
gazdaságtan és konyha-kertészetbe. 

d) 40—44. 1. (étkezési szabályok — testgyakorlat) 
tollbamondott Írásgyakorlat idején értékesítse. 

e) 45—47. 1. faz érzékszervek — bőr) tárgyalja a 
természetrajz alatt. 

f ) 48—82.1. (szokás— védhimlőoltás) tarlsa fenn az 
elemző olvastatás (— olvasás tárgyalással) idejére az V. és 
Vl-ik osztályban. Mégis ismételtetve az egészet, oktassa 
benne az ismétlő tanköteleseket. 

Addig is, míg legközelebb az egyházkerület a nép-
iskolai bizottság eme véleményes jelentését akár szank-
cionálja, akár pedig módosítja, »alkalmazkodás* végett 
»utasításunkat * közöljük a t. c. tanitó urakkal. 

Kelt Pápán, 1886. aug. 20. 
A dunántúli népisk. biz. nevében : 

Dr. Berzsenyi Jenő, Bognár Endre, 
világi elnök. egyh. elnök. 

T Á R C A . 

Az istenhit az újkori bölcseletben. 
(Folytatás.) 

2>. A Németországon kívüli vallásbölcselet. 

A Németországon kívüli országokban a bölcselet 
csak a legújabb időben kezd önállóvá lenni s felszaba-
dulni a német hatás alól. Itt is csak Olasz- és Francia-
országokban lehet afféléről szólani. 

Olaszországban nem nevezhetjük bölcselőknek azo-
kat, akik a kathol. igazhitüség védelmére használták fel 
e'méjüket (Vincent Gioberti, Ventura, Belnaer Jakab, kez-
detben Pascal Galuppi, de aztán a skót bölcsészek hatása 
alatt állítja egy feltétlennek vagy Istennek létezését). Leg-
több figyelmet érdemel Jean Baptiste Vici. (18. sz.), kit 
ha nem lehet is az olasz bölcselet megalapítójának ne-
vezni, a régi felújítójának igen. O mint maga jellemezte 
rendszerét, idealista és történész volt egy személyben. 
Mint idealista tanulmányozta s szemlélte az eszmét ön-
magában, megmutatván annak felsőségét az érzékek és 
anyagi világ felett; mint történész kimutatta, miként re-
álizálja magát az eszme a nemzetek nyelvében, erkölcsé-
ben, törvényében, vallásában. O szorosan összeköti mint-
egy ugyanazon igazságnak kettős alakját: az örök igaz-

nak és a tényeknek tudománya Istent úgy nézte, mint 
az első igazságot, mint az első lényt, ki magába foglal 
minden dolgot. Minden isteni és emberi dolog Istenből 
indul ki, Istenben nyugszik s Istenbe tér vissza. — Ros-
mini—Serbati abbé arra törekedett, hogy a kijelentést 
a bölcselet, ezt a kijelentés által védelmezze vagyis a 
keresztyén bölcseletet megalapítsa. Hogy e tudománynak 
az egység s egészlet jellemét adja, bennszülött eszmének 
kellett felvennie e lét lehetőségét, melyet sem külső sem 
belső észrevétel (elmélkedés) által nem nyerünk, nem 
még az érzelemből sem: ez parancsoló szükségesség. Ez 
eszméből származik mind Isten eszméje, mind a miénk. 
E lét eredeti eszméje mégis lehetőséget terjeszt elő, 
minélfogva a feltétlen lény valósága csak bizonyítás által 
nyeretik. 

Franciaországban is megtaláljuk a theozófia képvi-
selőit, de nem kevesebb számmal a kath. egyház rende-
sen eszes védelmezőit. Mindkettőt a forradalomra követ-
kezett visszahatásnak lehetett tulajdonítani. Ez jellemzi 
Chateaubriand, Madame de Staél, Benjámin de Gonstant 
iratait, míg Saint Martin theozófiája az illuminizmusba 
csap. S de Maistreé komor, mely a világot egy bűn-
törvényszéknek tünteti fel, hol mindnyájan magunk vagy 
elődeink vétkeiért lakolunk. Ellenben Bonald szerint Isten 
eszmék és gondolatok által nyilatkoztatja ki magát az 
emberekben; ennek eszköze a nyelv. A társadalmi ren-
det Isten természetéből lehet kimagyarázni. Ellenben a 
szellemes Felicité-Robert de Lammenais bölcseletével a 
kath. egyház tekintélyét támogatja . Főérve, hogy miután 
az emberi tudalom kételkedésre hajlik, itt csak tekintély-
lyel lehet dönteni. Hasonló irányt követtek Freysinous, 
Bausset, Merőt, Affra. 

A jelen század második felében Franciaországban 
túlnyomó a spiritualizmus, melynek legtekintélyesebb kép-
viselője Cousin. Nem hiányzik azonban a naturalizmus, 
pozitivizmus (Comte iskolája) sem. A különböző irányok 
ismertetésére jó lesz Caronak »L'Idee de Dieu« művé-
ből egyet-mást idézni. O ostromolja a naturalismust, de 
nem barátja a híg spiritualizmusnak vagy a többé-ke-
vésbbé nyilt pantheizmusnak. Ezért sorozza egy kategó-
riába a pozitivistákat, naturalistákat s Hegelt. Hivatkozik 
Comte azon mondására, hogy a tudomány tisztelettel 
visszavezette Istent a határig, megköszönvén az ő pro-
visorius szolgálatát. A tudomány — mondja Caro — 
szinte odajutott, ahova Hegel. A bomlasztól az emberig, 
a paránytól a gondolatig egy hosszú úton egy folytonos 
átváltozást kell a léteinek megtenni, mígnem mindent 
tudván, mindenhatóvá, a világegyetem és élet valódi mes-
terévé: Istenné válik. Eszerint Isten még csak készülő-
ben van (il est en voie de se fairé). Ez ujabb bölcse'et 
három fő képviselője Franciaországban: Renan, Taine, 
Vacherot. 

Renan műveit sorba birálja Caro s ügyesen kimu-
tatja mindeniknél az alaptalanságot s belső ellenmondást. 
»Etudes d'histoire religieuse4 művében a vallást magasz-
talja, de ugyanakkor költészetté degradálja. „A vallás 
— úgymond — bizonyára a legmagasabb és legmegha-
tóbb az emberi természet nyilatkozatai közül; a költészet 
minden nemei közt ez az, mely legjobban eléri a művé-
szet lényeges célját. * Helyesen mondja Caro, hogy Strauss 
legalább tudományosan igyekezett okadatolni állítását az 
evangyéliumi történetek költött voltáról, míg Renan az 
egész keresztyénségről mint régiségi tárgyról beszél. A 
vallásokat az emberi képzelŐdés nagy ösztöne ónkénytelen 
terményeinek tartja. Mentől jobban részletezi az ember 
— mond Caro — a Renan Istenről való gondolatját, 
annál inkább meggyőződik, hogy ez valami embertani 
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vallásféle. Az Isten ő előtte a t udomány és művészet 
legfőbb típusa. Ez az igaz, melyet ő felfog, ez a szép, 
melyet képzel; ez minden, csak nem lény, csak nem kü-
lön vált valóság attól, amit gondo lunk ; ez az emberi 
szellem, azon értelemben, hogy bir tokában van a leg-
nagyobbnak ; ez az emberi szív azon értelemben, h o g y 
birtokában van a legtisztábbnak, ez mindig az ember 
szelleme és szíve, ez mindig az ember. Isten Renan sze-
rint az emberre nézve az igaz és szép felfogásának te-
hetsége, az eszmény törzsfogalma. , Isten — úgymond — 
mindig foglalatja lesz a mi érzékfeletti szükségeinknek.* 
Ezek szerint aztán nem tudhatni , a vallásos érzés miben 
különbözik az eszthetikai lelkesedéstől. Nem egyébb ez, 
mint hogy az ember megszűnvén Istenben hinni, nyúj-
tani akarja tovább az ő érzelmeinek költői já tékát . Hi-
szen Renan saját szavat szerint a vallástörténelem Írására 
nem kívántatik, h o g y az ember higyjen, csakhogy hitt 
légyen valamikor. 

»Avenir de la Metaphisique* című munkájában az 
istenigazolásról (theodicea) azt mondja, hogy az nem bír 
tapasztalati alappal. A tudomány nem fedez fel semmi 
hasonlót. A természet, a helyett , h o g y Istent kinyilatkoz-
tatná, erkölcstelen, a jó és rossz ránézve közönyösek. A 
történelem maga folytonos botrány, az erkölcsiség szem-
pontjából nézve. Mi vezethet Istenhez? csupán a szív, az 
érzelem. »Ha — úgymond — az emberiség csak értel-
mes volna, i s tentagadó lenne. Isten a lelkiismeret te remt-
ménye, nem a tudományé vagy ismeret tané (metaphisika). 
H o g y h a Isten nyilvánvaló lenne, egy tértani tétel lenne 
belőle, melyet megenged az ember, de nem szeret. 
Igaz, ha Isten csak elvont lenne. De ha Isten lény, ha 
értelmes ok, ha gondviselés, ha az emberiség a t y j a : miért 
fosztaná m e g őt az ő nyilvánossága a mi szeretetünkhöz 
való jogától ? nézünk közelebbről — mond Caro — ezen 
elméletet. Nagyon messze van-e az Isten egyszerű és 
tiszta megtagadásától azon szabadság, melyszerint minden 
ember csinálhatja őt a maga képére. Milyen különös 
következtetésre vezet te tünk! Száz meg száz féle istenség 
áll elő. Az ember olyan Istennel bir, a milyenre képes, 
amilyet érdemel. Miként Spinoza mondja , hogy az Istenre 
nézve minden meghatározás, t a g a d á s : az igazi bölcsész jól 
tudja, hogy a feltétlennek minden meghatározása ellen-
mondás, hogy a mi értelmiségünk alakjait ráalkalmazni 
annyit tesz, mint őt lerombolni, hogy a bölcseség abban 
áll, lemondani Isten ismeretéről, hogy az Istenhez egyedül 
méltó istenigazolás a hallgatás. D e ez a túlzott tisztelet 
engem nyugtalanít . Istenről Renan szerint csak annyit 
lehet mondani, h o g y van, de a létezésnek semmi fogal-
mát nem lehet rá alkalmazni a nélkül, h o g y őt ne kiseb-
bítsük, sőt nem szabad személyes Istent m é g gondolni 
sem magunkban. Renan csak olyankor tér vissza egy 
kis anthropomorfizmusra, midőn Istenhez ékes aposztro-
fot intéz s mulattatni akar bennünket az ő gyerme-
kes rhethorikájával. D e nem, m é g akkor is az, midőn 
erkölcsi tulajdonokról beszélvén azt mondja , hogy 
kötelesség, hódolat, áldozatkészség stb. mind megfejthet-
lenek Isten nélkül. Hát ezek a fogalmak nem feltételez-
nek véges lélektani ismeretet, éppen mint az előbb 
elkárhoztatott szabadság s értelem kifejezések ? Ezen 
szavak nem viszonyulnak-e az emberre ? Ezen ponton 
már Spinoza következetesebb. D e hát mit jelentsen 
az, midőn Istent inkább hiszi feltalálhatónak a ter-
mészet és történelem fejlődésében," az emberiesség-
ben, mint a mesterséges istenigazolás alakzatai közt ? 
Há t ezt h o g y lehet összeférkeztetni azon előbb tet t nyi-
latkozatával, melyet a tapasztalásról nyilvánított , hogy 
a történelem folytonos botrány az erkölcsiség szempont-

jából, hogy a természet siket a nagy misztériumokra ? 
S mit szóljunk azon felosztásához, mely szerint az em-
beriség felsőbb és alsóbbrendű fajokra daraboltatik, az 
utóbbiaktól meg tagadván a nagy ösztönök közösségét, m e g 
a lehetőséget is, h o g y valaha az istenségnek bírálatára 
jussanak, meg a jogo t is, h o g y az erkölcsi és vallásos 
eszmék örökségében részesüljenek, az Istenség felett osz-
tozkodjanak ? 

»L'avenir des sciences naturelles* munkájában ki-
mondja , h o g y Isten csak a tudományok fejlődésével lesz 
teljes. Nevezetesen ő az Is tenben két törzsfogalmat (ka-
tegória) — h o g y ne mond jam — két Istent különböztet 
m e g : egy örököt egy változatlant és azt, mely haladás-
nak yan alávetve, mely most teremti magát . Mily bizarr 
felfogás! Mindebből az jön ki, hogy Renan váltogatva 
képviseli e ket tős ellenmondó i r ány t : a kéte lyt és va-
lami költői miszticizmust, a lirai érzelem felmagasztosu-
lását, mely remél és álmodik, a kritikai elemzést, mely 
megüresíti az eget . ímhol e g y a végetlen kegyelmétől 
ihletett kételkedő, ki imádja azt t agadása által. Kérdez-
he tnék Renantól , lehetséges-e h o g y az ember fellelje 
magában Istennek eredetét és elvét ? hol van ez a for-
rás? hogyan közlekedik a mi gondolatainkkal , a mi cse-
lekedeteinkkel az ő jótévő ere je? A z istenség problémája 
mindig visszatér, ellenébe szegzi magá t az értelmi és 
erkölcsi világ minden fokozatának, szüntelen nyugtalanít-
ván azt, ki a nélkül halad el mellette, h o g y megfej te t te 
volna. E nyugta lanság érezhető Renannál is. S ő meg-
kísérli megcsalni a kinzó nyugta lanságot az által, h o g y 
az egyet len kedves kifejezésre — a vallásra — hivat-
kozik, arra vivén vissza minden n a g y és szép dolgot, 
minden nemes ösztönt, ízlést, szeretetet . Igy zavarja 
össze az erkölcsi és szépészeti eszméket a vallásival. 

Legélesebb krit ikának veti alá Caro Renan hirhedt 
»La vie de Jésus«-ét . Kik — úgymond — tudományos 
érdekből veszik kezökbe e könyvet, azok le lesznek hűtve 
a bizonyítgatások gyengesége és üressége által. De hi-
szen Renannak nem is i lyenekből telik ki közönsége. O 
eszthetikai véralkatánál fogva irtózik az okoskodás száraz 
formáitól. De legalább annyit várna az ember, hogy az 
evangyéliumok, mint főkutforrás, authentikussága felett 
egy kis komoly fejtegetést talál nála. U g y talán sikerült 
volna néki Krisztus istenségét megcáfolni a nélkül, h o g y 
belőle világcsalót csináljon. A helyett , hogy az evan-
gyéliumi elbeszélések tudományos bírálásába ereszkednék, 
egyszerűen kimondja, h o g y Jézus nem sarja Dávidnak, 
Jézus nem született Bet lehemben, Máriának voltak fiai s 
Jézusnak nővérei, szóval minden ellenére volt a jövendő-
mondásoknak. Kedvenc kifejezései a »talán« »hihetőleg* 
»tudva van« stb. Ezekből megítélhet jük a történelmi szi-
gorúságot . A z evangyél iumok szerinte nem authent iku-
sok, de m a j d n e m azok ; Jézus nem Isten, de majd nem 
Isten. (Vége köv.) 

B E L F Ö L D . 

A dunamelléki ref. egyházkerület egyházainak 
osztályozása a lelkészi állomások díjai szerint. 

Igazi öröm tölti el az ember szivét, midőn a fennti 
cím alatt foglaltakat olvassa s élő szemeivel látja egy-
házkerületünk I, II, III. osztályainak díszes sorát, és csak 
alig elvétve néhány IV-ed osztályú szegényebb, de azért 
a megélhetésre lelkészeinek tisztességes fizetést adó egy-
házat. S talán épp ebben a szerencsés körülményben 
keresendő s található fel oka annak, h o g y a mi duna-
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melléki egyházkerületünk annyira keresett az előre tö-
rekvő ifjú nemzedék részéről, hogy pl. ez idén is 8 vizs-
gázott segédlelkész maradt hely s alkalmaztatás nélkül. 
Az t hiszem, hogy a 4 testvér superintendentiához viszo-
nyítva, csakugyan ez a valódi ok. 

Istené a dicsőség 1 a mi egyházkerületünk az itt 
ki tüntetet t számadatok bizonysága szerint a legkisebb 
jövedelmű lelkészének (Tinnye) is biztosít 400 frt java-
dalmat. A mi ugyan — tekintve a szolgálatot, mely 
mindenütt munkásságot kíván — szép kevés ; de hány 
királyhágontúli lelkésztársunk mondana naponként hétszer 
háia-zso!ozsmát az Úrnak, ennyi s ily nagy fizetésért 1 

De épp azért, mert nálunk a legkisebb jövedelmű egy-
házban is elveszi a hű munkás, nem mondom az ő méltó, 
de kiérdemelt b é r é t : nincs okunk szégyenleni, ha a gond-
viselés bárme'yikünket is csak IV-ed osztályú egyházba 
hivott el. Hiszen ha valahol, úgy itt alkalmazható ez a 
közmondás : »Vestis non facit Monachum.* Miért tehát 
az erőlködés, egyik-másik kollega részéről valótlan be-
vallás által IV-ed osztályú egyházból Ill-ad vagy Il-od 
osztá 'yúba avanzsiroztatni magát ? De hát ilyest nem is 
tesz senki, vagy ha igen : Ki az ? Kérdi a nyájas olvasó. 
Neveket nem idézek, mer t jól tudom, hogy azok odio-
zusak, de mert allitok: bizonyítnom kell és bizonyítok 
Írásbeli bizonysággal utalva az érdeklődő olvasót ugyan-
ezen jegyzőkönyv 35 ik pont ja alatt foglaltakra, a holott 
is több lelkésztárs a közalapból segélyt nyerendő jöve-
delme bevallásánál ugyancsak mega'ázza magát (ha volna) 
egész az V-dik osztályig; mig a 41. pontban már ott 
látjuk a legtöbbjét pompázni a III. osztályban 

Nem értem e kétféle módjá t a lukma felmérésének ; 
de annyit tudok, hogy az egyházi felsőbbség intenciója 
az osztályozásnál nem az volt, hogy minél több I, II, 
III. osztályú egyházaink legyenek papi roson; hanem 
igenis, h - g y mindegyik egyház valósággal fel is érje jö-
vedelmével azt a mértéket, a melyik osztályba sorozva van. 

Persze az baj, h o g y az illető lelkésztársak kétféle 
calculusa, a véletlen szeszélyéből ugyanazon és egy jegyző 
könyvbe lett kitüntetve, s így alkalmat szolgaitatott ne-
kem, lehet másnak is arra, hogy mindannyi bevallást ne 
tekintsek s fogadjak el authenticusnak.*) És csakugyan 
több itt kitüntetett 11-od osztályú egyházat tudnék meg-
nevezni, mely méltó helyét csak a Ill-ad vagy IV-ed osz-
tályban lelhetné fel; egyet pedig I-ső osztályút épp a mi 
egyházmegyénkben olyat, a mely sehogy se illik be 
abba a díszes triasha. 

De hát mire ez a kutatolódzás; ez a gyanúsítga-
tás egyik másik bevallást illetőleg ? Megmondom röviden 
az okát. Vannak s lehetnek lelkészek I I I - a d s ő t t á n IV-ed 
osztályú egyházakban is, kik, megbízva a kimutatás 
valódiságában kvalifikációjuk levén : megkísérlik a pályá-
zást s odahagyják megszokott nyugalmas egyházukat 
egy a papiroson dúsabb javadalmat igérő nem ismert 
egyházért, s alig egy évi időköz után, keserű csalódással 
ismerik fel I-ső osztályú egyházuknak Ill-ad osztályú mi-
voltát. Bizony kar, ha nem könnyelműség ily esélyeknek 
csupa hiúságból, mert másnak nem nevezhetem, tenni ki 
a szegény pályázó lelkésztársakat, a kiknek kedélyén 

*) A papi fizetések, mint az egyházmegyék és a super. gyűlés 
hivatalos ténykedésének kifolyása, authenticusoknak tekintendők. A 
lelkész bevallotta, a tractus rektifikálta, a superintendentia megerősítette 
a fizetést, az egyes hivatalnokot most már nem terhelheti szemrehányás. 
— A közalaphoz való folyamodványban és a hivatalos jegyzékben való 
eltérés, nézetünk szerint azon körülményben leli magyarázatát, hogy a 
tavaszi ker. gyűlésen némi változtatások történtek a jegyzéken, miről 
a gyűlés előtl pár hónappal folyamodó lelkészeknek, a dolog termé-
szete szerint, még nem lehetett tudomásuk. Szerk. 

még ha szinte reményük teljesül is, nyomot hagy a meg-
szokott otthonbóli kiszakíttatás. 

»Sine ira et odio« mondtam el a fenntieket. H a 
valaki netán magára ismert : nyúljon önkeblébe, s annak 
igaz visszhangja után vesse rám a kárhoztatás kövét. 

Mészáros Sámuel, 
ó-budai ref. leik. 

A pánszlávok Pozsonyban. 
A dunáninneni ág. ev. egyház ez évi közgyűlése 

tudvalevőleg ket tős ünneppel volt összekötve. Szentiványi 
Márton világi felügyelő és Geduly Lajos püspök ünne-
pelték ekkor magas egyházi autonóm állásuk viselésének 
negyedszázados évfordulóját, 

A két buzgó egyházi férfi és magyar hazafi érdemeit 
ismeri az egész kerület. De a köteles hála és tisztelet 
i rántuk nem osztatlan a kerületben. A tót izgatók ép 
ez érdemeikért gyűlölik őket s elhatározták, hogy a 
jubiláris ünnepet követő kerületi közgyűlésen boszut álla-
nak raj tuk. 

H o g y az e hó 24-én tar tot t egyházi ünneptől 
tüntetőleg távol maradtak , az feltűnést is alig keltett. 
Az elmaradt pánszlávok helyet t ott volt a magyar lu-
teránus egyház szine java, élén Prónay Dezső br. főfel-
ügyelővel és Karsay Sándor dunántuli püspökkel. A 
lyceum nagy termében a főfelügyelő üdvözölte a jubilánso-
kat s beszédében a pánszlávokra célozva mondá, hogy 
a homály, mint ezek törekvései ez ünnep fényére vetni 
akartak, csakis őket sötétité el. A két ünnepelt nagy 
ovációkban részesült a jubileumi gyülekezet részéről. 

A pánszlávok a másnapi közgyűlésen csakugyan 
megjelentek. Mindenki érzé, hogy vihar következik. 

A püspöki jelentés adta a pánszláv támadáshoz 
az első célpontot . H a d d álljon ez emlékezetes vitáról 
itt a következő tudósítás. 

A z első szónok Baltik Frigyes pánszláv esperes 
és püspök-aspiráns volt. Alázatos-alat tomos hangon nem 
mint saját óhaját, de mint »esperessége« utasítását elmondja, 
hogy valamint a többi püspökök, ugy a kerület püspöke 
is tegyen évenkint jelentést a pozsonyi líceumi érettségi 
vizsgálatokról. Jeszenszky József erre éles beszédet tar tot t 
a lyceum függetlensége mellett. Mert a dolog úgy áll, 
hogy a pánszlávok igen szeretnék valamikép a lyceumot 
kezükbe kaparítani s a hazafiak pénzén megcsinálni 
a tót gimnáziumot. Első kísérletük tehát (szépen ki-
főzött tervük szerint) oda irányult, hogy a lyceumot a 
kerületi fenhatóság alá vonják. S ki a kerület? Ok. 
Mert ők 5-en vannak 3 ellen. 

Kívánságuk visszautasíttatott, mert régi s tatutumok 
s gyakorlat szerint a lyceum a püspök felügyelete alatt 
áll. De hát ők azt nagyon jól tudták, hogy a mit kérnek, 
azt el nem érik. Nem is azért kérték, hanem valami 
másért. Kell is nekik a pozsonyi lyceum. Igen, ha kihány-
hatnák belőle a hazafias tanárokat , — ugy tán elfogadnák, 
de »gyermekeik gyilkosaival® . . . . soha! 

Éolyó ügyek tárgyalása következett s ezek közt 
napi rendre került az iskolai bizottság jelentése. Eddig 
minden szépen és csendesen folyt le, — már a kíván-
csiak szinte türelmüket veszték s távozni készültek, mond-
v á n : ma nem lészen hecc! mikor egyszerre csak előáll 
a turóci követ Dulla Máthé s beterjeszti indítványát 
egy Turóc-Szent-Mártonban fölállítandó tót gimnázium 
iránt. S tar tot t egy hosszú lére eresztett filippikát (persze 
tót nyelven) a korviszonyok s a poszonyi lyc. és teol. 
akadémiai tanárok ellen. Ők tovább nem tűrhetik fiaik 
üldözését, nekik joguk van arra, hogy tót s:el lemben 
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neveljék fiaikat, mert maholnap a tót nemzetnek nem 
lesznek intelligens tagjai s a tót kultura elenyészik. Kéri 
t ehá t fogadja el a kerület a beter jesztet t javaslatot , ré-
szesítse a fölállítandó intézetet erkölcsi s anyagi t ámo-
gatásában, s adja ki részére a volt tu róc - szen tmár ton i 
gimnázium kezelése alatt levő tőkéjét . 

Hiába világosítgatta őket Jeszenszky József, hogy 
gimnáziumot nem lehet tó t orációkra építeni, oda valami 
reálisabb dolog: pénz kell. Mint a veszett tigrisek ugráltak 
elő s szökdöstek föl helyeikről a hős vezérek s oda 
dörögték az elnökség fülébe: mi akarjuk — szavazzunk. 

De már ekkor püspökünk szelid lelkén is borzongás 
futot t át s felhangzott szokatlan erélylyel szava: nem 
lehet, mert a benyúj to t t alapszabályok nagyon hiányosak 
s a törvényszabta módozatokat számba nem veszik. Azér t 
indítványozza: küldessék le az ügyirat az esperességekhez 
alapos hozzászólás s az ez ügyben már régebben ki-
küldött bizottsághoz kiigazítás végett . Fá jda lmas sóhaj -
ként rezgett végig a pánszláv ajkakon : adca l endasg raecas ! 
De bele nyugodtak. 

H o g y azonban a tót gimnázium érdekében mégis 
legalább valamit tegyenek, — hozzáláttak további tervük 
kiviteléhez. 

Napirendre került a jövő évi költségvetés s abban 
a következő té te lek: i o o frt a pozsonyi lyc. tót tanszékre, 
250 az alumneumra. El fogadta t ik? Feláll Dulla Mdthé 
s olvassa utas í tását : »minthogy a pozsonyi lyceumból 
fiaink kiüldöztettek, e tételeket egytől egyig meg tagad -
juk.* S indokolja e határozatot emigyen : »nekünk a 
pozsonyi lyceumhoz semmi közünk, hatóságunk alá nem 
tartozik, illetőleg azt el nem ismeri, tehát fenntar tásához 
hozzá nem járulhatunk.« 

S a turóci esperességi indítványt az 5 pánszláv 
esperesség elfogadta. E tény nem szorul magyaráza t ra . 
Akik ily indítvány elfogadására képesek, azok ítéltek 
maguk felett, azokkal mindnyájan tisztában lehetünk. 

Tehá t a dunáninneni kerü 'etnek a pozsonyi lyceum-
ban tót tanszék nem kell, legyen bár az a tanszék az 
egyetlen, mely a tót fiúk anyanyelvén való kiképezésére 
módot nyúj t , nekik alumneum nem kell, legyen bár ez 
az a 'umneum száz meg száz szegény tót fiú tudományos 
pályán való haladásának nélkúlözhellen eszköze I 

De menjünk tovább, hisz a pánszláv üzelemnek 
mindezek még csak előjátékai. Izelitő, melytől az ember 
é tvágyat kap tótot falni! 

Baldácsy-alap (oh mily örömmel osztozkodnak 
annak kamatain), államsegély (oh mi üdvöz légy m a g y a r 
pénz 1) zsinati munkálatok stb. hosszú során át mint 
utolsó tárgy végre esti fél 10 órakor szőnyegre kerül a 
hires nyitrai indítvány. 

Unikum a maga nemében. Méltó, hogy az egész 
ország megismerje. A nyitrai esperesség indítványozza, 
hogy : 

1. ama törvények, miknek alapján a tó t fiúkat ki-
zárták az iskolákból, megvál toz tassanak; 

2. a pozsonyi lyc. és theol. tanárok ítéletük miatt 
megrovassanak; 

3. a kicsapottak rehabilitáltassanak ; 
4- a püspök kérdőre vonassék : mi lépéseket te t t 

ez ügyben s minő sikerrel s ha nem tett , miért n e m ? 
Geduly főtisztelendősége a személyére vonatkozó 

részre megadta ugyan a feleletet, de egyébként felvetette 
a kérdést , hogy illetékes-e a kerület az indítványban 
foglalt pontok tárgyalására? V a g y talán a kerület mint 
adminisztrativ testület egy a törvényes hatóságok, mint 
fegyelmi bíróság által hozott ítéletet megbírálni, a bírákat 
megróni, az elitélteket rehabilitálni — nem érezhetvén 

magá t erre h ivatot tnak — az indítvány visszavonását 
látná kívánatosnak. 

A pánszláv hősök szavazás utján akarták ezt a 
kérdést eldönteni. Mint neki bőszült vadak ordítozták : 
igen is, mi illetékesek vagyunk s midőn az elnök kérte 
a benyúj tó követet, vonja vissza az indítványt, elszánt 
hősiességgel állott a zöld asztal elé Mudron mondván : 
»nem vonom vissza.* 

Er re az általános felháborodás érzete futot t végig 
a jelenlevőkön, egyik rész » eláll* másik »tárgyal jukot* 
kiabált, s már -már a fejet lenség tünetei mutatkoztak, 
midőn sáppadtan, felállt az ősz püspök s mit eleitől fogva 
megérdemel tek volna, kemény s lesújtó Ítéletként kimon-
d o t t a : »ha önök visssza nem vonják, mi mint elnökség 
ezennel le vesszük a napirendről indítványukat .* 

H o g y e váratlan lesújtó villámcsapásra mi történt, 
azt toll nem képes leirni. V a d lárma, őrült kiabálás dü-
hös ugrálás, futkosás, öklök mutogatása s közbe-közbe 
»erőszak«, »ne engedjünk*, »elégtételt«, »püspöki ön-
kény*, »zsarnokok* szavak hangzása között mindenki 
attól remeget t , h o g y a szentegyház valóban latrok és 
haramiák barlangjává válik. S a zsivajból Dulla Máthé 
fenyegető hang ja hallatszott ki : »majd találunk mi utat 
és módot , ahol ezt a t á rgya t megbeszéljük*. 

V é g r e is látván ezt az elnökség, hogy komoly 
tárgyalásról ily műveletlen, erőszakos emberek közt szó 
sem lehet, a gyűlést feloszlatta. 

íme, t. közönség, ez a dunáninneni ev. egyházke-
rület közgyűlésének képe. Szomorú de való. 

Nem akarok most a mondot takhoz reflexiókat 
fűzni, a tör téntek hatása alatt teljes h iggadtsággal és nyu-
godtsággal ezt tenni nem is tudnám, de annyi bizonyos, 
hogy ez az állapot tűrhetet len, hogy ezen a bajon segí-
teni kell. A cselekvés kötelessége első sorban az ev. 
egyház egyetemes gyűlését, másodsorban, ha ott orvos-
lásról gondoskodni nem tudnak, a magyar ál lamot illeti, 
mer t azt csak még sem lehet összetett kézzel nézni, 
amit ezek a gálád, az egyházi életbe méte lyként befész-
kelődött elemek a legmagasztosabb eszme : az autonómi 
kormányza t köpenyege alatt űznek. 

Hisszük, hogy állami beavatkozásra nem lesz 
szükség. Kezesség erre nézve Prónay Dezső báró egyet , 
felügyelő, ki — s ennek legjobban örülünk — most 
saját szemeivel lá that ta : kik azok, a kiket tűzzel-vassal 
kell az egyház köréből kipusztítani. Hisszük, h o g y az 
egyet , gyűlés okt. havában kezébe veszi Krisztus kor -
bácsát s megtisztí t ja megszentségtelení tet t t emplomunkat . 

É s ily körülmények között mégis vannak, akik azt 
m o n d j á k : zsinatra nincs szükségünk 1 

B—i H—p. 

A monosokori leányegyház templomszentelési 
ünnepélye 1886. augusztus 22-én. 

Alig történik a világon ünnepély, a mely az ember 
szivére oly mély, mondhatn i kellemes benyomást gya-
korolna, mint egy templomszentelési ünnepély. Már magá-
ban a szóban »templomszentelés* van valami csudálatos 
vonzó erő, a mi a legrosszabb emberben is felkölti a 
szunnyadó vallásos érzést, s önkéntelenül siet a helyre, 
a hol az ünnepélyt hallja megtar ta tni . Innen van az, 
h o g y a templomszentelési ünnepélyek rendesen, a legné-
pesebbek szoktak lenni, az oda össszesereglett nép 
mindig a legboldogítóbb érzésekkel s emlékekkel távo-
zik el, s az ott lá tot takra s hallottakra nagyon soká a 
legédesebben emlékezik vissza. 

Ilyen szép, s lelkünkben még sokáig élő ünnepély 
72 
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folyt le e hó 22-én a monosokori kis leányegyházban, 
a midőn újonnan épült kis díszes temploma és tornya 
szenteltetett fel. 1884. szeptember hóban tétetett le az 
új templom fundamentoma, s íme már 1886. augusz-
tus 22-én teljesen elkészülve, sőt felszentelve is van. Mit 
mutat ez? Nemde azt, hogy a vallásos érzés és az Isten 
háza iránti szeretet a baranyai népben folytosan él és 
erősödik, sőt olykor-olykor tettekben is fényesen nyilat-
kozik. íme ez a kis, alig 115 lelket számláló község pár 
év alatt mintegy 800 frtba kerülő díszes templomot és 
tornyot építtetett Isten dicsőségére. Igaz, hogy tetemes 
segélyben részesült az egyház, a miről alabb meg is 
emlékszem, de azért az egyház tagjaitól sem lehet a 
a törekvést és áldozatkészséget megtagadni. Az ünne-
pély d. e. 10 és fél órakor kezdődött. Háromszori ha-
rangozás után a lelkészi kar nagyt . Kovács Antal espe-
res úr élén kivonult a templom elé, ahol már a nagy 
néptömeg várta a templom ajtaja felnyitását. Az ajtó 
előtt megállva, esperes úr pár szót intézett a gyülekezet-
hez, s felnyitotta a templom ajtaját . A kis templom 
csakhamar megtelt, a nép nagyobb része kinntmaradt, 
a kiknek lelki táplálásáról szintén gondoskodva volt. A 
gyülekezet hangos éneklése után esperes úr kilépett az 
Urasztal elé, s egy szép, rövid felszentelési imát mondott. 
Majd ezután nagyt. Iványos Sámuel kis-csányi lelkész úr 
lépett a szószékbe, s egy csinos bevezető ima elmondása 
után egyházi beszédet tartott a következő alapigékről: 
Esdrás könyve 6 : 15 —16. »Elvégeztetek pedig a ház és 
megszentelék ezt a házat*. Valóban szép és megfelelő 
textus, melynek alapján fejtegette szónok, hogy mivel 
kell az isten házát megszentelni. Elsőben is Isten iránti 
hálával, másodszor könyörgéssel és harmadszor a népnek 
örömével. A beszéd és ima után következett az úrva-
csora osztás, melyet tiszt. Horváth József bogdásai és 
az alulirt lelkész végeztek. Úrvacsora osztás s az ezt be-
záró ének után eltávoztunk a szép, kis hajlékból, a mely 
most oly szép ünnepélynek volt színhelye, s mely ünne-
pély oly nagy örömet szerzett mindnyájunknak. Míg 
bennt tartott a felszentelési ünnepély, azalatt kinnt az 
udvaron tiszt. Nagy Imre mecskei lelkész úr mondott 
szintén alkalmi beszédet a sokaság lelki gyönyörködésére 
és megelégedésére. 

Azt hiszem, nagy mulasztást követnék el, ha fel 
nem említeném a közönség előtt amaz érdemes, buzgó 
féi fiak neveit és ama forrásokat, a kiktől és a melyekből 
ezen kis egyház tetemes segélyt kapott. Ezek a követ-
kezők : nagyságos Nádossy Kálmán úr IOO forint; mélt. 
gróf Draskovich Iván úr 25 frt ; az országos közalapból 
300 f r t ; az államsegélyből 150 frt. És végre még egy, 
mondhatni a legszebb ajándék, a mely a templomba 
belépőnek azonnal szemébe tűnik, egy szép, díszes, veres, 
márvány Úrasztala, a melynek értéke 75 frt, raj ta arany 
betűkkel : Baksay László emlékére. Ezt küldötte nagyt. 
Baksay Sándor solti esperes úr, a ki nevét ebben a kis 
egyházban, a hol gyermek élveit s örömeit játszotta le, 
a lehető legszebb emlékkel kívánta megörökíteni akkor, 
a midőn a monosokori temetőben nyugvó áldott édes 
atyjának emlékére egy szép, díszes Úrasztalát küldött 
ajándékul. 

Fogadják ezen érdemes, buzgó férfiak, a kiknek 
neve szívünkben örökké él, adományaikéit úgy az én, 
valamint az egész monosokori gyülekezet hálás köszöne-
tét. Fogadják végre nagytiszt. Kovács Antal esperes és 
nagyt. Iványos Sámuel urak is mindnyájunknak hálás 
köszönetét ama buzgó fáradozásukért, a melyet részint 
a segélyek kieszközlése, részint az építkezés körül kifej-
ettek. Találják meg mindnyájan a jutalmat amaz ön-

tudatban, hogy nemes célra adományoztak és nemes 
célért fáradtak, a mely mindkettő igen kedves Isten előtt. 

Isten áldása legyen e kisded gyülekezeten, s újon-
nan épült templomán és tornyán, s adja az ég, hogy a 
vallás s a magyar reformált egyház ügye mindinkább 
virágozzék és erősödjék. — Okorágon, 1886. aug. 23-án. 

Fejér Ambrus, 
okorág-monosokori ref. lelkész. 

A vésztői és nagyváradi „lelkészválasztás" 
kérdéséhez. 

— Végleges válasz t. Kun Béla úrnak. — 

(Vége.) 

A mondottakkal befejezhettem volna e rám nézve 
is kellemetlen vitát, ha a kérdéses ügygyei kapcsolatban 
egy oly körülmény is fel nem merül vala, a melyet leg-
utóbbi felszólamlásomban tett Ígéretemhez képest, szó 
nélkül többé nem hagyhatok. Ertem a békés-bánáti ref. 
egyházmegyének f. é. ápril 13-án, épen a kérdéses ügy-
ben beadott kérvényre hozott határozatát. 

Ennek előzményeül meg kell említenem, miszerint 
első felszólalásomban (e lap 14—15. számaiban) remé-
nyemet fejeztem ki az iránt, hogy úgy a békés-bánáti, 
mint a bihari ref. egyházmegye közgyűlésén majd csak 
akad talán ember a ki megteendi ez ügyben a felszóla-
lást és tiltakozást s hozzá tettem : >én részemről tudni 
fogom kötelességemet.« (L. e lap folyó évi 15. számának 
474. oldalát! H. I.). Hát bizony t. olvasó 1 akármilyen 
nehezen esik is, be kell vallanom, hogy e reményemben 
nagyon is megcsalatkoztam. A bihari egyházmegye il-
lető közgyűléséről ugyan nincsenek adataim, s ennélfogva 
nem tudom, hogy történt-e ott a nagyváradi lelkészvá-
lasztás tárgyalása alkalmával az ellen felszólalás vagy 
tiltakozás; de annyi tény, hogy a nyilvánosság elé nem 
szivárgott ki, legalább tudtommal e tárgyalásról semmi. 
A b.-bánáti egyházmegye közgyűléséről azonban hosz-
szas utánjárás után megtudtam annyit, hogy ott a vész-
tői választás kérdésében csakugyan nem merült fel 
semmi ellenmondás vagy tiltakozás. A dolgok úgy látszik 
mennek szépen, csendesen ; minden úgy van jól, ahogy 
van ! Hanem bocsánatot kérek, a bihari és b.-bánáti egy-
házmegyék közgyűléséről azt még sem mertem volna 
feltenni, hogy midőn a sajtó utján a kérdéses választá-
sok igazán botrányos a vastag visszaélés nyilvános jeleivel 
bővelködő minőségükben jelentek meg, e körülményről a 
két egyházmegye közgyűlése még csak tudni se akarjon, 
s egyszerűen hallgatással fogadja s bevégzett ténynek tekintse 
mindkét választás lefolyását. 

A mí pedig azon igéretemet illeti, hogy »én részem-
ről tudni fogom kötelességemet*, erre nézve tisztelettel je-
lenthetem, hogy igéretemet tőlem telhetően be is váltot-
tam. Egyházmegyénk tavaszi közgyűlésére ugyanis, a 
gyu'ai egyház képviseletében, itt most nem részletezhető 
okok miatt nem juthatván el személyesen, kénytelen vol-
tam a közgyűléshez Írásban fordulni, s ápr. 13-dikáról 
keltezve, Rácz János lelkészí minősítéssel biró helybeli 
reform, rektor barátommal egyetértve beadtunk egy 
kérvényt, a melyet, hogy az ügy annál tisztább világí-
tásba helyeztessék, egész terjedelmében itt közlök. A 
kérvény így szólt: 

»Nagytíszeletű és tek. egyházmegyei közgyűlési® 
»Alólirtak, a békés-bánáti egyházmegye területén 

hivataloskodó lelkészi minősítésű egyének, bátrak va-
gyunk a nt. és tek. egyházmegyei közgyűlés színe elé 
következő alázatos előterjesztésünkkel járulni: 
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»A mult év nyarán formailag megejtett lelkész-
választás alkalmával, Vésztőre Kun Béla nagyváradi ref. 
lelkész úr választatván meg 11 szavazattal rendes lel-
késznek, tudomásunk szerint a vésztői ref. egyház pres-
byteriuma nevezett lelkész urat mindeddig meg nem 
hívta, és így a vésztői egyház békéje a választás óta 
nemcsak hogy helyre nem állott, de az elégedetlen-
ség és ingerültség egyre növekedve mindez ideig fennáll.« 

»A Nagyváradon f. é. március 7-én lefolyt lelkész-
választás és annak előzményei, mint azok a »Debreceni 
Prot. Lap« f. é. n - i k számában közzététettek, s még 
eddig illetékes helyről meg nem cáfoltattak, a vésztői 
időtöltő lelkész Csák Máté és Kun Béla lelkész úr kö-
zött a kölcsönös összejátszás és tilos érdekszövetség 
olyatén nyilvánulásait derítették fel, és pedig félrema-
gyarázhatlanúl, hogy nevezetteknek az egyházi törvény 
213. §-ába ütköző visszaélése folytán ellenök, illetőleg e 
§ e) pontja szerint a választók ellen is, vizsgálatnak s 
fegyelmi eljárásnak van helye.« 

»Mély tisztelettel kérdjük azért a nt. és tek. köz-
gyűlést, hogy az immár napfényre került s egyházi 
közigazgatásunkat mélyen compromittálható vésztői és 
nagyváradi események folytán, elérkezettnek látja-e az 
időt arra, hogy a vésztői elválasztott lelkész Kún Béla 
s időközi lelkész Csák Máté úr ellenében, törvényes jo-
gával élve, a vizsgálatot, egyházmegyénk hitelének meg-
óvása érdekében is, elrendelje ?« 

»Mi részünkről a nt. és tek. egyházmegyei köz-
gyűlés figyelmét ez ügyre tisztelettel felhívni, komoly és 
semmi mellékes érdek által nem befolyásolt kötelessé-
günknek ismerlük, s mély tisztelettel maradtunk Békés-
Gyulán, 1886. ápr. 13-án, a nt. és tek. egyházmegyei 
közgyűlésnek alázatos szolgái : Homolya István sk. lel-
készminősítésű tanár. Rácz János, sk. lelkészminősítésű 
tanító.« 

E kérvényre a közgyűlés, velem hátiratilag közölt 
következő határozattal felelt : 

>78/1886. Miután az egyházi törvény 266-dik §-a 
értelmében a fegyelmi panaszok a fegyelmi biróság el-
nökéhez írásban adandók b e : ennélfogva folyamodók 
panaszukkal oda utasíttatnak.« »Miről első rendű folya-
modó Homolya István kérvényén hát írva a b.-gyulai 
lelkészi hivatal útján értesíttetik.* »Kelt a békés-bánáti 
ev. ref. egyházmegyének Békésen, 1886. ápril hó 13-ik 
s következő napjain tartott közgyűléséből.« j> K iad t a : 
Szél Ákos sk. egyházmegyei világi főjegyző.« 

Idéztem ezt is szószerint, hogy lássa mindenki 
szinről-szinre. Ennyi az, és sem több, sem kevesebb. 

Hogy mikor mi t. barátomnak a nt. egyházme-
gyei közgyűlés figyelmét eme fontos ügyre felhívni kö-
telességünknek tartottuk, s rámutatva a forrásra (t. i. a 
Debr. Prot. Lap. » Nagyváradi lelkészválasztás« c. közle 
ményére H. I.) alkalmat akartunk adni a nt. közgyűlés 
tagjainak az érdemleges nyilatkozat, esetleg vitára, hogy 
mondom, ekkor az idézett hátirattal elégíttessünk ki, ezt 
őszintén bevallom: nem vártam volna. Hiszen, kérem, 
eltekintve attól, hogy a fegyelmi biróság elnöke és tagjai 
ugyanazon közgyűlésen szintén személyesen jelen voltak, s 
így a kérvény a fegyelmi bírósághoz azonnal áttétethetett, 
sőt, napokig tartván a gyűlés, annak ez ügyben hozan-
dott véleménye vagy végzése is bevárható lett volna, s nem 
kell vala a b.-gyulai lelkészi hivatal, vagy mint a kér-
vény címlapján más kézzel, elég különösen hangzólag 
írva van : »a ref. egyházi elnökség« (!) útján, a kér-
vénynyel nagy kerülőt tétetni s annak csak junius 2-án 
kezemhez jutnia: már azon körülmény, hogy általunk 
tisztelette.jes hangon nyilatkozatra hivatott fel az egyház-

megyei közgyűlés, elég indok lett volna arra, hogy e 
nyilatkozattól ne tartózkodjék s az ügy ne odáztassék el 
tovább, sőt a közgyűlés azonnal mondjon véleményt a 
kérvény felett a maga részéről is vagy jobbra, vagy balra. 

Áz egyházi törvény 43. §-a felsorolván az egyház-
megyei gyűlés tárgyait, mindjárt az első sorban kimondja, 
hogy » az egyházmegyét illető minden közigazgatási ügyek« 
a b) pont alatt pedig, hogy »a lelkészválasztási ügyein 
is e tárgyak közé tartoznak. No most már, midőn a mi 
kérvényünkben arról van szó, hogy a vésztői presbyte-
rium még a kérvény keltekor (ápril 13.) sem teljesítette 
ama törvényes kötelességét, melyszerint még a mult nyá-
ron 11 szavazattal elválasztott lelkészét meghívja ; midőn 
továbbá a hírlapi úton napfényre került, tehát ország-
világnak tudtára adott összejátszás és érdekszövetség kö-
vetkezményei a nagy-váradi március 7-ki választás előtt 
és után, a vésztői és békési egyházak békéjét derekasan 
felkavarták; midőn végre e körülményre az egyházme-
gye közönségének figyelme már egy, egészen nyíltan 
beszélő kérvény utján is tiszteletteljesen felhivatik: ho-
gyan lehetett azt a kérvényt az idézett hátirattal ellátva 
mintegy elutasítani, ennek célszerűségét, nyíltan kimondom, 
akármint méltóztassanak is érte neheztelni az általam 
különben igen tisztelt egyházmegyei kormányférfiak, be-
látni teljességgel nem vagyok képes. 

Mert vagy egyházi közigazgatási és lelkészválasztási 
ügy volt az, a melyben mi felszólaltunk vagy nem. Ha 
nem az volt, határozatilag tudtunkra kellett volna adni 
nekünk kérvényezőknek, hogy tévedésben vagyunk, mert 
az általunk felhozottak nem tartoznak a vésztői s nagyvá-
radi választási ügyekhez s az egyházi közigazgatás körébe 
ezért, meg ezért\ mindenesetre kíváncsiak lettünk volna 
egy ilyes határozatra mind a ketten. De ha lelkészválasztási 
és egyházi közigazgatási ügy volt, a minthogy szerény 
nézetünk szerint, elfogulatlanál és csavarás nélkül aligha 
lehet azt másnak minősíteni, ez esetben a gyűlés tár-
gyai közé tartozván, felette, a mennyire lehető volt, "ér-
demlegesen határozni, a közgyűlésnek nemcsak joga, de 
kötessége lett volna. Igy a kérdés elodáztatott és talán 
végképen ; nekem legalább, a történtek után, nem sok 
kedvem van azt hatósági úton tovább is bolygatni. Az 
idő azóta nagyot haladt ; az efféle ügyekben pedig semmi 
sem veszélyesebb, mint a halogatás. Hogy miért, a vizs-
gálati és fegyelmi ügyek természetével csak valameny-
nyire is ismerős ember előtt, azt hiszem, nem szorúl 
megmutatásra. Nagyon örülnék rajta, ha közelebbről ez 
ügyben, nem kényszerítene reá valaki, hogy én is mond-
jam meg hogy : miért ? 

Ha az érdekelt két egyházmegye hatósága rendén-
valónak találja, a minthogy hallgatásuk mást nem igen 
bizonyít, a vésztői és nagyváradi üzelmeket; ha nem 
lát, vagy nem akar azokban látni sem törvénysértést, 
sem legalább az egyházi » jó rend« ellen elkövetett vét-
séget : ám legyen ; nyugodjék el csendesen a dolog! De 
én részemről, mig a »Bihari« közleménye akár magán, 
akár hivatalos oldalról alaposan meg nem cáfoltatik, s a 
vésztői és nagyváradi üzelmek felett az egyházi hatóság 
hivatalból vizsgálatot tartani, s annak alapján véleményt 
mondani késlekedik, állításaimat visszavonni senki kedvéért 
nem fogom; sőt kárhoztató véleményemet itt a nyilvánosság 
terén ezennel újra ismételve, felhívom az olvasó közönsé-
get : ítélje meg, hol, melyik oldalon van itt az 
igazság ? 

Mert igenis, ez ügy jelen állásában immár a kö-
zönség elé tartozik, bármennyire perhorrescalja is K. B. úr 
a nyilvánosság szabad levegőjét. Itt nem ^tapintat*., ildo-
mosság, vagy tudom is én miféle simító eszközökről van 
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többé szó. Igazság és világosság mindenekfelett, s 
a békesség aztán majd magától is beáll 1 de amazok nélkül 
uraim, bizony mondom, nem lészen a szivekben őszinte, 
tar tós békesség •— Békésben! 

Ezzel van szerencsém magamat nagyt 'szteletű szer-
kesztő úr szíves hajlamaiba továbbra is ajánlani. 

B.-Gyulán, 1886. jul. 13. Homály a István. 

K Ü L F Ö L D . 

A pápa a magyar kath. püspökökhöz. 
XIII. Leo pápa Budavára visszafoglalásának kétszá-

zados emlékünnepe alkalmából Magyarország kath. püs-
pökeihez, latin nyelven Simor János bíboros hercegprímás 
út ján nagyter jedelmű encyclikát küldött azzal az utasítás-
sal, hogy az a prímás személyes felügyelete alatt fordít-
tassák le magyarra és csak ez a fordítás közöltessék a nagy 
közönséggel. 

Az encyclika bevezető szavai ezek: »Amit hőn s 
régen ohaj tot tunk, hogy hozzátok, miként néhány más 
nemzet püspökeihez, alkalmasan intézhessük apostoli szó-
zatunkat s pedig azzal a szándékkal, hogy veletek kö-
zöljük nézeteinket mindarról, a mi a keresztyénség föl-
virágoztatására s a magyarok üdvére válnék, arra épen 
e napokban legjobb alkalom nyilt, midőn Magyarország 
Buda visszavételének kétszázados emlékét örömujjongással 
üli meg. — A magyarok nemzeti dicsőségében örökké 
kiválóan fog ragyogni a tény, h o g y őseiteknek jutot t 
osztályrészül, h o g y az ellenség által másfélszázadon át 
megszállva tar tot t fővárost hősies kitartással visszafoglal-
ták. Kiemeli ezután, h o g y mily nagy érdemei voltak a 
pápáknak a törökök el/en vívott küzdelmekben és dicsé-
rettel emlékezik meg, hogy a magyarok őseinek »dicső 
e ényei az utódokban sem haltak ki.« Ez alkalmat nyúj t 
a körlevélnek szólni a szociálizmusból folyó veszedel-
mekről, melyektől eddig Magyarország még m e g volt 
kiméivé. A szociálizmus veszedelme arra int, hogy »mind-
inkább őrködjünk és törekedjünk, hogy Magyarországon 
virágozzék, uralkodjék a vallás s a keresztyén intézmé-
nyek tiszteletben tartassanak. Azér t óha j tandó mindenek-
előtt, hogy az egyház egész Magyarországon teljes és 
sértetlen szabadságot élvezzen, ama szabadságot, melynek 
máskor örvendet t s melyet csakis a közjó szokott hasz-
nálni. Ugyanis leghőbb vágyunk, hogy a törvényből 
eltávolíttassák mindaz, a mi az egyház jogaival nem all 
öszhangzásban, cselekvési képességét csökkenti s a ka tho-
likus hitvallással ellenkezik.* 

Á t t é r ezután az encyclika a házasság, az ifjúság-
és a papság nevelésének kérdéseire s így folytat ja : 

»A mi a házassági f r igyet illeti, azon legyetek tisz-
telendő testvérek, hogy mély gyökeret verjen az embe-
rek szivében a házasság szentsége, egysége és folbontha-
tatlanságáról szóló katkolikus tan, gyakran emlékeztessétek 
a hivőket, hogy a keresztyén házasság természeténél fogva 
egyedül az egyházi hata lomnak van alá vetve ; mit ta-
nít az egyház a polgári házasságról, mily szándékkal és 
lelkülettel engedelmeskedjék a katholikus ember e tör-
vényeknek ; hogy a katholikus embernek tilos és pedig 
a legfontosabb okoknál fogva tilos a katholikus hitvallá-
son nem lévő keresztyénekkel házasságra lépni, s hogy 
a ki ezt az egyház meghatalmazása és engedélye nélkül 
tenné, az az isten és egyháza ellen vétkezik. Az annyira -
szükséges mennyei segélytől megfosztott házassági frigy, 
melyben hiányzik még az életközösség is az ember leg-
főbb érdekében a vallásban — e házassági frigy a csa-

lád és az államok végromlására szükségkép a legkeserűbb 
gyümölcsöket hozza. Azér t kétség kívül nemcsak a vallás, 
hanem a haza körül is nagy érdemeket szereztek maguk-
nak azok a kik két évvel ezelőtt egy lélekkel, nyílt s bátor 
szavazatukkal visszavetették a magyar országyűlés elé ter-
jesztett, a keresztyének és zsidók közt kötendő hásasságról 
szóló törvényjavaslatot s keresztül vitték, hogy a régi 
házassági törvény érvényben marad jon . Ily egyetér tés 
ily állhatatosság uralkodjék közöttetek mindannyiszor, 
valahányszor a katholikus ügyér t küzdeni kell s megjön 
a győzelem. 

Nem kisebb haszon háramlik az államra, ha az i f -
júság helyes és bölcs nevelésére már a gyermekkortól 
fogva kellő gond fordíttatik. Korunkat és erkölcseit jel-
lemzi az, hogy nagyon sokan vajmi nagy törekvéssel 
azon vannak, hogy a tanuló ifjúság az egyház őrködése 
s a vallás legüdvosebb befolyásától távol tartassék. Ked-
velik és sürgetik mindenfelé az úgynevezet t felekezet 
nélküli vegyes és laikus iskolákat ama szándékkal ugyanis, 
hogy a tanulók a legszentebb dolgokat illetőleg a legna-
gyobb tudat lanságban és teljes vallásközönyben nőjenek 
föl. S mivel a baj te r jed tebb és nagyobb is, mint az al-
kalmazott orvosság, látjuk, mint szaporodik a lelki javak-
kal mit se törödő, vallástalan s gyakran istentelen ifjú 
nemzedék. E nagy csapást, tisztelendő testvérek, minden 
tőletek telhető gonddal és törekvéssel tar tsátok távol a 
ti magyar hazátoktól. H o g y az itjúság már gyermekko-
rától kezdve a keresztyén erkölcs és keresztyén bölcse-
ségben neveltessék, az manap nemcsak az egyháznak, 
de az államnak is lehető legnagyobb érdekében áll. S 
ezt nemcsak az elemi, hanem a közép- és felsőiskolákról 
is akarjuk értetni. Őseiteknek s leginkább királyaitoknak 
és püspökeiteknek kegyeletes bőkezűsége és jótékonysága 
számosés jeles tudományintézetet létesített. Élénk emléke-
zetben él nálatok a hálás utókor által dicsőitett Pázmány 
bíboros, esztergomi érsek, a ki a budapesti katholikus nagy 
egye temet alkotá s bő alapítványnyal ellátá. Valóban 
jól esik visszaemlékeznünk, hogy e nagy művet, azzal 
a tiszta és őszinte szándékkal létesíté, hogy a kath. hit 
terjesztessék, s II. Ferdinánd ezt az intézetet megerősíté, 
hogy a kath. vallás ott , ahol uralkodott, rendíthetlenűl 
fennálljon, ahol megingat ta tot t , ismét helyre álljon s az 
istenitisztelet mindenütt ter jedjen. 

Azonban ha egyáltalában a közjónak annyira érde-
kében áll az if júság neveltetése, úgy még inkább érde-
kében áll azoknak neveltetése, kik a papi pályára készül-
nek. E r re tisztelendő testvérek, legjobban kell töreked-
netek, erre legfőbb gondot és fáradságot fordítanotok, 
mert a növendék-pap a papnak reménye és megkezdet t 
k é p e ; s mennyire függ a papoktól az egyház dísze s 
egyszersmind a népek örök üdve, azt ti jól tudjátok. A 
növendék-papok nevelésében okvetlenül ket tő a szükséges : 
a tudomány az ész müvelésére, az erény a lélek tökélyes-
biilésére. Oly tanárokat s lelki vezéreket válasszatok, a 
kik okosság-, bölcsesség-, s tapasztalatban a többiek kö-
zül kiválnak; a belszervezetet pedig akként intézzétek, 
hogy a növendékek ne csak ne láthassanak soha sem-
mit, a mi az áhítattal ellenkezik, hanem bővelkedjenek 
mindazon segédeszközökben, a melyek az áhítatot ápol-
ják, s alkalmas gyakorlatokkal serkentessenek, hogy a 
papi erényekben napról-napra előmenetelt tegyenek. A 
papság nevelésére fordított gond és szorgalmatok a leg-
kívánatosabb gyümölcsöt fogja Nektek teremni, s érezni 
fogjátok, hogy püspöki hivataltokat sokkal könnyeben 
és sokkal nagyobb haszonnal viselhetitek. Szükséges 
azonban, hogy még továbbra terjedjenek ki atyai gond-
jaitok, arra t. i., hogy papjaitokat kötelességeik teljesíti-
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seben figyelemmel kisérjétek. Bölcsen és szelíden, miként 
ez hozzátok illik, őrködjetek, h o g y világias szellemet 
soha se öltsenek, hogy haszonvágy és világi gondok ne 
vezéreljék őket, sőt inkább erényeik- és szent életükkel 
példa gyanánt ragyogjanak, mit sem lankadva soha az 
ima buzgalmában s tiszta szívvel járulva a legszentebb 
titkokhoz. Ezen erényekkel díszeskedő papság által nem 
csekély részben lesz gondoskodva a népről is, mely a 
hogy szereti az egyházat és híven ragaszkodik ősi val-
lásához, ép oly készséggel és örömest bízza lelki üdvé-
nek munkálását az oltár szolgáira. Azonban mitsem sza-
bad elmulasztanotok, a mi alkalmas arra, hogy a katho-
likus hit a hivők seregében tisztán megőriztessék s az 
evangeliumi fegyelem a tet tben, az életben, az erkölcsök-
ben fönntartassék. Gondoskodjatok, hogy a lelkek üdvé-
nek eszközlésére többször tar tassanak szent missziók, s 
ezek élére állítsatok elismert szentségű férfiakat a kiket 
Jézus Krisztus szelleme lelkesít s a fe'ebaráti szeretet he-
vít. Az uralgó tévelyek távoltartására és kiirtására ter-
jesztessenek a nagy közönség között hasznos ira 'ok, 
melyeknek tar ta lma megfeleljen az igazságnak és előse-
gítse a jó erkölcsöket. Jól tudjuk, hogy ezen dicséretre 
méltó és hasznos célra már néhány társulat jöt t létre s 
nem sikertelenül működik. Nagyon óhaj t juk tehát, hogy 
e társulatok mind számban szaporodjanak, mind napról-
napra bővebben gyümölcsözzenek.® 

Végezetül e szavakkal fejezi be az apostoli kör-
levelet: 

»Őseiteknek a fé'elmetes ellenség fölött, Budánál 
oly dicsőn kivívott győzelme nemcsak a harci vitézség-
nek tulajdonítandó, hanem a vallás erélyének is, mely 
valamint kezdetben országtok hatalmának és nagyságá-
nak szülője volt, úgy a jövőre nézve a hazán belül a jó-
létnek, a haza határain túl, a dicsőségnek záloga. — 
H o g y e dicsősé?, jólét nektek Isten Any jának a Boldog-
ságos Szent Szűznek esedezése által, kinek oltalmába 
Magyarország fölajánltatott s kitől nevét ís nyeré, osz-
tályrészül jusson, szívből kívánjuk; s ugyanez okból 
buzgón kér jük Szt.-István pártfogását , aki országtokat a 
jó té temények minden nemével ékesíté és gyarapí tá s 
miként bizton reméljük, arra kegyelmesen tekint le az 
égből s megvédi azt hatalmas pártfogásával . 

E reményben szívünk teljéből adjuk az Úrban , 
Reátok, Tisztelendő Testvérek, egyenkint , papságtokra 
és összes népetekre a mennyei adományoknak zálogát, 
atyai jóakaratunknak jelét, apostoli áldásunkat.« 

K Ü L Ö N F É L É K . 

* Királyi adományozások . A király ő felsége a 
csabdii ev. ref. egyházközségnek temploma és paplaka 
helyreállítására, az egyházas-hetyei ág. hitv. ev. fiókköz-
ségnek iskola-építkezési célokra, a nagy-keszii evang. ref. 
egyházközségnek lelkészlaka helyreállítására, a sáros-
nagy-padányi ev. ref. egyházközségnek leégett lelkész-
laka helyreállítására és iskola-építésre, a sepsei reform, 
egyházközségnek iskolája helyreállításához, s végül Bol-
dogasszony községnek iskolaépítkezési költségeihez i oo 
— i o o frtot adományozot t magánpénztárából . 

* Lelkészválasztások. Nemes Károly misko'ci segéd-
lelkészt s gymn tanárt a diósgyőri ev. egyház egyhan-
gúlag első rendes lelkészévé választotta az aug. 29-ikén 
tar tot t választói közgyűlésen. Taní tónak ugyanekkor 
Kovács Sámuel, ka/.ai rendes tanítót választotta meg 
szintén egyhangúlag. Az új lelkész tudományosan kép-

zett férfiú, kinek magvas cikkeivel lapunkban is többször 
találkoztak olvasóink. — Szilágymegyében a peéri népes 
ref. egyházközség képviselőtestülete f. hó 15-én 53 sza-
vazatból 36-tal ifj. Kerekes Sándor, zilahi ref. segéd-lel-
kész papjává választotta. 

* Tanárkinevezés . A rimaszombati prot. főgymna-
siumhoz a közoktatásügyi miniszter Kispál Mihály ref. 
vallású tanárjelöl tet nevezte ki a megürült c'ass. philolo-
giai tanszékre. A z új tanerő, ki különösen az árja nyelv-
tudomány terén tünte t te ki magá t tanulmányaival, már 
meg is érkezett az erdélyi részekből elfoglalni új állását. 

* Nyilt levél Dobos Jánoshoz, az ó-budai százados 
ünnepély alkalmából. Főtisztelendő úr 1 Kedves a tyám-
uram ! Vannak tartozások, melyeket leróni nem lehet — 
nem szabad. Ily örökös adósaivá te t t minket kedves 
a tyámuramnak augusztus 29-ike, az a nap, melynek va-
rázsa azzal a »tehetetlen vén emberrel« parancsolt , hogy 
ide, közinkbe jöjjön ; hogy láttassa magát még egyszer 
— színről-színre -— az a multak emlékeül fennmaradt 
oszlop, a vén ember, a ki előtt felkelt, meghajol t az 
egész gyülekezet s örült, hogy az ő tisztes arcáját még 
egyszer megbecsülheté. »42 év óta sok minden változott. 
Megváltoztam é n ; megváltoztatok t í ; megváltozott itt 
minden, csak egy nem vá l tozo t t : az én szeretetem mind-
nyája tok iránt.« Főtisztelendőséged mondá e mindnyájunk 
szívébe bevésődöt t a rany szavakat az Úrnak azon oltára 
előtt, hol — a ma már meghaj lo t t főre — először szált 
az áldás a szent keresztség feredőjében; azon oltár előtt, 
hol a nagy tudományú a tya eljegyzé, felkené szerelmes 
fiát az Ú r n a k szent szolgálatára. Itt ez oltár előtt hang-
zott »legeltetése első nyájához® Főt isztelendőségednek 
kenetes ajkáról a taní tványoktól búcsúzó Megváltónak 
eme szava : »kívánva kívántam e húsvéti bárányt meg-
enni veletek, m i e l ő t t . . . meghalnék.* Va jha e kívánság, 
mint lelkileg te l jesül t : a természetben még sokáig telje-
sületlen maradna ; vajha, az a nemesen futott életpálya, 
az az egykor fennlobogott világító fák lya : ne érne vé-
get, e szeretet parancsolta terhes de szép ú t ta l ; ne lob-
banna utolsót az itt gyú j to t t lelkesedés tüzével 1 A ke-
gyelem Istene áldja meg öreg szolgáját azért a nagy 
áldozatért , melyet hozott nekünk — »legeltetése első se-
regének® — százados örömünnepünk alkalmából! Ó-Buda, 
1886. szept. i-én. Az egyháztanács megbízásából : tisztelő 
és szerető öcscse Mészáros Sámuel, ó-budai ref. lelkesz. 

* „Az erdély i prédikátori tár"- t , e jó hirű lelké-
szed vállalatot többek felhivására Szász Gerő, a »Prot. 
Közlöny* szerkesztője ismét meg fogja indítani. A z új 
folvamban is válogatot t egyházbeszédek fognak napvi-
lágot látni s a szerkesztő szerint »a mely pillanatban 
tisztában leszek azzal, hogy van 300 előfizető, ki I fo-
rintjával megszerezni akar ja a »Prédikátori tár* új fo-
lyamát , abban a percben hozzá kezdek a szerkesztéshez 
és még ebben az esztendőben megjelenik a IV-ik füzet.* 
Szerkesztő és kiadó-hivatal Kolozsvárit, külmagyar-utca 
9. szám. — A vállalat a kitűzött cél szerint az erdélyi 
szónokok jeles termékeit kívánja közzé tenni, de nem 
zárja ki más kerület jeleseit sem. A szerkesztő reméli, 
hogy »a testvér-egyházkerületek is« résztvesznek a ver-
senyben s nem szeretné, ha vállalatára ezt kellene nyom-
tatnia : sírta, szerkesztette és olvasta az erdélyi egyház-

! kerület papsága.* Sőt hogy a nemes vetélykedvet buz-
dítsa, két rendbeli pályadíjat tűz ki a legjobb beszédekre, 
60 f rankot aranyban egy közönséges és 40 frankot egy 
alkalmi beszédre. — Melegen ajánljuk a nagyon becses-
nek ígérkező vállalatot lelkésztársaink pártolásába s re-
méljük, hogy lapunk barátai között is találkozandnak a 
»Prédikátori tár«-nak nemcsak olvasói, hanem irói is. 
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* A „Dávid-Ferencz-egylet" aug. 27-ikén tar tot ta 
első rendes közgyűlését Kolozsvárit . Az egyesület, nép-
szerű vallásos iratok terjesztését tű / te ki célul. A közgyű-
lés Mózes András lelkész által mondot t imával vette kezde-
tét, mely után dr, Brassai Sámuel tar tot ta meg elnöki meg-
nyitóbeszédét, a tagok lelkes éljenzése közölt . A pénztár-
noki jelentésből kitűnt, hogy az egyesü'et vagyona ez idő 
szerint 1400 forintot tesz, melynek kamat-jövedelmét a 
»Dávid F . alap«-ra és népszerű iratok kiadására fordít-
ják. A titkári jelentés bizonyságot tesz arról, hogy az 
egyesület becsülettel megfelel hivatásának. Az azután 
megej te t t tisztújításon elnök lett ú jó lag : dr. Brassai 
Sámuel, alelnökök : özv. Kriza Jánosné és Berde Mózes, 
titkár : Boros György és pénztárnok : Bágya Kálmán. 
Ez ügyek elintézése után dr. Brassai >Lehet-e új vallás?« 
címen tar tot t érdekes felolvasást. A másik felolvasó Ke-
lemen Alber t marosköri esperes volt, ki »A népiskolai 
vallástanítás jelen állásáról és célszerű reformjáról* érte-
kezett. — íme tehát az unitáriusoknak is van már val-
lásos iratokat terjesztő egyesületük, mely e mozgékony 
kis felekezet ismert buzgóságával hat, alkot, gyarapit . S 
ha meggondoljuk, hogy evangelikus atyánkfiai körében a 
»Luther-társaság * szintén megalakult s a pápisták hatal-
mas * Szent-István-társulat*-ja. évtizedek óta nagy arányok-
ban dolgozik: vissza nem tartható szégyenérzet szökken 
arcunkba, h o g y egyedül a mi ref. egyházunk siket a kor 
intő szavára, csupán ez nem tömöríti erejét egyesületté 
a nép vallásos és egyházias érzületének izmositása vége t t ! 

* A tiszántúli ref. tanáregyesület ez évi közgyű-
lését e hó 23. és 24-edik napjain M.-Szigeten tar tot ta 
meg. 22-dikén már megérkeztek a közgyűlés tagjai s az 
érkezőket az indóháznál Várady Gábor, főiskolai fel-
ügyelő gondnok egy küldöttség élén beszéddel fogadta . 
A közgyűlés, melyen Géressy Kálmán elnökölt, a hely-
beliekkel együtt mintegy 60 tag jelenlétében folyt le. 
Aug . 23-ikán Szilágyi István, a m.-szigeti lyceum igaz-
gatója, a vezetése alatt álló intézet tör ténetéből az 
1701 —1721. évi időszakról szóló részletet olvasta föl. 
Vékony Antal Felméri Lajosnak a »MocJern nyelvek ta-
nítása* című értekezését olvasta föl, majd Öreg János dr. 
»Tanügyi Szemle* címen értekezett . Jelentetett , hogy a 
»Magyar nyelv oktatása a gimnáziumban * címen kitűzött 
tételre 2 pályamunka érkezett be s a pályadíjat nyert 
munka szerzője : Beczner Fr igyes debreceni tanár. Aug . 
24-ikén megválasztatot t a tisztikar, elnökké : Géresy 
Kálmán, t i tkár rá : Elek Lajos, pénz tá rossá : Beczner Fri-
gyes, mind hárman az eddigiek. Szilágyi István, 40 éves 
tanári működésére való tekintetből, az egyesület tiszte-
leti tagjává választatott . Értekezéseket t a r to t tak : Melegh 
Gyula, Imre József dr., Sinka Sándor és Kardos Károly. 
A jövő évi közgyűlés helyéül Hódmezővásárhely városát 
jelölték ki. Ezzel a közgyűlés véget ért s a tagok 25. 
és 26-ikán a vidék megtekinté.-ére rándultak ki. Első 
napon az akna-szlatinai sóbányát tekintették meg, hol 
De A d d a Sándor és Schmidt László kalauzolták a ven-
dégeket, innét a helyi közlekedő vasúttal Kamará ra utaz-
tak a Groedl-Schmied cég fürészgyárának megtekintésére. 
A cég megvendégelte vendégeit, kik d. u. 3 órakor újra 
vasútra ültek s Rónaszékre mentek, hol az »Apafi* régi 
aknát nézték meg. A második napon »Kuziba< rándul-
tak ki, h o g y ott a Rezső trónörökös részére épült pa-
villont megnézzék és a gyertyánligeti fürdőbe, útközben 
megtekinte t ték a kabola-polyánai vashámort s a nagy-
bocskói szódagyárt . 

* A budai t emplom-a lapra adott hangverseny 
Beretty ó-Ujfaluban, augusztus 28-án kitűnően sikerült. Á 
rendezés érdeme a főszolgabíró neje Szunyogh Lor^ndné 

úrnőé. Az igen élvezetes műsorból kiemeljük Somióné 
Vadnay Vilma kitűnő énekét s dalait, Szunyogh Lorándné 
művészi hegedűjátékát , Nadányi Erzsike zongorajátékát , 
Kránczky Gabriella cimbalmozását, Rátz Mihály és Grósz 
Emil fölolvasásait és Nagy Márton szavalatát. A sikerült 
hangverseny bevétele 326 frt, melyből a tiszta jövedelem 
a Budán emelendő református templom építési költségei-
nek gyarapí tására fog fordíttatni. A hangversenyt ban-
kett és azt tánc követte. 

* Középiskolai egészségtan tanári tanfolyamok. 
A középiskolai egészségtantanárok és iskolaorvosok ki-
képzésére szolgáló különös tanfolyamok, a legközelebb 
megnyíló félév alatt is tar ta tnak mindkét országos egye-
temen. Fölszerelt folyamodványok a felvételért Budapesten 
szept. 5-1'g, Kolozsvárit szeptemb. 10-ig nyúj tandók be az 
illető orvoskari dékáni hivatalnál. A tanfolyam szept. 15-től 
december 15-ig tart és vizsgákkal végződik, melyek alapján 
külön képesítő bizonyítványok szolgáltatnak ki. — Biztos 
értesülés szerint a közoktatásügyi tárca jövő évi költ-
ségvetésébe nagyobb összeg vétetik föl a középiskolai 
egészségtantanárok díjazására és mihelyt a költségvetés 
törvényerőre emelkedik nagyobb számmal fognak ily állá-
sok szerveztetni és az addig képesítést nyer t orvosok-
kal betöltetni. 

% * A protestáns árvahazi naptár 1887-dik évi fo-
lyama elkészült és nt. Farkas József theol. tanár úrnál 
magyar és német kiadásban már kapható. Életrajzokat 
és arcképeket hoz Révész Bálint, Vandrák András, 
Schneider József né és Dániel- Cséry Szeréna úrnőkről ille-
tőleg urakról. Az árvák szent ügye és a naptár protes-
táns szelleme egyaránt arra ösztönöznek bennünket, hogy 
olvasóinkat a legmelegebben felkérjük, szíveskedjenek a 
vállalatot a nép között szorgalmasan terjeszteni. A naptár 
ára 30 kr., árusítók a szokott kedvezményben részesülnek. 

* Az egyetemi tanév ünnepé lyes megnyi tasa 
2-ikán történt meg. A díszgyülést az ú j városházán tar-
tot ták meg, mert az egyetem díszterméből a restaurálás 
idejére tan termet csináltak. A gyűlésen az egyetemi ta-
nárokon kívül ott volt Trefor t Ágos t közoktatási minisz-
ter s Berzeviczy Alber t államtitkár ís. Lechner Á g o s t 
volt rektor, Korányi Fr igyes új rektor s a dékánok pe-
dig díszmagyarban jelentek meg. Lechner Ágos t pro-
rektor vázolta a mult év történetét , megemlékeze ' t a 
gyászról, mely az egye temet Pauler Tivadar és Cherny 
József halálával érte ; aztán statisztikai adatokkal bizo-
nyítá, hogy az egyetem az utolsó két évtized alatt 
mennyire fejlődött, gyarapodot t . Míg husz évvel ezelőtt 
csak 296 kollégiumot tartottak, addig a tavalyi kollégiu-
mok száma már 6 6 0 ; s míg 1865/6-ban a négy karnál 
összesen 266-án tet tek szigorlatot s 63-án nyertek tudori 
oklevelet, addig tavaly a szigorlatok száma 1960 volt, 
tudorrá pedig 318-án lettek. A prorektor beszédét nagy 
figyelemmel hallgatták s megéljenezték. Nemkülönben a 
Korányi Fr igyes beszédét is, ki átvet te a rektori jelvé-
nyeket s első sorban tanártársai támogatását kérte, aztán 
az egyetem orvoskarának viszonyait fej tegette s végül 
lelkes szavakban buzdítá az ifjúságot komoly munkásságra. 

* Püspöki látogatás. Szász Károly püspök úr, a 
felső-baranyai egyházmegye 64 anya- és 12 leanyegy-
házában a f. évi tavaszán megkezdet t püspöki látoga-
tása befejezésére f. hó 7-ikén indul el körútjára. Szept. 
6-ikán ugyanis — megnyitván a theol. intézet i88 b / , -ki 
új tanévét, 7-én reggel a budapest-pécsi vasúttal, Szilády 
Áron egyházkerül, főjegyző úrral, délután Szt.-Lőrinczre 
érkezik, hol az egy házmegye esperese nt. Kovács Antal 
úr várja. Innen estére a nagyvátyi egyházba mennek, a 
hol a püspöki látogatás megkezdődik s következő sor-
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rendben folytat ta t ik: Szept. 8. d. e. Nagy-Vá ty ; — d. u. 
Szent-Erzsébet ; szept. 9. d. e. Tótkeresztúr (1. e.); — 
d. u. Beczefa ; szeptember 10. d. e. B o t y k a ; — d. u. 
Kis-Peterd (1. e .) ; szept. 11. d. e. N a g y - P e t e r d ; — 
d. u. Büdösfa ; szept. 12. d. e. (félnapi pihenés) — d . u. 
K a t á d f a ; szept. 13. d. e. Dancsháza ; — d. u. O k o r á g ; 
szept. 14. d. e. Monosokor (1. e.); — d. u. Kákics ; 
szept. 15. d. e. Marócsa (1. e.); — d. u. D r á v a f o k ; 
szept. 16. d. e. Markócz (1. e.); — d. u. Bogdása ; szept. 
17. d. e. Séllye ; — d. u. Kis-Csány-Oszró ; szept. 18. 
d. e. (félnapi pihenés); — d. u. Iványi ; szept. 19. d. e. 
Sós-Ver t ike ; — d. u. Za lá ta ; szept. 20. d. e. Kemse 
(1. e . ) ; — d. u. Piskó ; szept. 21. d. e. Ve j t i ; — d. u. 
(félnapi pihenés); szept. 22. d. e. Lúzsok ; — d. u. 
Nagy-Csany (l. e.); szept. 23. d. e. Vaiszló; — d. u. 
H i d v é g ; szept. 24. d. e. Hir ics; — d. u. Kis-Szent-
márton ; szept. 25. d. e. Czún ; — d. u. Szaporcza ; szept. 
26. d. e. Tésenfa (t. e.); — d. u. K é m e s ; szept. 27. 
d. e. Csepel; — d. u. Piski (I. e.); szept. 28. d. e. 
K ó r ó s ; — d. u. A d e r j á s ; szept. 29. d. e. S á m o d ; — 
d. u. Páprád (1. e.); szept. 30. d. e. Besencze; — d. u. 
Bogád (1. e.). Október i - én Mindszent ; —• d. u. Magyar-
Mecske; okt. 2. d. e. Rónád fa -Hernád fa ; — d. u. (uta-
zás Pécsre); okt. 3. A tolnai egyházmegyébe (Pécsvárad) 
anyaegyházhoz kebelezett pécsi leányegyház meglátoga-
tása után püspök úr október 4-1'kén utazik vissza Buda-
pestre. E kőrút jában eszerint 36 anya- és 11 leányegy-
házat fog meglá toga tn i ; mindenütt is tent iszteletet tart , 
alkalmi beszéddel és imával, megvizsgálja az iskolát s 
végzi a püspöki vizsgálatot a presbyter iumban. Kiván-
juk, hogy e terhes munkában Isten megsegítő kegyelme 
s Szent Lelkének ereje já r jon vele — az egyházak javára, 
a gyülekezetek s a lelkek üdvére! 

* Adakozás. A besztercei ev. reform, egyház siral-
mas helyzetét egyik közelebbi számunkban immár emlí-
tettük, felhíva olvasóink pár t fogó figyelmét az erdélyi 
magyar protestantismus e fenyegete t t pont jára . Most a 
templomépít te tő bizottság gyüjtő-íve is kezeinkhez jutván, 
adakozásra szólítjuk az ügy barátjai t . A szerkesztőség 
ezennel 10 frttal megkezdi az aláírást és készséggel vál-
lalkozik a hozzá jut ta tot t adományok közvetítésére. 

* Gyászhír. E g y érdemekben megaggo t t derék lelki-
pásztor haláláról vettünk értesítést. Zayzon István feltor-
jai ev. ref. lelkész hosszas szenvedés után aug. 25-ikén 
életének 76-ik évében megszűnt élni. A boldogult egy 
félszázadnál tovább volt hűséges szolgája az Úrnak : ötven-
három esztendeig viselte papi hivatalát. E g y egész em-
berélet. S azt az időt híveinek szeretetében és becsülé-
sében, a társadalom tisztelésében oly híven töl töt te el, 
hogy most, mikor majdnem párat lan hosszú papi pályája 
végén leszállt örök álomra pihenni, egyháza, felekezete 
és a társadalom széles körben részvéttel kiséri őt sír-
jába. Legyen áldott az egyház hű szolgájának emlékezete! 

* Szerkesztői mondanivalók ; E. F. urnák U— s. 
Köszönjük, de csak a jövő számban hozhat juk. S. K. 
urnák B. S. A küldött »Nekrolog* jőni fog. A levélben 
kifejezett kérelemre az a megjegyzésünk, hogy a hiva-
tolt lap neheztelő megjegyzése sem a szerkesztőséget, 
sem buzgó levelezőinket távolról sem bánthat ja , mert 
nekünk nem bajunk s még kevésbbé hibánk, hogy más 
kerületek ügyei hamarább közöltetnek nálunk s emberei 
szivesebben keresnek fel minket. Lapunknak mindig meg 
volt bizonyos egyetemes jellege s ezt jövőre is fenntar-
tani kívánjuk. N. K. urnák M. A cikkre legközelebb 
sort keritünk, az avancementhez gratulálunk, a gyakori 
találkozást kérjük és reméljük. P. I. urnák 1-én. Bizony 
mindket tő a kosárba került : nem a mi lapunkba valők; 

talán Gy-tt, vagy Sz-án az ilyeket is k inyomatják. E. A. 
urnák S. Kiszedve várja a közöltetést. S. Károly urnák. 
Köszönjük s alkalom szerint felhasználjuk. — Csányinak. 
O-i kar társa már megelőzte. 

N E C R O L O G . 

Folyó évi aug. 13-dika óta gyászlobogó leng szo-
morúan a Tá t r a tövében fekvő Batizfalu felett. — A 
Mariássy család hajdani fényéről és dicsőségéről regélő 
ősi kastély ot t áll pusztán, gazdátlanúl. Nőtlen ifjú ura, 
nagyságos Mariássy Aladár aug. 13-dikán élete 37-dik 
esztendejében a lipótmezői paloták félelmes falai között 
mult ki agyvelőlágyulásban öt negyedévi kínos szenve-
dés u t á n ! S ha elgondolom, h o g y e családág utolsó 
férfi u tódának kimultával befejeztetet t egyszersmind sok-
féle jó tékony és áldásos szereplése is, gyö t rő aggodalom 
fog el kivált egyházunk jövője tekintetében. — A n n a k 
alapja ugyan ; s a Mariássyak által vet tetet t meg, felvirág-
zása nekik köszönhető, hű gyámolítói és tapintatos v e -
zetői ők valának mindenkoron. Egyen lő gonddal és 
buzgósággal istápolták és szolgálták ők a haza, a vallás 

1 és a t anügy érdekeit . Bokros érdemeik egyenlő magasan 
emelkednek ki mindahárom téren. Jóságukról, felebaráti 
szeretetükről s áldozatkészségükről több rendbeli egyházi, 
iskolai s községi alapítványok tanúskodnak. S mind-
ezekben kiváló része van élte legszebb korában kimúlt, 
nagyságos Mariássy Aladár földesurunknak is. A ki 
pedig ismerte szelidségét, jámborságát , szíve jóságát , 
népe boldogítására és vallása áldásaira irányzott törek-
vését : az befogja látni őszinte bánatunk, általános gyá -
szunk jogosultságát . 

Ri tka fénynyel és pompával, benső meghato t t sággal 
és óriási részvéttel eszközölt temetése ecseteléseül, s a 
bevégzett ifjú élet jellemzéseül szolgáljanak a következők: 

Batizfalván (Szepes) lévén a családisírbolt, a hulla, 
benne való elhelyezés végett , aug. 16-kán érkezett meg 
Pestről a lucsivnai vasúti állomásra. Onnan kocsin szál-
líttatott a batizfalvai ág. hitv. evang. templomba harang-
zúgás, s óriási nép tömeg hangos zokogása mellett. A 
Budapestről megérkezet t pompás és díszes ravatalt ugyan-
csak oda való temetkezési egylet állította fel. A templom 
belseje egészen be volt vonva fekete posztóval, melyen 
több darab Mariássy családi címer volt szemlélhető friss 
lenyomatban. A templom közepén felállított, 24 égő 
viaszgyertya bús fényében élénken csillogó és szép 
cserépvirágokkal díszített ravatalon, o t t állott a halál 
áldozatát magában rej tő ket tős érckoporsó, gyönyörű 
selyem szemfedelével, sok drága koszorújával. A koszo-
rúk értékes szallagján e feliratok voltak o lvasha tók: »A 
két testver*, »A két sógor*, » Testvéri szeretet jeléül 
Irén*, »Testvéri szeretet jeléül Ilona*, »Helybeli evang. 
egyházak szeretett felügyelőjüknek* 1 

Falunkban eddig nem látott fényes ravatalnak meg-
tekinthetése szempontjából a templom nyitva állott. — 
Helybeli és idegen nép csapatai 24 órán át szüntelenül 
tolongtak a helyszínén. 

Aug . 17-dikén délután megyénk minden vidékéről 
tömérdek úri fogat és óriási nép tömeg gyűlt össze Batiz-
falván. A család, a rokonság, bará tok és elvtársak, me-
gyénk értelmisége, polgárok és földmívelők tömegesen 
jöt tek leróvni utolsó tiszteletüket vallás és nyelv különb-
ség nélkül. Sztrázsa, Teplic és Felka díszbe öltözött tűz-
oltósága, a helybeli és poprádi dalárda gyászlobogó alatt 
haladó csapata, a városok és falvak képviselői, a he ly-
beli lakosság, iskolás és felserdült fiatalságának sorfala, 
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oly képet nyújtott , a milyen soha nem volt még látható 
Batizfalván. 

Pont 3 órakor délután, megkondultak a temetést 
jelző harangok és az óriási templom zsúfolásig megtelt 
egy pillanat alatt, de a jelenlevőknek alig felét fogadta 
magába. Méla bús orgonái praeludium utár, megszólalt 
a helybeli tanító urakból ezen alkalomra megalakult da-
lárda. Midőn pedig a négy hangban jól begyakorolt és 
kifogástalanul előadott »Fogyton fogy napjaink summája« 
című és magyar szövegű gyászénekét elénekelte, Bartal 
Andor helybeli evang. lelkész megjelenvén a szószéken, 
gyászbeszédet mondott magyar nyelven, I. Móz. 24. 56 
alapján következő tartalommal. 

Szerencsétlen útja immár szerencséssé változott, 
mert őt az égbe vezette, nyomorának kínainak pedig véget 
vetett. Ne késleltessük hát, bocsássuk el, hogy menjen 
az ő urához 1 Bocsássuk e l : családja, egyháza és társa-
dalma köréből. 

Áldás és jelentőségteljes mult fűződik a batizfalvi 
Mariá^sy családhoz. Nem csupán a levéltári gyűjtemé-
nyek tanúskodnak arról, hanem a nép száján élő hagyo-
mányok és a számos tények. Botyztól kezdve ezen utolsó 
fiú utódig, mentő géniusza volt e család hazájának, vallá-
sának, népének. Olyan elődökkel, olyan erényekkel, olyan 
cselekedetekkel tündöklött az, a kik, és a melyek díszére 
szolgáltak nemcsak a magas rangúak, hanem magának 
a koronás főnek is. Tündököl múltja, élő lesz emlékezete 
még akkor is, ha az események könyörtelen ostroma 
alatt romba dől az ősi fészek. — Mert 

»Csak törpe nép felejthet ős nagyságot. 
Csak elfajult kor hős elődöket !« 

a család e tündöklő csillagainak egyike megint lehanyat-
lott váratlanul élete hajnalán. 

De vigasztalódjanak övéi s vigasztalódjunk mi is 
azzal, hogy szenvedése immár véget ért, az Ur pedig 
megáldotta az ő útját 1 

Azon családnak, melyből ezen drága halottunk 
származott, legszebb jellemvonásai között mindenkoron 
észlelhető volt a vallás és egyház iránti szeretet is. O a 
hiú rögnek és világi gyönyöröknek, rangnak és dics-
vágynak, kényelemnek és élvezetnek soha sem áldozta 
fel az égieket és lelkieket. Tanúskodik erről a helybeli 
egyház múltja és jelene, temploma és alapítványai. Az 
ősök nyomdokait példás kitartással követték az utódok 
is. E nemű bokros érdemek nélkül nincsen közöttük egy 
sem, nincs olyan, ki az elvilágiasodás és az anyagiság 
tűnő mámora által félrevezetve, feleslegesnek tartolta 
volna a vallást és annak lelki vigaszait. Ezen drága ha-
lottunk sem, sőt ha elgondolom azon büszkeséget nem 
ismerő nyájasságát, szívének ritka jóságát, jeliemének 
szelídséggel párosult pontosságát ; bátran állíthatom, 
miszerint ezen szeretve tisztelt urunk kimultával, kimúlt 
egyszersmind a legjobb, legkedvesebb barátunk, s egy 
őszinte jó szívvel mindnyájan szegényebbek lettünk. 

Értékes szellemi kincsek birtokában volt a kimúlt 
polgártársunk is. Nem rejtette ő el azokat, hanem gyü 
mölcsöztette őket ernyedetlenűl a közjó érdekében. Hatni, 
alkotni, szolgálni, boldogítani volt fő törekvése. S ennek 
tulajdonítható, hogy engedvén a két ízben benne ösz-
pontosult bizalomnak, országos képviselő minőségében 
6 évig képviselte választó kerületünket, annak előtte pe-
dig mint miniszteri fogalmazó szolgálta a vallás- és köz-
oktatás ügyét. Szigorú ellenőre, okos tanácsadója volt 
községünknek. Sok jót tett számtalan polgártársával rö-
vid élete mellett is. 

Ezen beszéd után a község lakosságához szláv 
nyelven is beszélt a szónok, ecsetelvén röviden a vesz-
teség nagyságát és közfájdalmunk igazoltságát, intvén a 
hallgatókat a kimúlt emlékének illő tiszteletben való 
fenntartására. Gyászbeszéd végeztével megszólalt a pop-
rádi dalárda magyar szövegű és szépen előadott éneke, 
mialatt a templom kiürült, a koporsót pedig az elhunyt-
nak legközelebb barátai hozták ki a templomból. — A 
könnyező és meghatóan zokogó menetet a falu fiatalsága 
nyitotta meg temetkezési feszülettel, Horvaj János helybeli 
tanító úr felügyelete mellett. Ezután következett a két 
dalárda gyászlobogó alatt. Majd ismét a ténykedő három 
l e l k é s e / . e k után pedig az égő fáklyákat vivő tűzoltóság 
haladt lassú lépésekben. Tűzoltóság után vitetett a 
koporsó, ezután jöttek a fájdalomtól megtört testvérek, 
sógorok, rokonok és barátok, végül pedig lassan az át-
tekinthetlen néptömeg haladott. 

Sírkertbe érkezvén a menet, a tűzoltóság a családi 
sírbolt előtt kört képezett égő fáklyákkal. Letétetvén a 
koporsó, újra megszóllalt a poprádi dalárda, s meg-
hatóan énekelte a »Csillagok felett« című gyászéneket. 
A dalárda elhallgatása után előlépett nt. Wünschendorfer 
Karo 'y poprádi ev. lelkész úr s egy antifonának kellemes 
intoná'ása és a dalárda általi bevégzése után tartalmas 
col'ectát olvasott fel. Majd ismét előlépett nagyt. Justh 
Sámuel sztrázsai evang. lelkész úr s egy szép imának 
megható elmondása után megáldotta a boldogultnak földi 
maradványait, mire azok levitettek a családi sírboltba. 
Nyugodjanak ott békességben a feltámadás napjáig! 

Bartal Andor, 
batizfalvi evang. lelkész. 

A tiszáninneni egyházkerületben az alsó-borsodi 
egyházmegyéhez tartozó emödi megüresült lelkészi állo-
másra pályázat hirdettetik. 

Ezen állomás jövedelme föld, párbér és bor fizeté-
sében 715 fríra van felvéve s így a III-ik osztályba tar-
tozik. Pályázók kérvényeiket nt. Bornemisza József es-
peres úrhoz f. szeptember 2<p-ik napjáig adjak be Mező-
Keresztesen. 

Miskolc, 1886. augusztus 27-én. 
2<Z"u.:n Berta lan , püspök. 

: p ^ L j l t z t J ^ i z ; ^ . r r . 
A békési hatosztályú ref. gymnasium egy tanszé-

kére, melynek főtantárgyai német nyelv és mértani rajz, 
vagy német nyelv és földrajz. Fizetés két évi próbaidőre 
800—800 fit, mely állandósíttatás esetén 1000 forintra 
emeltetik. Felszerelt pályázatok f. évi szept. 12-ig alul-
írotthoz küldendők. 

Békés, 1886. aug. 30. 
Szegedi Károly, 

ref. lelkész, az igazgató-tanács elnöke. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs : Farkas József. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 3Dr. BaJLla-gri I s ^ ó r . DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 



Huszonkilencedik évfolyam, 37. sz. Budapest, 1886. szeptember 12. 

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 : 
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. 

MPTeljes számúpéldám^olsűssű.mindig szol̂ áűJh.a/tvizi:te. 

A zsinat kérdéséhez. 
A többször elaltatott zsinati kérdés közelebb 

ismét életre kelt az ág. hitv. evang. egyházban. 
Megtartását sürgeti a pestmegyei egyházmegye 
nevében Láng Adolf esperes és Földváry Mihály 
egyházmegyei felügyelő aláírásával kibocsátott 
felhívás, valamint a dunántúli egyházkerület ez 
évi gyűlése is. Ellene az ^Ev. Egyház és Iskola* 
hasábjain több cikk jelent meg, oly értelemben, 
hogy most még készületlenek vagyunk a zsinatra, 
így hasztalan is várnók bajaink orvoslását tőle. 
Egyelőre csak készüljünk reá s törekedjünk a 
jó eredményt biztosító egészséges közszellemet 
megteremteni. 

A tárgy fontos, megérdemli a vele való fog-
lalkozást. 

Mielőtt azt kutatnók, megtartandó-e mosta-
nában, vagy indokolt-e a halogatás: méltassuk 
figyelemre a zsinati kérdés genesisét. 

Az 1791-diki zsinat végzései nem nyertek 
szentesítést, nem léptek életbe. A hívekben azon-
ban meg volt az egyetemes szervezkedés szüksé-
gének érzete s a gyűléseken ismételten jelent-
keztek oly indítványok, melyek a magyarhoni 
ev. gyülekezeteknek egymással közelebbi kap-
csolatba hozatalára, s így a közös cél tudatának 
fejlesztésére vonatkoztak. Igy 1824-ben az egye-
temes konvent részéről választmány küldetett ki 
egyházrendezési javaslat készítésére. Husz évvel 
később újra a szervezkedésre, zsinattartásra irá-
nyult a törekvés. Miután ekkor az erre szükséges 
felsőbb engedélyt nem reménylték megnyerhetni, 
a gyűlés ismét bizottmányt nevezett ki egyház-
rendezési terv benyújtására. A nem sokára beállt 
politikai változások meggátolták a továbbhatolást 
ezen ügyben, de majd annál határozattabban lé-
pett előtérbe a zsinat kérdése az absolut kor-
mánynak a pátenssel tett kísérlete után. Az 
1860-ik évi egyetemes gyűlés j. k. 23-dik pontja 

így szól: j,A kilátásba helyezett zsinati tanács-
kozmány előkészítése hozatván szőnyegre, a bá-
nyai és tiszai kerület követei által két rendbeli 
dolgozat nyújtatott be s olvastatott fel, melyek 
a tartandó országos tanácskozmány vezérelveit 
magukban foglalják. * Ennek megvizsgálására 
Radvánszky Antal egyházmegyei felügyelő elnök-
lete alatt bizottság küldetett ki azon utasítással: 
>hogy a reform, atyafiak részéről e tárgyban 
kiküldendő választmánynyal tegye magát érintke-
zésbe s azzal értekezve s tanácskozva, legjobb 
belátásuk szerint készítsenek egy rendszeres és 
részletes dolgozatot s az egyházakkal leendő 
közlés végett terjesszék azt az egyetemes gyűlés 
elébe.* 

186i-ben e bizottmány, miután elnökének 
jelentése • szerint a munkálathoz eddig nem fog-
hatott, újra felhivatik hogy : , a zsinatra szolgáló 
s egyházunk teljes szervezetét magában foglalandó 
tervezet elkészítését egész erélylyel karolja fel s 
mielőbb készítse el.* 

E dolgozat a következő évben is elmaradt. 
A gyűlés újra sürgeti, szerinte: >ez levén egy-
házunkra nézve egyik legfontosabb tárgy, melyet 
lelkiismeretesen s feszített erővel kellene előre 
kidolgozni.* >Mélt. Radvánszky Antal úr még 
egyszer felkéretni határoztatott, miszerint az 
1863. év első havaiban okvetlen hívja össze a 
választmányt s ez az 1860—61-ki egyetemes gyűlés 
utasításai szerint eljárván, a már készen levő mun-
kálatokat és adatokat felhasználván, dolgozatát a 
jövő gyűlésre adja be.* (34. j. k. p.). 

Az 1863-ki gyűlés j. k. 36. pontja szerint a 
bizottság dolgozott ugyan, de munkáját még nem 
fejezte be. A következő évi gyűlésen , A tárgy 
fontossága végett Kubinyi Ferenc esp. felügyelő 
úr azon megbízatással választatott meg másod-
elnökül, hogy a bizottságot mielőbb összehiva, 
mindenekelőtt egy egyetemes perrendtartás készí-
tése és kinyomatása felől gondoskodjék.* 
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1865-ben a zsinati bizottság elnöksége je-
lenti, hogy a célba vett munka több része már 
kidolgozva van. Idő és költség kímélésből a Pes-
ten létező tagokból albizottmány választatik, mely 
a következő évi gyűlésen kibővíttetett: ^utasíttat-
ván' munkálódását egész erélyességgel folytatni, 
munkálata eredményéről tudósítás váratván e l / 
(30. j. k. p.) 

1867-ben az előmunkálatok még mindig a 
készület stadiumában vannak. A betegség miatt 
állásáról lemondott Kubinyi Ferenc helyébe e 
gyűlésen a bizottmány másodelnökéül Fabinyi 
Theofil hétszemélynök választatott meg. s É s mint-
hogy a zsinat mielőbb megtartása s az arra szük-
séges előmunkálatok gyors elkészítése iránt közóhaj 
nyilváníttatott, határoztatott, hogy: aj Tétessenek 
lépések az iránt, hogy az egyházi zsinat a jövő 
1868. év folytán egybehívassék és megtartassék. 
bj A zsinati előmunkálatok készítésével megbízott 
választmány felkéretik, hogy a szükséges dolgo-
zatokat az 1868. évi március hó első napjáig 
készítse el. cj Ugyanazon bizottmány az összehí-
vandó zsinat szerkezete iránt is dolgozzon ki 
javaslatot. (21. j. k. p.) 

Az 1867-ki gyűlésen a zsinati bizottság be-
mutatja munkálatát az egyházalkotmány, házas-
ságügy, az egyház bevételéről, a lelkészi hivatalra 
vonatkozó canonokról, a pénzügy s az egyházi per-
rendtartásról. A tanügy kidolgozása folyamatban 
van. Beterjeszti végül javaslatát az összehívandó 
zsinat szerkezete iránt is. Elhatároztatott egyszers-
mind a munkálatnak magyar, német és tót nyelvre 
lefordítása és minden gyülekezethez megküldése. 
A 1869-diki évi gyűlésen Torkos Károly helyett, 
ki a munkálatok egybeszerkesztését, melylyel meg-
bízva volt, nem teljesítette, e feladatra most 
Szeberényi Gusztáv hivatott fel. Ugyanekkor: , a 
kerületek figyelmeztetnek, hogy miután a protes-
tánsok viszonyai az államhoz az országgyűlésen 
közelebb elintéztetni fognak s ennek megtörtén-
tével a zsinat is meg fog tartathatni: a majdan 
szükséges költségekről eleve gondoskodjanak.4 

A következő egyetemes gyűlések jegyző-
könyveiben több éven át csak azon stereotip ha-
tározat olvasható, hogy a kerületek a munkálatra 
teendő észrevételeiket terjesszék be. 

Az 1877-ki gyűlés elfogadja a tiszai kerület 
azon indítványát, hogy addig is, míg a zsinat 
létre jöhet, dolgoztassék ki egy : ^mind a négy 
egyházkerületre nézve egyöntetű egyetemes ér-
vényű egyházrendezet/ Ugyan e gyűlés, Pap 
Gábor dunántúli ref. püspök felolvasott átirata 
nyomán: > melyben kerületének zsinattartásra vo-
natkozó határozatát közli és együttes fellépés és 
érdekeink közös erővel megvédése végett az egye-
temes egyházat egy időben s helyen való alkot-

mányozó zsinattartására szólítja fel: őszinte viszon-
zással fogadja a hozzá érkezett felszólításban 
nyilvánuló testvéri érzelmet, s örömmel üdvözli 
a testvér egyházakat a zsinatra irányuló mozga-
lom megindításánál, mely egyházunk keblében 
már hosszabb idő óta folyamatban v a n / Egyszers-
mind megújítja a mult évben már többször ismé-
telt határozatát. 

1879-ben a bányakerület indítványára ismét 
sürgettetik az előmunkálatokra szóló vélemények 
mielőbbi beadása. Az egyetemes felügyelővé vá-
lasztatott br. Radvánszky Antal helyett br. Prónay 
Dezső kerületi felügyelő választatott a zsinati bi-
zottság elnökévé. 

1880 ban a zsinati bizottság ujjáalakíttatik, 
a kerületek egyházi rendezeteik beküldetésére hi-
vatnak fel. Következő évben a gyűlés tudomásul 
veszi, hogy a zsinati bizottság: ^az előmunkálatok 
összeállításában folytatólag buzgón munkálódik/ 
E buzgóság aztán úgy elnyomta a bizottmányt, 
hogy az 1882 és 83-ki gyűléseken már nem is ad 
semmi életjelt. 

1884-ben azonban a dunántúli kerület indít-
ványa a zsinat kérdését ismét előtérbe hívja. Az 
egyetemes gyűlésen az elnöki nyilatkozat oda irá-
nyul, hogy: ^azon kérdésben, vájjon a közel jö-
vőben tartassék-e meg a zsinat, a vélemények 
elágazván, a bizottság hosszabb időig nem tartott 
ülést; a felmerült indítvány alkalmából azonban 
összehívni szándékozik/ Az említett indítványra 
a zsinati bizottság jelentése beváratik. A mult 
1885. évi egyetemes gyűlés végül elfogadja a 
bizottság oly értelmű nyilatkozatát, hogy miután 
most már úgy is mindenik kerületnek meg van 
saját rendszere, a zsinat egyelőre nem sürgős. 

A fenntebbiekből világos, hogy magyarhoni 
ev. egyházunk szervezetét s ez által szilárdítását 
célzó törekvés nem tegnapi keltű, hanem száz 
éves. Mikor a mult század vége felé az erőszak 
lerakta fegyverét s a prot. autonómia törvényes 
elismerést nyert: elődeink azon tudat hatása alatt 
állottak, hogy komoly feladat a zsinati szervez-
kedés, mi által szorosabbra fűzetik a kapcsolat 
hazai evang. gyülekezeteink között. Igy a jöhető 
újabb megpróbáltatások nem csak hitközségeket, 
kerületeket, hanem szervezett egyetemes egyházat 
is találnak, mely míg egyrészről súlyt ád a vé-
delemnek, másrészről lehetővé teszi a nagyobb-
szerű alkotásokat is. E meggyőződést megérlelte 
bennük a múltnak fájdalmas emléke. A 1 7. század 
elején elfoglalva bírt tért ugyanis a protestánsok 
később nagyrészt elvesztették, de ennek oka 
semmi esetre sem hittanaikban, hanem a szerve-
zes hiányában keresendő. Találóan mondja Timon 
Ákos: ^Dacára a kedvező politikai viszonyoknak, 
a protestánsok nem képesek biztosítani az elfog-



1160 

la.lt positiót; sem állandó magasabb kormányzati 
szerveket nem létesítenek, sem országosan nem 
szervezkednek. A gyiilekezetiség eszméje, úgy 
látszik még elementáris erővel uralta náluk a 
kedélyeket. Ez a kath. egyház küzdelmét nagyon 
is megkönnyíti, mert a kathol. egyház hatalmas 
szervezetével szemben az elszigetelten álló prot. 
hitközségek kellő ellentállási erőt kifejteni képesek 
nem voltak.* *) 

Fájdalom, a felismert hiányok orvoslására 
irányult törekvés, mint már említettük, nem ve-
zetett óhajtott sikerre. Ezután a politikai viszo-
nyok, a husz éven át többször megujult francia 
háborúk elterelték a figyelmet az egyházi ügyek-
től ; a bécsi congressust követő reactionarius 
áramlat pedig elnyomni iparkodott minden oly 
mozgalmat, mely akár a polgári, akár az egyházi 
téren a jogok fejlesztését, biztosítását célozta. Az 
egyetemes szervezkedés szükségét azonban foly-
ton érezték a hívek ; ezt tanúsítják ide vonatkozó 
kísérleteik. A pátens újra feltüntette az egyetemes 
szervezet hiányában rejlő veszélyt, ezért nyilatko-
zik a hatvanas években oly erőteljesen az óhaj a 
zsinat után, hogy megtartására már a határidő is 
kitűzetett. 

De másrészről e genesisből az is kiderül, 
hogy egyházunk egy századon át sem tudott a 
készülődés gőzköréből kihatolni s az egyetemes 
szervezet tervét megvalósítani. Az alkotmányos 
korszak beálltával minél távolabb maradt el a 
fenyegető veszély, annál jobban hanyatlott az 
érdekeltség a zsinat kérdése iránt, úgy hogy ez 
a mult évtizedben végre az észrevételek, kerületi 
rendszerek követelésének révén szerencsésen el-
posványodott. 188o-ban az volt a nézet az irányt-
adó körökben, hogy várjuk meg, míg a kerületek 
elkészülnek rendszereikkel, azután tartsuk meg a 
zsinatot. 

1885-ben pedig az a meggyőződés foglal 
tért, hogy miután a kerületek már úgy is bírnak 
rendszerrel, a zsinat egyelőre elmaradhat. . . A 
meg-megujult óhajt, s eredménytelen készülődést 
tekintve, valósággal azon következtetésre kell 
jutnunk, hogy a zsinat oly óriás feladat, a mely-
lyel a mi gyenge egyházunk csak vajúdni, de a 
melyet megoldani nem képes. Száz éven át han-
goztatta annak szükségét s a végeredményt e két 
szó jelzi: >nem sürgős.€ 

Vannak, kik azt hangoztatják, hogy nincs 
ideje még a zsinatnak, egyelőre csak készüljünk 
reá. De boldog Isten! ugyan mikor érhetünk célt 
oly jelszavak nyomán, melyek száz évi készülődés 
után is csak azzal biztatnak, hogy kezdjük újra ! 
Hasonló már e szakadatlan készülődés ama fo-

*) A párbér Magyarországon 1885. 99. 1. 

lyamhoz, melynek lefolyását a mesebeli ember, 
hogy rajta át céljához juthasson, várva-várja, de 
hasztalan várja. 

Egyházunk szerepe a zsinat kérdésében ne-
hezen érthető ide-oda ingadozás. A fel-fellobbanó 
nemes szív szalmalángnak bizonyul, az előretörő 
elhatározás csakhamar a habozás, tétovázás in-
goványában süpped el. Lehetlen eltagadni, hogy 
e taktika egyházunknak sem intensiv erejét, sem 
tekintélyét nem emeli. 

Vessünk véget a készülődés leplébe burkolt 
kételkedésnek. Tárgyalják a kerületek s az egye-
temes gyűlés behatóan, a felelősség tudatával a 
zsinat kérdését s azután határozzanak. Ha azt 
hiszik, hogy megtartása nem szükséges, mondják 
ki nyiltan, hogy: , A zsinat feladatát elvégezték 
nálunk rendszer alkotásaikkal maguk a kerületek. 
Nem jutottunk ugyan közelebb egymáshoz, ha itt 
megállapodunk, sőt a különböző rendszerek bizo-
nyos tekintetben, hova-tovább — mint meg annyi 
sánckörök — mind jobban gátolják a kerületeket 
a közös célokra való egyesülésben; ámde mi nem 
is helyezünk súlyt az egyetemes ev. egyházra, 
mert meggyőződésünk szerint maguk az egyház-
kerületek is teljesen elégségesek mind a védelemre, 
mind a tudomány, hitélet s más magasztos elvek 
megvalósítására.€ 

Ha pedig ily nyilatkozatot nem tartanak jo-
gosultnak, ha beismerik, hogy bizony volna teendő 
nálunk a zsinat számára, hogy a kor több fontos 
kérdést tár elénk, a melyeknek megoldását sem 
esperességektől, sem kerületi gyűlésektől nem, 
hanem csak a zsinattól várhatjuk: akkor hagyja-
nak fel végül a céltalan halogatással. Ne riadja-
nak vissza a munkától s áldozattól, ne hagyják 
az utókorra azt a kérdést, a melynek megoldásá-
ban senki sem akadályozza őket. 

Azon pessimisticus nézet, mely elismeri a zsi-
nat hivatását, de megtagadja korunktól az annak 
megtartására szüséges erőt, szellemet, nagyon 
emlékeztet egyik római pogány irónak ezen le-
mondó nyilatkozatára kevéssel a keresztyénség 
fellépte előtt: ,01y helyzetben vagyunk, hogy 
sem gyarlóságunkat, sem az ezt elhárító eszközö-
ket elviselni nem t u d j u k / Az a nép és vallási 
társadalom, melynek nevében ez mondatott, meg-
bukot t . . . Legyünk méltányosak korunk iránt. 
Vannak ügybuzgó, lelkes püspökeink, kerületi 
felügyelőink, kikre számíthatunk; van munkára 
termett, vezéri tehetségekkel megáldott egyetemes 
felügyelőnk, kire bizalommal tekinthetünk. Az 
elfogulatlan itélő nem fogja oly koldusnak találni 
nálunk sem az egyházi sem a világi elemet, hogy 
ne lehetne belőlük a zsinatra szükséges követeket 
megválasztani. 

Hogy a zsinatra csakugyan várna feladat-
73* 



1029 ' PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 560 

ezt — legalább nyiltan — nem vonta eddig két-
ségbe senki. Ott van mindenek előtt az egyetemes 
gyűlés szervezése. 

Mindnyájan óhajtjuk, hogy e gyűlés méltó 
képviselője legyen magyarhoni ev. egyetemes egy-
házunknak, hogy működésének legyen emelő ha-
tása, s birjon tekintélylyel kifelé. Jelen alakjában 
az átvett usus folytán voltakép úgy szerepel, 
mint közös beszélgetési fórum a kerületek között. 
Ennél ma már többet vár tőle a közügy, maga 
is többet szeretne tenni, de hát nincs törvényes 
talaj, nincs szervezete, melyen lábát megvetve 
nagyobb feladatot emelhetne. Innét tárgyalásaiban 
a gyakori habozás s nehezebb kérdésekben hosszú 
viták után ismételten a kerületre appellálás. Nincs 
meghatározva jog s hatásköre, nincs megállapítva 
mily jellegű kérdésekben dönthet, nincs még úgy 
nevezett házszabálya sem. Ha egyébb tárgya nem 
lenne a zsinatnak, mint az egyetemes gyűlés szer-
vezése, ez egyetlen feladat is indokolná annak 
megtartását. 

Fontos tárgy továbbá az egyetemes alap 
megalkotása is. Midőn látjuk, mennyire igényli 
az anyagi erő gyűjtését több és több hanyatló 
gyülekezeteink, iskoláink védelme, a belmisszió 
ápolása; ha beismerjük, hogy oly fontos feladat-
tal is mint a nőnevelés, még mindig adós egyhá-
zunk a társadalomnak, s hogy hiányaink alapos 
orvoslását csak úgy remélhetjük, ha egyesített 
erővel oly segélyforrást nyitunk, melyre mind a 
védelem, mind az alkotás munkájában biztosan 
támaszkodhatunk: akkor azt is be kell vallanunk, 
hogy a várakozásra, készületre utalással csak a 
mulasztás rovását gyarapítjuk. És hogy az egye-
temes alaphoz csatolt remény kellő akarat, erély 
mellett nem leend chimaera, ezt tanúsítja a ref. 
testvéreknek a zsinat által létesített domesztikája. 
Míg mi a gyámintézet útján az egyetemen ma 
is csak egy pár ezer, a kerületeken néhány száz 
forintot oszthatunk ki segélyül: az ő domesz-
tikájuk évenként hatvan, hetvenezer forint felett 
rendelkezik. 

Nem volna-e szép feladat, az istenitisztelet 
tartásában, liturgiában is közegyetértéssel oly 
rendet megállapítani, hogy e mellett a hazai ev. 
keresztyén távol eső gyülekezetben is könyebben 
is felismerné saját egyházát, mint most ? Az egye-
temes gyűlés kiadta az utasítást, egy agenda 
szerkesztésére. E fontos, messze kiható munka 
elkészítéséhez is igen helyén lett volna, hogy a 
zsinat jelelje meg közelebbről az iránypontokat, 
adja meg az egyes részek számára a keretet. 

Lesz még több más teendője is, lesz hiva-
tása a zsinatnak. És ha nem is szabad tőle min-
den hiányainkra orvoslatot várni: másrészről nincs 
indokolva ama pessimismus sem, mely készebb 

fatalismusszerű lemondással tovább hordani a min-
dig súlyosabb bajokat, mintsem a kellő úton-mó-
don kísérletet tenni azok orvoslására. 

Gyuráts Ferenc. 

Róma locuta est! 
XIII. Leo, a *békepápa,<i a mint őt a legújabb 

katholicismus történetirója Nippold jellemzően nevezi, 
Budavár bevételének 200-ik évfordulója alkalmával ency-
clikát intézett Magyarország püspökeihez, melyet nem lehet 
figyelmen kívül hagynia prot . egyházfelekezetünknek sem. 
A csalhatatlan szózat nem győzi eléggé kiemelni azokat 
az érintkezési pontokat , a melyek a múltban a pápai 
szék s magyar királyok között fennállottak, s erősen azzal 
biztat bennünket, hogy az apostoli szent szék (főleg 
II. Sylvester s XI. Incze korában) mindenkor a magya-
rok üdvére vált és sohasem hagy ta el a magyar •» nem-
zetet. « Nézzük az encyclikának egyházpolitikai »prog-
rammját ,* mely reánk protestánsokra nézve legfigyelemre-
méltóbb. 

A pápai szózat szerint »közös törekvések és közös 
feladatok fűzték a magyar királyokat és a magyar nem-
zetet a római pápákhoz* s ennélfogva figyelmezteti a 
magyar népet arra, hogy »a kir. koronát csakis a római 
pápától kapta,« a miért szt. István hálából »országát az 
apostoli szent széknek ajánlot ta föl,« mondjuk ki egyenesen, 
hűbérül 1 Ekként látjuk XIII. Leo itt ritka következetes-
séggel és merészséggel VII. Gergely és III. Incze elődjei-
nek álláspontjára helyezkedik s nem csak az egyházi, 
hanem a világi te l jhatalmat is kizárólag a római csalha-
tatlan pontifex személyében látja. 

Dicső emlékezetű Mátyás királyunk visszautasította 
volna a pápai széknek ezen tolakodását, mert a magyar 
kir. állam jogaiból egy jot tát sem volt ha j landó engedni, 
sőt inkább azzal felelt a pápának : »a magyar nemzet 
inkább fölveszi a hármas keresztet, a kettős kereszt 
helyett« mintsem suverenitását feladja, mi által kir. szóval 
szentesítette azt, a mi ma minden hű magyarnak szilárd 
meggyőződését képezi, hogy t. i. az államot a magyar 
faj a maga erejéből s nem a pápa kegyelméből alkotta 
s tar tot ta fenn. 

Továbbá szól az encyclika, melyben nem láthatunk 
egyebet, mint a magyar püspöki karnak sugalmazását 
és követeléseit a magyar állammal szemben a pápai 
tekintély köpenye alatt, az állami hatalomnak állítólagos 
»olykori idegenkedéséről vagy nyilt elszakadásáról az egy-
háztól.* H o g y ebben mi a való, nehéz kimutatni. Hiszen 
a magyar római egyház a legkiváltságosabb helyzetben 
van, mely fölött panaszkodni nem csak nem jogos, de 
még igazságos sem. A római egyház ellen nincs a hazában 
támadás seholsem, s itt tévesen informálták püspökeink 
a pápát, ki különben nem is ismerheti hazai viszonyainkat 
s azokat a püspökök szemüvegén nézi. Ajánl juk nekik 
annak figyelembe vé te lé t : »a vallás parancsolja a törvé-
nyes hatalom iránt való alárendeltséget s engedel-
mességet.* V a g y talán azt akarja a csalhatatlan szózat, 
hogy hazánk újból »regnum marianum,« a szent szűznek 
felajánlott ország legyen? azt akarja talán, hogy újra 
megujúljanak a százados vallási küzdelmek, melyek oly 
véres betűkkel vannak feljegyezve hazánk történetében? 

Az állam sohasen azonosíthatja magát egyik egy-
házfelekezettel sem, az * államegyház* eszméje a múlté s 
türelmetlenséget foglal magában a másnézetűekkel szem-
b e n ; ez irányban tehát érvényesítenie kell az államnak 
a maga suverain jogát a pápai omnipotentia és tolakodás 
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ellenében, s nem szabad engednie, hogy a pápai encyclíká-
ban foglalt s a magyar püspöki kar értekezletén tárgyalt 
követelések megvalósítassanak. 

Hogy hazánkban »rationalismus-, naturalismus- és 
socialismusról,« a miről a püspökök által javasolt pápai 
levél szintén tesz említést, szó sem lehet, azt mindenki 
tudja, ki a hazai viszonyokkal csak némileg is ismeretes. 
Azonban mint protestánsok nagyon is ismerjük a pápai 
széknek erre vonatkozó intentióit, melyeknek alapján 
a »socialismus* alá mindazt sorozza, a mi a modern 
eszmevilág bélyegét viseli magán, s ez alapon engesztel-
hetlen háborút hirdet annak vívmányai ellen. A socialismus 
alá a protestantismust is besorozza, melyben merő indi-
vidualismust lát, s melynek létezése a római »egyház «-on 
elkövetett legnagyobb jogtalanság. Mi mint protestánsok 
a pápai széknek e türelmetlen fennhéjázását visszautasítjuk 
s Nippold tanárral ez alkalommal is XIII. Leo pápa 
legfőbb törekvését abban látjuk, hogy a sötét középkort 
eqész pápai mindenhatóságával hallottaiból feltámassza. 
Áz egyházi öntudat fejlődésének nyilt tagadása az, ha 
a »békeszerető* XIII. Leo pápa a reformatiót tart ja épen 
a socialismus, naturalismus és materialismus, eme »halált 
hozó pestis« szülőanyjának, melyre nézve helyesen jegyzi 
meg ugyancsak a derék Nippold, hogy a reformatió 
ismerete a pápai széken máig sem tisztult. 

Hő vágya az encyclikának, »hogy a törvényből 
eltávolítassék mindaz, a mi az egyház jogaival nem áll 
öszhangzásban . . . . s a kathol. hitvallással ellenkezik.* 
Azt azonban nem mondja meg, mi ellenkezik az egyház 
jogaival s a római hitvallással; kétségtelenül a protes-
tantismus, a modern állameszme s az iskolák állami jellege, 
mert mindez »csökkenti az egyház cselekvési képességét.« 

A házasság kérdésénél ismétli a pápai szózat az 
ismeretes római felfogást, melynek alapján »a kath. 
embernek a legfontosabb okoknál fogva tilos a kath. 
hitvalláson nem lévő keresztyénekkel házasságra lépni,* 
vagy is elítéli a vegyes házasságot, s az »isten és egyház 
elleni vétek*-nek jelenti ki. Hogy Róma nem tud kibé-
külni a házasság polgári jellegével s annak isteni, 
sakramentumi jellegét vitatja, rég megszokott s az ő 
álláspontján egész természetes tény. Azonban szükségtelen 
itt a pápa figyelmeztetése. 

Hiszen nálunk a házasság olyannyira egyházi intéz-
mény, mint sehol Európában, a tisztán kath. államokban 
sem; de másrészt határozottan vissza kell utasítanunk 
azon pápai felfogást, mintha a vegyes házasság »isten 
és az egyház elleni vétek* volna, sőt ellenkezőleg a 
kölcsönös türelem és vallástisztelet intézménye az nálunk 
a vallási közöny helyett. 

Hogy azok, »kik a magyar országgyűlés elé ter-
jesztett, a keresztyének s a zsidók közt kötendő házas-
ságról szóló törvényjavaslatot visszavetették* mennyiben 
szereztek nagy érdemet »nem csak a vallás, hanem a 
haza körül is,* bajos volna meghatározni, a mennyiben 
tudjuk, hogy az tisztán klerikális fogás volt főpapságunk 
részéről, mely a politikai törvényhozás terére vitetett át. 

Szól az encyclika az elemi, közép- és felső iskolákról 
is, s itt mélyen fájlalja azon tényt, hogy az iskolák 
állami jellegűekké lesznek hazánkban, s e végből hang-
súlyozza, hogy az ifjúság nyilvános oktatásában az egyház 
szabadon teljesítse Istentől nyert feladatát.« Túl vagyunk 
azon felfogáson, mely szerint az iskola ügye kizárólag fele-
kezeti ügy volna, s az államnak jól felfogott érdekeinél 
fogva nem lehet kezéből kibocsátania az iskolákat, főleg az 
egyetemeket nem s nem lehet »az egyház és a püspökök 
joghatósága alá jutni* engedni. A ^budapesti kath. nagy 

egyetem* állami jellegét visszautasítja a pápa, s a püspö-
kök ennek megtámadásában semmi alkalmat el ne mulasz-
szanak. Mi mind ezzel szemben elismerjük főfelügyeleti 
jogát az iskolák felett, s szívünkből örvendünk az iskola-
ügy fejlődési menetében, az állami iskolák keletkezése 
fölött is, a mennyiben azok némely vidékeken a magyar-
ság szent érdekeinek erős védbástyái, s így nemzetiségi, 
culturai, de vallási szempontból is jogosultak a mennyi-
ben azokat nem tartjuk valláselleneseknek vagy pláne val-
lástalanoknak. Az alapokat pedig, mivel azok vegyesen 
állami és egyházi tulajdont képeznek, ki nem adhatja az 
állam a püspököknek. 

Sok tekintetben bölcs és figyelemreméltó utasítá-
sokat foglal magában az encyclika a papi képzettség 
elnyerhetésére és ennek eszközeire nézve s ha nem is 
tehetjük függővé »a népek örök üdvét* a papoktól, 
azoknak tudományos müveltetését s erényes jellemfejlesz-
tését mi is hangsúlyozzuk. Azonban azon követelménye 
által, hogy a tudomány »az egyház tanával teljesen össz-
hangzó* legyen, megfosztja azt életerejétől, mert a tu-
domány csak a szabadság légkörében fejleszthető. A 
tudománynak ezen »hagyományos* lekötöttsége okozza 
azt, hogy p o. hazánkban is oly kevés az igazán kath. 
theológus, ki a theológiával, mint tudománnyal őszintén 
foglalkoznék, s e tekintetben prot. theológiáinknak, való-
ban nincs mit szégyelnie a római mellett. A papi kép-
zésnek egyedüli helyes és üdvös eszközét a pápai levél 
az intarnátusban látja, »hogy a növendékek ne lássanak 
soha semmit, a mi az áhítattal ellenkezik*, vagyis posi-
tivebb alakban kifejezve, hogy »világias (értsd modern) 
szellemet sohasem öltsenek.* 

Az uralkodó tévelyek kiirtására végül ajánlja a 
pápai levél a vallásos »iratok* terjesztését és »társulatok* 
keletkezését, melyek a »kath. ügy* előmozdításán fára-
doznak. A határozottan protestáns elleni érdekeket kép-
viselő egyleteskedést, s a ponyvairodalmat terjesztő ira-
tokat a maga hierarchiai céljainak elérésére igen ügye-
sen tudja Róma felhasználni s a »Sz. Olvasó, Jézus szent 
szíve, az örökös rózsafüzér* s más szent célnak »társu-
la táé ró l helyesen jegyzi meg egyik magyar egyházi irónk, 
hogy ezen társulatok korántsem hatnak jótékonyan 
a vallási türelem és józanság terjesztésére, sőt ellenke-
zőleg a bigottságnak, babonának és vallási önhittségnek, 
az eretnek publikánust lenéző gőgnek valóságos meleg-
ágyai. Ezek koránt sem felelnek meg »az igazságnak* 
s még kevésbbé »elősegítői a jó erkölcsöknek, * mint azt 
a pápai levél kívánja és hangsúlyozza! 

A csalhatatlan pápakirály, a megújult ős-római 
cásarismusnak szent Péter cége alatti megtestesítője 
a magyar püspököknek szóló encyclikájában is megmutat ta , 
mily álláspontra helyezkedik a protestantismus és mind 
az ellen, a mi az egyház, az állam, család és tudomány 
terén a modern eszmevilág jellegét viseli magán. Ádáz 
gyűlölet és türelmetlenség a vallásos és tudományos 
meggyőződés ellen, továbbá a római érdekeknek egyed-
uralma képezi azon egyháznak lényegét, melynek ő a feje, 
s ezen szempontból kell megítélnünk a magyar püspökök 
által diktált legújabb encyclikáját is. 

Dr. Szlávik Mátyás, 
theologiai r. tanár Eperjesen. 
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I S K O L A Ü G Y . 

A magyar protestáns néptanító missziója. 
(Elnöki megnyitó.) 

A magyar protestáns padagogus csakis akkor tölti be 
valóban hivatását, ha a rábízott növendékekből igazi ke-
resztyéneket és hü honpolgárokat nevel. E szerint két fő 
dolgot kell folyvást szem előtt tartania, t. i. a keresztyéni 

és a hazafias jellemképzés vezérelveit. 

I. 
Első és fő feltétel tehát : valláserkölcsi alapra épí-

teni ; mert egyedül a tiszta vallás és igazi erkölcs ké-
pezheti amaz örök fundamentomot, melyen kívül szilár-
dabbra nem építhet a nevelő. Igazolja ezt a mult idők 
tapasztalata is. Amaz áldott korban, midőn a nevelési 
eszmék és elvek az ember legfőbb isteni rendeltetésének 
elérésére irányultak: tisztább volt a légkör, szilárdabb 
vala a keresztyén jellem és rendíthetlen a hazafiúi hűség. 
Ma már az ifjú nemzedék nagyobbára úgy beszél mind 
erről, mint elavult, túlhaladott világnézletről beszélni 
szokás és igen sokan feledik vagy nem is tudják, hogy 
hiszen az ujabb idők minden maradandó alkotásainak 
alapja, sőt maga az anyag is, jórészt ama lenézett mult 
romjaitól kölcsönöztetett. Mily sok dolgot élesebben 
láttak és mélyebbre hatólag fogtak fel az ősök, mint 
mi ! Nevelési elveiket és eljárásukat a jelen idők szabad 
gondolkozású ifjú pádagogusa becsmérlőleg említi bar, 
de azok értéke elévülhetlen s utoljára is hozzájok for-
dulunk tanácsért. Mert kivált az újabbkor feltünedező 
ferde nevelési irányzataival szemben igen nehéz az arany 
középút megtalálása, főként oly körülmények közt, midőn 
egyház és állam külön-külön követeli a magáét s a 
vezérférfiak kancsal szemmel tekintgetnek egymásra, 
küzdve az elsőbbségi jogért és a győzedelmi pálmáért. 
Az egyház azonban sohasem fogja kibocsátani öntuda-
tosan, védszárnyai alól híveit, kiknek a bölcsőtől a sírig 
való erkölcsi, lelki, szellemi nevelése — Istentől reá bí-
zatott. Ebből következik, hogy keresztyén állásponton a 
pádagogikát a theologia befolyása alól emancipálni nem 
lehet, mert az anthropologia, psychologia és bölcseimi 
morál, magában sőt együttesen is, sohasem kölcsönöz-
hetik a pádagogikának azt a biztos szilárd alapot, melyre 
a theologia épít. E szoros elvi tétel szerint mindazok, 
kik az iskolai nevelésnek, az egyház és a felekezet fő 
védelme alóli kiragadását hangoztatják, tulajdonképen 
nem egyebet cselekesznek, mint széttépik az iskolának 
életgyökereit, s Rousseauval tartva, a keresztyénekből 
embereket toborzanak, holott épen ellenkezőleg, az em-
berekből kellene keresztyéneket toborzani. Látnivaló 
tehát, hogy a pádagogus mai feladata rendkívül fontos, 
de nehéz is, mert a társadalom az iskoláktól várja sok-
képen zilált helyzetének javítását, és mert az államok 
és egyház, sőt a családok jólétét és üdvét is az ifjúság 
helyes nevelésétől várja s reméli a jelenkor. De be kell 
vallanunk, hogy e pontot tekintve, senki sem találta fel 
még a bölcsesség kövét s intra muros peccatur et extra. 
Helyén valónak tartom tehát, ha a fennt megnevezett 
tétel felett, mely hazai viszonyainkat tekintve, egyházi, 
iskolai és állami tekintetben nagy jelentőségű, ez idő 
szerint épen e szakértői értekezleten egyet-mást elmon-
dandok, tekintet nélkül arra, hogy lehetnek körünkben 
oly igen tisztelt munkatársak, kik a nevelés ratióját más-
ként fogják fel, s a felvetett kérdést talán más alapon 
kívánják elemezni, mint azt ezúttal hallják. 

Meggyőződésem szerint ugyanis minden hazai pro-
testáns, közelebbről református pádagogusnak hivatása az, 
szilárdítsa azon kapcsot, mely iskoláinkat, kivált elemi 
népiskoláinkat évszázadok óta, az anyaszentegyházhoz 
illetőleg az egyes gyülekezetekhez köt i ; ennélfogva kö-
telessége hódolnia azon bibliai elvnek, melyet a debreceni 
zsinat ilyformán határozott m e g : »egyházunk alsó és 
felső iskolái. . . mindenestől az egyház testéhez tartoz-
nak.* A ki érti, mit tesz az, hogy az iskola az egyház 
testéhez tartozik : az nem fog más zsinórmértéket ismerni 
és elfogadni, mint kizárólag az egyház által megszabott 
útmutatást, hogy azt kövesse. De ha ezen alapon kívá-
nok építeni, nevelni: akkor a gyermeket úgy tekintem 
mint Záior ötiov-1; az ember előttem nem puszta földi 
alkotás, hanem isteni eredetű valóság, kinek rendeltetése 
az, hogy tökéletes legyen mint teremtője tökéletes. Ez 
az egyedül feltétlen és helyes nevelési végcél. Mert az 
embert nem elégítheti ki, ha eljutott a civilisatió vagy a 
humanismus magas eszméinek megismerésére; hiszen ez 
eszmék a mi általunk említett keresztyén céllal nem állhatnak 
egy színvonalon. Mert a civilisatió a politikai közösségre 
irányítja főfigyelmét s a humanismus az emberben az em-
bert nézi; mindkét ideál pedig vagy a világgal vagy a 
saját énnel való elégültségre vezet s csak fokonként 
emeli az embert az állati álláspont fölé; mig a mi keresz-
tyéni álláspontunk szerint mint Tertullian mondja »anima 
humana naturaliter christiatia« s mi az emberekből keresz-
tyéneket, isten gyermekeit kívánunk nevelni, nem pusz-
tán okos földi halandókat. És mi azt hisszük, hogy ez 
az alap szilárdabb, mint az anthropologiától vagy philo-
losophai moráltól kölcsönözött basis. Még maga a sokak 
által bálványozott Rousseau is beismeri, hogy tapaszta-
lat szerint a vallás jobb embereket alkot, mint a bölcsé-
szet. Emile-jében egy helyen így kiállt fe l : »Oue d'oeuv-
res de miséricorde sont l'ouvrage de l'évangile.« A mi 
nevelési álláspontunk tehát kizárólagosan keresztyéni és 
első sorban jellemképzést várunk a neveléstől, mindenek-
előtt a családban azután közvetlen folytonosság szerint az 
iskolában. 

Mellőzöm ezúttal bővebben elemezni a szülék neve-
lési hivatását; tudja és érezi ki-ki, hogy a gyermekek 
nevelését kivált azok jellemének fejlődését a szüléknek 
kell szakadatlanul szívökön hordozni, hogy az apa nem-
csak természet szerinti, hanem lelki apja is legyen gyer-
mekének, a ki annak üdvét boldogságát szünetlenül mun-
kálja. A keresztyén anyának hite, jósága és kegyes 
életfolytatása tapasztalat szerint a legíidvösebb hatással 
van a gyermekek jellemének fejlődésére. Mily felemelő 
tudnunk, hogy a keresztyén nevelés ily alapelvei a mult 
idők protestáns családaiban áldást terjesztőleg érvényre 
jutottak s már a kicsinyeken meglátszott azok üdvös 
hatása. Ime egy ily család képe : ünnepi hangulat tölti 
be a házat és a családtagok lelkét, az apa olvassa az 
írást és a család nagyjai, kicsinyei zengik a zsoltárok 
örökszép dallamait; a kisdedek az anyának térdén ülve 
tanulják rebegni az egyedüli megváltó Jézus nevét 1 Itt 
fogamzik a keresztyén jellem, mely hu Istenéhez, Meg-
váltójához, a végső leheletig. E nevelési erény és irány 
nem halt még ki közülünk sem. Habár szunyadoz is 
sokakban a hit : az ige és annak ereje által nyert lelki 
szabadságunk érzete — hisszük, reméljük — öröksége 
lesz a nemzedéknek mindenha. Boldog a nép, hol a csa-
ládok öntudatosan érzik azon rájok néző hivatás fontos-
ságát, hogy hű tagokat kell nevelniök az államnak, isko-
lának s anyaszentegyházunknak 1 

De nem kevésbé fontos a tanítók hivatása s igen 
nehéz a felelősség súlya, mely vállaikra nehezedik. Az 
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ő missziójuk isteni és emberi természetű, vagyis : az is-
kolának, illetve a keresztyén pádagogusnak küldetése 
abban áll, hogy élő tagokat neveljen Isten országának s 
hű fiakat a hazának; tehát keresztyéni s hazafias jelle-
mek nevelése s a növendékeknek jövőbeli élethivatásukra 
való előkészítése — az iskola feladata. Ez utóbbi mi-
kénti megoldását ezúttal nem elemezhetjük, miután tár-
gyunk nem az oktatás, hanem a jellemképzés körül kiván 
forogni. De hangsúlyozzuk, miszerint a gyakorlati páda-
gogika szerint e kettős célt oly módon kell párosítani 
és elérni, hogy az iskola egységes jellege megóva ma-
radjon. Látnivaló tehát, hogy ez mély bölcsességet s 
nagy gyakorlati tájékozottságot igényel a pádagogustól, 
a kinek az egyháztól nem szabad megvonni, a mi az 
egyházé, másfelől a földi érdekeknek is eleget kell tenni. 
Azonban könnyebbé válik a feladat, ha tudjuk azt, hogy 
a fő cél mindig a keresztyéni s azután a hazafias jellem-
képzés, melylyel párhuzamosan a növendék jövendőbeli 
életpályájára szükséges előkészítést kellő időben meg-
kezdeni és céltudatos módon befejezni, szintén missziója 
s kötelessége az iskolának. Ha most már magunk körül 
tekintünk, láthatjuk, hogy közelebbről a mi hazai ref. 
népiskoláink nem felelnek meg e követelményeknek. A 
mi pádagogusaink jó része a mellékcélt a fő cél fölibe 
helyezi s a valláserkölcsi jellemképzést alárendeli a kül-
sőleges jellegű és értékű tudásnak. Fájdalommal panasz-
kodik erről egy jeles lipcsei iskola-igazgató, Barth is, a 
ki »Reform der Gesellschaft (Lipcse i886)« című művé-
ben az iskolai nevelés reformját sürgetvén, a németországi 
állapotokkal szemben így nyilatkozik: »Die Schule der 
Gegenwart genügt weder den Forderungen der Pádago-
gik, noch den Anspríichen des Christenthums, am aller-
wenigsten ist sie eine Hilfsanstalt für die christliche 
Familie.c Jóllehet ez erős vád nem illeti meg hazai pro-
testáns tanítóink egyetemét minden kivétel nélkül, de álta-
lában tapasztalati tény, hogy a mi tanítóink jó nagy része 
is kérkedik ugyan a modern civilisatio és kultura vívmá-
nyaival, s ephemére pádagogiai irányzatok szóvivőiül sze-
gődik, de e mellett békétlenkedik és zúgolódik a keresztyén-
ség és egyház részéről jogosan megvárható követelmé-
nyek miatt s így sem az államnak nem tesz eleget, sem a 
családnak segédkezet nem nyújt, sem az egyházat isteni 
rendeltetéseinek elérésében nem támogatja . Fájdalommal, 
de őszintén valljuk be, hogy nálunk is számtalanon el-
mondhatnák a régi iskolának immár aggastyánokká lett 
fiai, amit Alexander von Humboldt igen nyomatékosan 
így fejezett k i : AVáre ich der jetzigen Schulbildung in 
die Hánde gefallen, so würde ich leiblich und geistig zu 
Grundé gegangen sein.« (Wiese : Pádagogische Ideale 
und Proteste, 10. lap.). Hazánkban igen nagy baj az, 
hogy a népnevelés terén működő pádagogusok legna-
gyobb része igazi hivatottság nélkül lép a pályára; a 
másik még nagyobb baj az, hogy tanítóink mint mon-
dani szokták, »az egyház gyámkodását nem tűrik«, 
vagyis az iskolát az egyháztól különválasztani s azzal min-
den bensőbb összeköttetést megszakítani törekesznek; 
feledvén, hogy ily módon azon gyanúsítás veszélyének 
teszik ki magukat, hogy a tanítói, nevelői pályát puszta 
életmódnak tekintik, vagy azt hiszik, hogy ezen a téren 
legkönyebben csillogtathatják szellemességöket. Az egy-
háznak épen ezért mindig résen kell állani, hogy vete-
ményes kertjébe hiú tolakodók konkolyt ne hintsenek s 
az ifjú nemzedék keresztyéni, illetve felekezeti jellemkép-
zése kárt ne szenvedjen. Mit várhat a gyülekezet lelki-
pásztora s az egyház azon nemzedéktől, mely moder-
nes iskolatanítók fellengős humanismusa avagy féktelen 
pantheismusa, vagy épen athei^musa következtében el-

erőtlenült, s lelkileg a tönkremenés örvénye szélére ju-
tott? Ily veszélyek ellenében óvatosnak kell lennie kivált 
hazai protestáns egyházunknak s nem lehet olcsó áron 
feladnia iskoláinak felekezeti jellegét s nem szabad kö-
zönyösnek lennie az iránt, ha vájjon a jövő nemzedék 
nevelői, tanítói valóban protestáns jellemek-e, avagy se 
hideg se meleg routiniérek, kik az ifjúság legjobb erőit 
elkallódni, elzülleni hagyják s az Isten országának ellen-
ségeit szaporodni engedik vagy talán szaporítják is. 

A protestantismus eleitől fogva az iskolai nevelés 
és oktatás alaposzlopai gyanánt a szentírást és kátét 
ismeré el, mint oly tényezőket, melyek a népszellem, nép-
szokás és keresztyén jellem legerősebb eszközei. Szoros 
szervi összeköttetésben tartja a nevelést az egyházzal, a 
tanítókat a lelkipásztorokkal, tudva hogy keresztyén jel-
lemképzés csakis az egyházban az egyház tan- és erkölcsi 
elvei alapján lehetséges. Egyetemes papságot vall, de 
egyszersmind egyetemesnek tekinti a tanítói hivatást is. 
Ezért áldoz, küzd ha verejtékkel is, iskolái fennmaradá-
sáért s minden sérelem, melyet protestáns iskoláinknak 
szenvedniök kellett a múltban, úgy fájt egyházunknak, 
mintha legszentebb kincsét akarta volna tőle elragadni 
az erőszak. Ilyen, az egyház testéből való test és véréből 
való vér, a mi protestáns iskolánk egytől-egyik, s lelki 
felelősséggel járó kötelessége minden magyar protestáns 
tanítónak, hogy őseink e drága vérrel szerzett örökségének 
épségét óvja, védelmezze! S hogy ezt teszi legvilágosab-
ban bebizonyítja azáltal, ha nevel növendékeiből valódi 
hű protestáns jellemeket) ha előttök mint példa világol; 
ha szivükbe csepegteti a hit és erkölcs tana i t ; terjeszti 
az egyház áldásait ; az Istenben s a Megváltó Jézus 
Krisztusban való hitet erősíti, a keresztyéni és egye-
temes szeretetet a szívekbe oltja, ha nem szégyenli, 
sőt örömmel cselekszi mindazt, a mit tőle az egyház, az 
iskolának édes anyja méltán kér és meg is követel. A 
protestáns egyház egyeteme mindazért, mit iskoláiért 
tesz, csak ezt várja viszonzásul, hogy a tagok, élő ta-
gok, valódi protestáns jellemek legyenek s e részben a 
tanítókra, nevelőkre s pásztorokra igen nagy felelősség 
terhe nehezedik. Ezért kívántatik meg a tanítóban a 
feddhetetlen keresztyén erkölcsi jellem, hogy másokat is 
jellemekké képezhessen. A kiben ez nincs meg, az 
mondjon búcsút az iskolának s ne rontsa az egyházi és 
polgári társadalom levegőjét. Hozzá tehetjük még azt 
is, a mit az idézett Barth az iskolák reformjáról irt ér-
tekezésében m o n d : »Wem die Religion in der Schule 
etvvas Gleichgiltiges ist, wer die Pflege derselben nicht 
als die erste und höchste Aufgabe aller Schulthátigkeit 
betrachtet, der lasse um Gottes willen seine Hand von 
der Schule, der baue Kartoffeln, der züchte Vieh, aber 
von der Schule halté er sich fern.« 

Rettenetes is volna az, ha már a népiskolákban 
tapasztalni kellene átkozott eredményét azon romboló 
törekvésnek, mely a tudás és hit, egyházi és világi tár-
sadalom, keresztyénség és humanismus között ellentéteket 
állít fel s a nevelés jogát az államnak követeli, a ke-
resztyénség és nevelésügy kiszárníthatlan kárára. Pedig 
»az egyház uralmát tűrni nem akaró*, ^gyámkodást 
nem ismerő* pádagogusok akarva nem akarva, előbb-
utóbb ily szomorú helyzet létrehozóivá lesznek. Óvjon 
meg Isten bennünket ily veszélytől 1 Á m d e igyekezzünk 
rajta magunk is, hogy megóvassunk minden ádáz vi-
szálytól, mely a pásztorokat és tanítókat, gyülekezeteket 
és iskolákat, szüléket és gyermekeket ellenkezésbe hoz-
hatná, s állami és egyházi érdekeket lángba boríthatna 1 
Magyar protestáns dicső multunk vívmányait, iskoláin-
kat, első helyen népiskoláinkat tekintsük valóban oly ve-
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teményes kerteknek, melyekben a jövő nemzedéknek 
ápoltatni, tenyészni ós virulni kell, hogy fejlődjék be-
lőle testben lélekben ép, erős nép hazánknak és Isten 
országának 1 A protestáns keresztyén jellemképzést te-
kintsük első és fődolognak az iskolában, tudván 
hogy mi pásztorok és tanítók, lelkészek és nevelők 
egymásnak segítő' társai, együtt pedig Istennek mun-
katársai vagyunk, kik csak előkészítjük a növendé-
keket a szent lélek iskolája számára, hogy aztán Isten 
maga vegye át — hogy kifejezésre juttassa — a neve-
lést. Ily jellemképző nevelés mindig megtermi jő gyü-
mölcseit ; ha másoknál nem is, de rajtunk meglátszik 
fáradozásunk áldása; mert miként megdönthetleti az a 
tétel, hogy docendo discimus: ép úgy igaz marad mind-
végig, hogy midőn mi jellemeket, keresztyéneket nevelünk: 
önmagunk is előbbre haladunk; s miként egyebeket a 
tökéletesség célja felé vezetünk : e célhoz önmagunk is 
közelebb jutunk, ama bölcs igazság szerint: Instituendo 
instituimur! (Böhl, Allgemeine Pádagogik Wien, 1872. 
§• 30-)-

Erdős József. 

T Á R C A . 

Az istenhit az újkori bölcseletben. 
(Vége.) 

Renan Jézus életének két időszakát veszi fel: az 
elsőben a galilei Jézus a tó partján él, tanít és prédikál, 
javí'ván a judaizmust inkább lelki tisztasága, mint ma-
gyarázatai által ; a másodikban a reformátor áll elő. A 
két személy közt nincs semmi átmenetel vagy hasonló-
ság. Az első, a nazaretbeli ács, egyszerű falusi ember, 
sőt pusztai suhanc — jeune villageois — kinek törté-
nelemről vagy politikáról ideája sincs, ki a világot csak 
az ő naivsága prizmáján át nézi. Jézus ő szerinte sajátsá-
gos személy volt, finom és vidám moralista, a nők iránt 
gyöngéd érzelmű, szerelmet, mulatságot kedvelő stb. 
Hanem az átvitelnél kontár kezekre ismerünk. Renan, 
mint művész is ügyetlenül járt el. A történelem és kri-
tika szempontjából nem lehet elég szigorúan Ítélni fö-
lötte. Jézusnak ezen megkettőztetése a legkevésbbé el-
fogadható és a legszomorúbb minden agyrémek közt. A 
második képben úgy van előtüntetve Jézus, mint a ki a 
pásztorbotot királyi pálcával cseréli fel. A messiás sze-
mélyisége kezdődik. Jézus, hogy fenntartsa személyiségét, 
engedményeket tesz a néphitnek: megkeresztelteti magát, 
elfogadja a Dáviddal összekötő geneológiát, végre csoda-
tévő és ördögűző lesz akaratja ellenére. Renannak azon 
mentegetésére, hogy Jézus keleti faj volt, azt mondja 
Caro, hogy Jézus keleti faj volt, »az ilyen apológiánál 
szentebbek Voltaire gúnyolódásai.* Csakugyan valóságos 
torzkép az, melyet Renan Jézusról a d : »a valóság ellen 
küzd« »eszméi zavartak® ^fanatizmusa kezdődik® »nincs 
semmi többé az első napok szelidségéből.« Végre Renan 
Jézust az utolsó napokban egy óriás álmodozónak nevezi. 
Miután ezeket részint Renan saját szavaival, részint ki-
vonatban elmondta így fo ly ta t ja : Szedjük össze most 
már a vonásokat, felismerjük-e e képben Jézust ? Nem 
inkább némi hasonlatosságot találunk abban egy honfi-
társunkhoz, a kritikai iskola egyik tagjához ? A könyv 
végén található hosszas lirai ömlengésekben az emberi 
nagyság tetőpontjára helyezettnek mondja Jézus személyi-
ségét, hova azonban felülteti Marc Aurélt, Szakya-Mounit, 
Spinozát. Renan többi könyvei az élő Isten helyére egy 

tiszta eszmét, egy eszmét, egy elvontat nyújtanak imá-
dás tárgyúl; itt az Istenfia helyére egy a tudatlan hi-
székenység által istenitett embert léptet, egy embert, ki 
néhány év alatt a galilei bukólikák eszményi szelidségé-
ből az ezerévesek és rajongók gyászos enthuziázmusába 
megy át, előre áldozatúl jelöltetvén ki az őrültségre vagy 
a halálra. 

Ez hát a kép Krisztusról, melyet az evangyélium 
hagyott a mi szemeink előtt s a mi sziveinkben ? Jézus 
történelmi bűntelenségét a legszigorúbb Ítészek sem von-
ták kétségbe. Az evangyéliumokban láthatjuk Jézust 
cselekedni, hallhatjuk beszélni; nem cselekszik, nem szól 
csak az emberek javára, felvilágosítja őket, felébreszti 
bennök az isteni dolgok tudatát, az Isten szerelmét, az 
igazság és valóság szeretetét, a gyengék tiszteletét. O 
mintegy belemerül az isteni élet felsőbb étherébe ; ő az 
eget magával hordozza szívében vagy terjeszti azt szava 
által. O átment az életen a nélkül, hogy abban részt 
vett volna egyéb, mint azon jó által, melyet árasztott. 
Renan gyanúsítja, hogy sok gyengeségei eltitkoltattak. 
Honnan tudja azt ? Ez meggondolatlan és szomorú be-
széd. Ha Renan ilyet gondolhat, nem érezte, nem sze-
rette soha Jézust. En nem csodálkozom többé, hogy 
kényállítmányainak (hypothesis) iszonyú kockajátéka 
kompromittálhatta azon imádandó személyiséget, miután 
a kényállítmányok szükségesekké váltak fenntartani az ő 
regényes történetének épületét ; nem csodálkozom többé, 
hogy az erkölcsi nagyság oly durva illetésére engedi 
magát ragadta tn i ; nem lepetem meg, midőn Jézusból, 
eszményéből, egy szégyenletes bűntársat csinál a Lázár 
szomorú komédiájában, egy óriás álmodozót egy siral-
mas őrültet. Minden megfogható előttem. Renan meg-
vallja néhol, hogy az evangyélium csaknem mind ugyan-
azon szerzőké, akiknak tulajdoníttatik. Eszerint nincs 
hátra egyébb, mint választani : vagy Istenfia Jézus azaz 
valódi Isten, vagy még csak nem is felsőbbrendű ember 
nem is magasabb erkölcsi lény, miután a legvétkesebb 
módok által emelte istenségét; vagy feltétlen értékű a 
keresztyénség, vagy nem kell abban látni egyebet, mint 
tizennyolcszázados hazugságot, csalás és hiszékenység 
által építve, zsarnokság és alattomoskodás által fenn-
tartva. Ha Renan elveszi a természetből a természetfe-
lettit, a Jézusból kisebbet csinált, mint egy ember, ő 
megcsalta a világot. ímhol brutális eredménye e formája 
miatt oly szomorúan népszerű könyvnek. 

Végül azon siker felett elmélkedik Caro, melyet 
Renan könyve aratott. Kik bámulják Renant? Első he-
lyen említendő azon nyugtalan zavargós tömeg, mely 
minden vallásos rendszer ellenségeiből újoncozza magát, 
mely háborút folytat oly tan ellen, mit felfogni nem 
képes. Ezek előtt mindenki, ha egyszer valami valláshoz 
tar t ja magát, elmaradottnak, sőt a szolgaság eszközének 
tetszik. Szerintök előbb a keresztyén hittételekkel kell 
elbánni, hogy polgári szabadsághoz jussunk, hogy a pol-
gárisodás biztosítva legyen. Van aztán Franciaországban 
a műveltebbek közt is számos ellensége a keresztyén 
vallásnak, kik egyszer mindenkorra számot vetettek a 
végetlennel. Némelyek közülök Voltaire módjára csak 
játéktárgyúl használják a vallásos eszméket, mások Strauss 
példáján indulva megengedik, hogy az evangyéliumi 
dolgok igen szépek, de tagadják, hogy megtörténtek, 
hogy legendáknál egyebek 'volnának. Érdekes erkölcs 
statisztikai munka volna kimutatni mindazon eljárást, 
melyet a keresztyénségre alkalmaznak. Mindenki elveti 
belőle, ami neki terhére van : s ezek után mi áll elő ? 
Amint M. Sacy igen szellemdúsan mond ja : »a száz 
kapujú Jeruzsálem, melyekre a Mahommet neve mellé 
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ratik Mózesé, a Buddháé mellé a Jézusé s hogy min-
denki elégedett legyen, a Voltaire és Rousseau neve 
is ott van a sz. Péteré és sz. Palé mellett. ímhol a Je-
ruzsálem, mely csak abban különbözik a Bábel tornyá-
tól, hogy az végződött nyelvzavaron, ez pedig kezdődik 
eszmezavaron. * Éz-é a keresztyénség jövője ? s lehet-e ezt 
keresztyénségnek nevezni? s ha ez tiszta bölcselet, ak-
kor minek e szó használatával megcsalni a köztudalmat? 
— Renan olyan könyvet írt, melyben ezen eltérő fele-
kezetek mindegyik feltalálja a maga boldogságát. 

Taine munkáiban Caro a naturalizmus újjászületését 
látja. Taine iránya igen határozatlan. Az angol bölcselet 
fe'etti tanulmányaiban össze vannak keverve Hegel Con-
dillac, Spinoza, August Comte eszméi; az uralkodó hang 
azonban mindenütt ugyanaz: idegenkedés minden isme-
rettani valóságtól, megvetése mindannak, ami nem tü-
nemény vagy törvény, kizárása minden tapasztaláselőtti-
nek (apriori) a tapasztalaton és elvonáson épülő tudásból. 

Taine előtt két mód volt ostromolni a spiritualiz-
must: a vita és gúnyolódás. O vegyíti mindkettőt. Taine 
különben is erős gondolkozó és vitázó; de a közönség 
Ízlésének is eleget akart tenni, elmésen belehozván mai 
emberek neveit a mult század férfiainak életrajzába, kik 
az ily vidor ellenfél irányában nem tudják feltalálni ma-
gukat. Többek közt Royer-Collard-ra azt mondja, hogy 
bölcseletét a Szajnaparton vette 30 sousért, meg hogy 
Joufifroy garantirozta az ökröknek a jövő életet. Ehhez 
járul az az inkább megvető, mint birói hang, melyet az 
ellenvéleményűek irányában használ. 

Ami Taine tanelveit illeti, három kérdés áll előt-
tünk : egy lélektani az eszméké s két ismerettani a létei 
és eredeté. Caro igazat ád Tainenek abban, hogy az 
okosság elmélete távolról sincs bevégezve, de hangsú-
lyozza, hogy egy pontra nézve a kísérlet bevégeztetett 
s ez az, hogy az empirizmus tehetetlennek bizonyult az 
ismeretek megfejtésében. Taine ugyanis ismétli az em-
piristákkal, hogy a gondolat működésnek nincs semmi 
emberfölötti forrása, hanem igenis van kettő s termé-
szetes : a tapasztalás és elemzés. S ebből magyarázza ki 
Taine az axiómákat is, noha valósággal csak egy főtétel 
van: az azonosság elve. Erre azt kérdi Caro : vájjon ez 
ellenmondások logikai lehetetlenségét észrevevő tehetség 
nem maga az okosság-e ? vájjon a Tain által helyettesí-
tett ilyenkörű elemzés vagy elvonás különbözik-e más, 
mint csupán neve által az okosságról? Taine azt erősíti, 
hogy minden tapasztalat előtti (apriori) Ítélet, axióma 
vagy elv elemző. És mégis az értelem saját tekintélye 
vagy saját természeti élénkségénél fogva hoz elő eszmé-
ket, melyeknek általános és szükséges vonatkozást ad. 
Ez esetben be kell ismerni, hogy van valami bennszülött 
az értelemben, — ez az, amit az empirizmus meg nem 
engedhet a nélkül, hogy magát meg ne cáfolná. 

Hogy vannak a szellemben Ítéletek, melyek nem 
vihetők vissza az azonosságra, elég csak az állagnak 
axiómájára utalnunk. Taine ezt úgy akarja bebizonyítani, 
mintha a rész feltételezné az egészet, állítván, hogy az 
állag nem egyéb, mint összege minden minőségnek. 
De mi előttünk az állag nem csak rész, hanem való 
egység, maga a létei, mely fennáll az ő módjainak vál-
tozandósága alatt, az ő tüneményeinek ideiglenességében 
összekötvén azokat egymásközt nem valami ingó követ-
kezési mód, de az erő és folytonosság által anélkül, 
hogy összezavarodnék velők. Az állagok axiómája nem 
egyéb, mint az olciságé, csakhogy más alakban. Ez el-
vitázhatlanná lett, miután Leibnitz megállapította, hogy 
az erő maga az állag lényege, hogy a tétel ismerete 
elemezve egyre megy az ok ismeretével, ez által fejez-

vén ki magát. Mérnők mondani, hogy különböző alakok 
alatt az okosságnak csak egy általános elve van. Az 
állagok axiómája, a módok viszonylatainak axiómája a 
célra az okiságnak kielégítő elve : mind megannyi külön-
böző alkalmazása az okszerűség axiómájának. Az okiság 
elve ellenében, mely a tudományok igazi kezdete, min-
dig hajótörést szenved az emberi ismeret kritikája, 
mert itt a dolgok természete ellen vállalkozik. Mindennek, 
ami történik, oka van. Nincs második ok a végetlen mel-
lett. Ez elvek ellen nem boldogulnak az empiristák. 
Taine nem tudván kifejteni az ok axiómáját, átváltoz-
tatja az ok ismeretét a törvényére. Az ok szerinte nem 
különbözik az okozattól, a munkás erő nem más, mint 
a logikai szükségesség. A végetlen dolgok ismeretének 
nincs más eredete, mint a szükségképeni ítéletek, ered-
ményei a tapasztaláson épülő elvonásnak. De az elemzés 
törvényeiből csak a határoltság lehetetlenségére jutunk. 
A mennyiségi végetlenből nem lehet analógiát vonni az 
ismerettani (metafizikai) végetlenre, melyet mi igaz ere-
detnek tekintünk, melynek kimagyarázásába nem mer a 
tapasztalat belefogni. 

Érdekes Tainnak az angol irodalom történetében 
nyilatkoztatott elveit ismerni, melyekben a legvastagabb 
végzetszerűség (fatalismus) nyilatkozik. »A szükségesség 
hierarchiája uralkodik — úgymond — mind az erkölcsi, 
mind a tetmészeti világban. E g y polgárosodás, egy nép, 
egy század meghatározások (definitiók), melyek magukat 
beleplezik. Az ember csak egy átmeneti elmélet (theoria) tu-
lajdonképen a tárgy itt csak arra szolgál, hogy rendszeré-
nek bizonyságot szerezzen, hogy — mint maga mondja — 
kifejtse, miként jönnek világra a nagy politikai, vallásos 
és irodalmi művek és leleplezze a belső mechanizmust, 
melynélfogva a barbar szász népből azon angol lett, 
melyet ma látunk. Taine a történelmet és irodalmat úgy 
tárgyalja, mint valami anatómiai muzeum tárgyát . A 
véralkatokkal, szokásokkal sokat foglalkozik. Rugókon 
mozgatja ő nemcsak az embert, de Istent is. Az erkölcsi 
inditó okokról szó sincs. »A vétek és e r ény— úgymond 
Tain — csak vegyi termékek i mint a vitriol és cukor.* 
Nagy kedvteléssel keresi az oly adatokat, melyek az 
embert, mint állatot mutatják be. Két igen nagyfontos-
ságú szó hiányzik művéből, mely minden valódi polgá-
rosodást és bölcseletet magába foglal : Isten és szabadság. 

Vacherot »La metaphysique et les sciences« művé-
nek, melyben a szerző az eklektikus szerepére vállalkoz-
ván egy új rendszert akart alkotni, csupán Istenre vo-
natkozó nézeteivel foglalkozik Caro. Vacherot Strausszal 
és Hegellel egyértelemben fogja fel a végetlent, miután 
állítja, hogy az nem létezhetik másképen, csak a minden-
lét feltétele alatt. A személyesség, mely egy magában 
központosult én más én ellenében nem lehet végetlen. 
Megengedhető ez ? kérdi Caro. Semmiképen nem. A vé-
getlen nem egy különös attributuma Istennek, de közös 
jelleme minden attribútumának. Ez csak a lélek tökéle-
tességét, az isteni tökélyek határtalanságát, a létéi feltét-
lenségét, nem pedig egészletét (totalitas) jelenti. A spiri-
tuális ismerettan soha sem érthet a végetlen alatt mindent. 

Vacherot szerint az egyetemes lény kétféleképen 
tekintethetik: valóságában és eszméjében. Amot t világ, 
emitt Isten. A theologia Istenről a tökéletes lényről ta-
nít, nem amint az időben és térben fejlődik, hanem az 
ő lét elének eszményi tisztaságában.- Ez új fokozaton a 
végtelen lény felveszi a valóban isteni attribútumokat a 
változatlanságot, függetlenséget a tökéletességet, de nem 
lesz tökéletes, csak ha át megy az eszmény állapotába. 
Istenné lesz, de az ő istensége realitásába kerül. Á való-
ságnak természetében van soha sem szállni magánál 
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alább a tünemények szétszórtságáig, az alakok változan* 
dóságáig. Valamint a valóság (verité) a realitásnak, úgy 
a lényeg a léteinek van ellenébe téve. A létei fejlődik 
a természet és történelem kettős alakja alatt ; a lényeg 
egyedül a gondolatban székel. (Nemde — mond Caro 
— visszakerültünk Piátóhoz?) — Az ismerettan feladata 
Vacherot szerint meghatározni a végesnek a végetlenhez 
való viszonyát: hogyan lehet a változatlan tökéletesség 
okká? hogyan lehet megegyeztetni a rossznak létezését 
egy bölcs és jó Isten gondviselésével ? Amire nem vol-
tunk elkészülve, mert fenntebb az Istent mint valóságot 
elválasztotta a világtól, most azt mondja : Isten és a 
világ közt nem vonatkozás, de azonosság van. Isten any-
nyiban értelmes, amennyiben szellem s annyiban hatal-
mas, amennyiben természet. Az isteni szellem gondolja 
az egyetemes életet, melyet az isteni természet előállít. 
De mindig ugyanazon egy isten (ha ez nem pantheizmus, 
akkor nincs pantheizmus). Ezzel, mint mondja, elenyé-
szik a világban levő rosszért való felelősség, mely Istenre 
mint okra mulhatlanul hárulna. 

Erre azt mondja Caro : Legyen. Nem is a rossz 
az, ami e rendszerből nem érthető meg, hanem inkább 
a jó. Ha az értelmes ok működését elvonjátok, igen fel-
fogható lesz minden szabálytalanság, vakeset, rendetlen-
ség. De a világban mégis tú'uralkodó a rend, az össz-
hang, a szépség. A szeivetlen természet legalsó fokán 
felleljük a rendet a Jó és Törvény alakja alatt. Vache-
rot szerint az okiság ismerete nem alkalmazható theolo-
giai problémákra s mi a lcépzelodés előítéleteinek enge-
dünk, midőn a világtól külön vált lényt realizálunk. 
Nem igazságtalan vád ez ? kérdi Caro. Hát képzelődés, 
nem az okosság vezet-e bennünket erre? Hát csak kép-
zelnők mi a feltétlen ol<.ot. Ellenkezőleg Vacherot kép-
zelődik állítván, hogy a világ önmagának elve, hogy ez 
elv nem kereshető másutt. Továbbá fejtegetés után erre 
az eredményre jut Caro : Szerintünk egy ily isteneszme 
nem lehet más, mint alanyi Isten. Vacherot Istenének 
nincs tárgyi valósága, miután az emberi szellem szeren-
cséjétől, sőt saját egyéniségem viszonyától függ. Az 
nem más, mint a kozmosz teremtménye, miután teremt-
ménye az én gondolatomnak, ez pedig amannak egy 
része. ímhol a Vacherot Istene! Ezek szerint az a sok 
millió értelem, mely nem képes elvonás utján Istent te-
remteni magának, Isten nélkül marad. 

Végül meg arról kell szólnom, miért nem foglal-
kozom napjaink bölcseletével, melyet hogy ismerek, hi-
vatkozhatom Művelődéstörténetemben a legújabb kor 
bölcseletére. A felelet adva van azon nagy arányban, 
melylyel Kanttal foglalkoztam. Napjainkban a visszatérés 
Kanthoz ismeretes s ezzel együtt jár a vallásbólcselet is 

Dr. Bihari Péter. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

15orgia Lucrézia. Irta Gregorovius. Szerző enge-
délyével a fordítást megkezdette Márkus Miklós, be-
végezte Feleki József, foktői ref. lelkész. Kiadja Háth 

Mór. Ára 2 frt 40 kr. 

Ez a címe ama nagybecsű történeti élet- és kor-
rajznak, mely a tudományos világ előtt mindenfelé óriási 
feltűnést keltett. Angolra, franciára, olaszra, spanyolra 
azonnal lefordították, mint páratlan gazdag adat-haimazát 
a Borgiák mindenkor vonzó és érdekfeszítő történetének. 
Magyar fordítását egy törekvő fiatal iró : Márkus Miklós 

kezdette meg, de időközben elhalván, kezéből kiesett tol-
lát Feleki József vette fel. Az egész mű Ráth Mór díszes 
kiadásában teljesen megjelent és nála, úgyszintén minden 
könyvkereskedőnél megszerezhető. 

Szerzője a hírneves német történész : Gregorovius, 
a ki már megelőzőleg roppant érdeket keltett egy óriási 
nagy, adatokban gazdag munkájával, melynek címe: 
Geschichte der Stadt Rom, ím Mittelalter. Gregorovius 
kiváló helyet foglal el a történetírás terén és mint for-
ráskutató teljesen megbízható. Az ő Borgia Lucréziája 
az archívumok porlepte aktáinak megsárgult redőiből 
pattant elő, minden szépités vagy roszakaratú befeketítés 
nélkül. Kölönben művének határozott tendentiája van : 
rehabilitálni akarja Borgia Lucréziát ama rettenetes vád 
alól, melynek bélyegét Hugó Viktor romantikus költé-
szete nyomta rá. A lángeszű költő, félrevezettetve San-
nazar satyráitól és a Guiccíordinitől ránk szállott hagyo-
mánytól, úgy festette őt »Borgia Lucrézia« című ször-
nyűséges drámájában, mint egy maenade-ot, ki egyik ke-
zében a méregkelyhet, a másikban a gyilkot tartja. És 
a világ még ma is ilyen erkölcsi szörnynek képzeli, a ki 
ölt és gyilkolt és lázas szenvedélyét a vérfertőzés nem-
telen bűnével elégíté ki. 

Gregorovius az olaszországi könytárakban eszközölt 
kutatásai alkalmával temérdek adatra talált, melyek más 
és más színben tüntették fel előtte Borgia Lucréziát ; a 
bűn fertőjébe elmerült nő alakja mindinkább halványo-
dott, elmosódott és az összevágó, találó hiteles adatok 
halmazából előtérbe lépett, kidomborodott a szerencsétlen 
nő képe. Valóban Borgia Lucrézia a legszerencsétlenebb 
nőalakja a modern történelemnek. Szerencsétlen, mert 
egy hírneves, ördögi természetű pápa leánya; szerencsét-
len, mert atyjának és bátyjának minden bűne árnyékot 
vet ő reá is; szerencsétlen, mert nincs önállósága, aka-
rata, hanem valóságos játékszer, minden bűnre kész 
atyjának és nagyravágyó bátyjának kezében ; szerencsét-
len, mert oly átkot kénytelen hordozni, melylyel őt a 
világ tévedésből sújtotta; szerencsétlen, mert a légkör, 
melyben élt, meg volt fertőztetve és mérgezve; szeren-
csétlen, mert ez nemcsak lelkét gyötörte életének meg-
rázó eseményeiben, hanem hírnevét is a legundokabb 
módon beszennyezte! 

Gregorovius kétségbevonhatatlan okmányokkal bi-
zonyítja, hogy a Borgia Lucrézíára szórt vádak atyjának: 
Borgia Rodrigónak, a ki későbben VI. Sándor név alatt 
pápa volt és bá ty jának: a nagyravágyó és korán elhunyt 
Caesarnak a terhére Írandók. Ok voltak a főbűnösök, ők 
— a pápa és fia — e két leggonoszabb alakja a római 
egyház legmagasabb testületének! Egymás után tiporták 
lábbal — rokonvérbe áztatva szentséges kezeiket — 
mindazt, a mi legszentebb az emberi lélek e lőt t : a családi 
élet boldogságát, a rokonok életét, becsületét. Borgia 
Rodrigónak, V l dik Sándor pápának minden szeretője, 
gyermekeinek minden anyja — férjes nő volt! Borgia 
Caesar nagyravágyásból leteszi az érseki és bíbornoki 
méltóságot, világi monarchája akar lenni egy összetákolt 
nagy egyházi birodalomnak és hogy fényes összekötte-
téseket biztosítson magának, egy francia hercegnővel lép 
házassági frigyre, de nejétől különvállva él! Borgia 
Rodrigo, mint VI. Sándor pápa, csakhogy emelje az 
egyházi állam fényét, hatalmát, gazdagságát, leányát : 
Borgia Lucréziát valóságos árucikknek tartja és a leg-
többet ígérőnek eladja! Borgia Caesar, az érsek és bi-
bornok saját kezével gyilkol: meggyilkolja testvérét, 
meggyilkolja — atyjának, a pápának tudtával, engedé-
lyével és helyeslésével nővérének: Borgia Lucréziának 
férjét, Alfonsot, Bisellix hercegét! Borgia Rodrigo, mint 
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VI. Sándor pápa, leányát: Borgia Lucréziát törvényesen 
elválasztatja ama férfiútól — Sforza Jánostól, — kivel 
kevéssel azelőtt, az ő képviseletében, a szentszék előtt 
törvényes házasságra bocsájtotta. Borgia Caesar, levet-
kőzve minden emberi érzelmet, az egyház egységes 
nagysága és hatalma érdekében tűzzel és vassal pusztítja 
az egyház híveit, nyomort, ínséget, átkot hagyva hátra 
maga után. Borgia Rodrigo, mint VI. Sándor pápa, nyil-
vánosan, okiratilag ex cathedra hazudik és pedig minő 
érdekes ügyben : saját törvénytelen fiát, Borgia Giovan-
nit mint másik törvénytelen fiának: Borgia Caesarnak 
fiát törvényesíti és annak örökébe beállítja! 

Már most ha felvesszük, hogy minő lehetett az a 
környezet, melynek ilyen fejei, irányadói voltak: hű ké-
pét nyerjük ama szánandó helyzetnek, melyben a sze-
rencsétlen Borgia Lucrézia római tartózkodása alatt élt! 
Csak egyetlen egy áldást, jótéteményt nyert erkölcsi 
hóhéraitól : nagyravágyásuk érdekében lett Ferrara her-
cegnője, Alfonso neje, és itt, ennek birodalmában érte 
el vágyainak netovábbját : a csendes, tisztességes családi 
életet. Eletének e korszaka úgy tünteti fel őt, mint a 
legtisztességesebb és legbecsültebb családanyát: egyetlen 
egy panasz nincs ellene, sőt — a mi a lehetetlenséggel 
határos — tiszteletet és becsülést vívott ki a Borgia 
névnek! y. j . 

B E L F Ö L D . 

Szász Károly úr püspöki látogatása. 
A felső-baranyai reform, egyházmegye folytatólagos 

püspöki látogatása a mult számunkban közlött programm 
szerint megkezdődött. F . hó 7-én reggel kelt útra püspök 
úr, Szilády Áron egyházkerületi főjegyző úr kíséretében, 
s mint az utolsó órában vett futólagos tudósításból látjuk, 
délután 5 órakor a sz.-lőrinci állomásra szerencsésen meg-
érkeztek. Itt várta már a látogatókat a nagy-vátyi ban-
dérium zászlókkal, a jó barátoknak s tisztelőjüknek díszes 
serege. Ott volt a buzgó esperes, Kovács Antal, az egyház-
megye közelebbi és távolabbi részeiből vagy 20 lelkész ; 
az egyházmegye egyh. tanácsbírói közül Alföldi Sándor 
kiérdemült esperes, Cziícz Lajos, hely. esperes, Dányi 
Gábor, Ambrus Józef) a világi tanácsbírák közül: Galamb 
Gyula, Nagy Károly, Fazekas József stb. Először Kovács 
Antal esperes úr üdvözölte püspök urat az egyház nevé-
ben, kifejezvén örömét, hogy a mult évben oly szépen 
megkezdett, de félbenhagyott püspöki látogatás befejezé-
sére jöhetnie püspök úrnak Lsten megengedte. A meleg 
szívélyes üdvözlő szavakra püspök úr válaszolt. »A meg-
kezdett munkát — mondá püspök úr — míg Isten erőt 
ad, félbenhagynunk nem szabad s befejezésére kell siet-
nünk, mert mindig újabb és újabb munka vár reánk 
míg csak nappal vagyon.« Majd a megyei hatóság ne-
vében Trixler Károly sz.-lőrinci járási szolgabíró üdvözölte 
a látogatókat, felajánlotta a hatóság szíves támogatását 
és kíséretét, mit püspök úr megköszönve fogadott el. 
Végre Nádossy Kálmán sz.-lőrinci birtokos és az ágostai 
hitvallású evangelikus egyház felügyelője, a testvérfeleke-
zet nevében üdvözölte püspök urat, mire viszont az a 
testvériesség érzete által sugalt meleg hangon válaszolt. 
Ekkor az egybegyűltek szíves éljenzései között, Nádossy 
úr négyes fogatú kocsiján foglalva püspök és főjegyző úr 
helyet, hosszú kocsisortól kisérve, s Sz.-Lőrinczen rövid lá-
togatást téve Nádossy Kálmán s Benkő Gyula ügyvéd urak-
nál, N.-Váty felé ment püspök úr. Harangszó mellett haj-
tattak végig a csinos falun, az utcán az egész gyülekezet 

apraja, nagyja üdvözölte püspök urat s tódult utánna. A 
templom mellett, a paplak ajtajában Toronyai JózseJ 
h.-lelkész üdvözölte meleg szavakkal a gyülekezet nevé-
ben püspök urat, mire az hasonlóan felelt, örömét fejezve 
ki, hogy először is itt e buzgó gyülekezetben jelenhetett 
meg, mely pásztor nélkül maradva is együtt tartott s 
megőrizte hitét és egyháza iránti szerelmét. 

A paplakra bemenve, az egész társaság együtt 
maradt, az egyházmegye gondozásából rendezett ba-
rátságos vacsorán, melyet szíves felköszöntők fűszereztek. 

Másnap szept. 8-ikán reggel a nagy-vátyi templom 
színig megtelt hallgatóval. Roppant hőségben végezte 
püspök úr a szolgálatot, majd egy óra hosszat. Délután 
pedig, a majd nem kiállhatatlan melegben Szent-Erzsé-
beten tartott egyházi beszédet. Templom után mindkét 
helyen meglátogatta püspök úr az iskolát. Sz.-Erzsébeten, 
hol csak julius i-je óta van iskola (az előtt, tavaly okt. 
óta nem volt, mert nem kaptak tanítót a 100 forintra !) 
aránylag meg volt elégedve püspök úr az ottani tanító-
káplán működésével. Iskola után a presbyteriumokkal 
értekezett s küzködött püspök úr. N.-Vátyon az újból 
elhalasztott papválasztás s ez által is erősbülő pártosko-
dás miatt, Sz.-Erzsébeten pedig azért, mivel a segédta-
nító-tartást egészen a pap nyakába akarják vetni s ma-
gok arra mit sem áldozni. 

Tanári székfoglalás a budapesti theol. akadémián. 
A dunamelléki egyházkerület papnevelő intézetében 

a tanév idei megnyitása a tavaszi ker. gyűlésén válasz-
tott új tanár, Kenessey Béla, székfoglalása által a szokottnál 
nagyobb, sőt mert székfoglaló most első izben tartatott , 
mondhatni, különös érdeklődéssel ment végbe. Az ünne-
pélyen jelen voltak Szász Károly püspök, gróf Tisza Lajos 
főgondnok, Adám Kálmán, Baksay Sándor, Koncz Imre 
esperesek, Décsey Lajos egyházmegyei gondnok a theo-
logiai választmány részéről, továbbá a tanárikar, a theol. 
ifjúság és több érdeklődő. 

A »Jővel Szentlélek Úr Isten4 elhangzása után 
Szász Károly püspök úr emelkedett szellemű imában kérte 
a kegyelem Istenének áldását a theologus ifjúságra, mint 
az Úr szöllőjének leendő munkásaira és vezetőikre, a 
tanárokra. Ima után rövid de eszmedús alkalmi beszédet 
intézett az ifjakhoz, az atyai szeretet melegével intve 
>fiait«, hogy haladjanak a tudományban, erősödjenek a hit-
ben és gyarapodjanak a jó erkölcsökben. A hatásos beszéd 
végeztével felszólította az új tanárt, hogy adja elé szék-
foglalóját, mire Kenessey a következő beköszöntő beszé-
det tartotta. 

Főtisztelendő theoL választmány ! Nagy tiszteletű tanári 
lcar ! Nemes ifjúság ! 

Ezelőtt 22 évvel vezetett fel először atyja egy kis 
cifra szűrös fiút ennek az iskolának falai közé, hogy el-
sajátítsa a tudományok tudományát, az irást és olvasást. 
S itt ez intézet falai között tanultam meg csakugyan 
irni és olvasni, mikor gyermek voltam a gyermekhez 
illendő dolgokat; mikor ifjúvá serdültem, itt tanultam 
olvasni tudni vágyó lelkem szomját kielégítő dolgokat s 
mikor vágyam oda vont, hogy óhajtottam bepillantani 
az isteni titkok mélységeibe, vágytam olvashatni az sirá-
sok* titkos jeleit s megérthetni azok jelentéseit, belátni 
akartam az emberi lélek titkos műhelyébe, hogy azok 
az elrejtett tényezők ott miként munkálnak s mit alkot-
nak ; mikor égett bennem a vágy olthatatlanul, mint 
hajdan a Mózes bokra égett, tudni, látni a lét nagy 

74* 
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problémáit s feleletet adni azokra: akkor újra e falak 
közé jöttem, hogy olvasni, érteni tanuljak és a midőn 
lassanként derült előttem a homály, a mint a titkos »je-
lek« nyilvánvaló dolgokat kezdettek nekem beszélni, 
melyeket addig eszembe sem vehettem, a mint a földet 
a mennyel összekötő Jákob lajtorjájának végén megmu-
tatták a hit világánál az ott trónoló istenséget, mint 
minden létnek forrását s megmutatták, hogy a lét célja: 
tökéletessé lenni, mint O tökéletes; mikor megtanítottak 
arra, hogy csak a szeretet tesz boldoggá, mert az tesz 
erényessé : akkor hálával borultam az Alma Mater keb-
lére, ki mint gyermekével mindég kényeztetőleg bán t ; 
hogy miért ?1 Hát van annak a gyermeknek valami kü-
lönösebb érdeme, a kit kényeztetnek ? 1 Mondom hálával 
borultam oda s mégis annyi élvezett jók után volt egy 
kérésem, az t. i. hogy tettekkel hadd róvhassam le kö-
szönetemet, engedje meg, hogy szent ügyének munkásai 
közé állhassak be. Es ő, a jó anya, a helyett, hogy ifjúi 
túlságos önbizalommal visszautasított volna azt mondva, 
hogy mersz helyet kivánni szentélyem felkent áldozó 
papjai között, menj, nőnöd kell még 1 oda bocsátott a 
szent helyhez, hogy én is mutathassak be áldozatot lel-
kem első zsengéiből. Csodálkozhattok-e, ha, a midőn 
helyemet a tudomány oltára körül el akarom foglalni s 
egy nagy és szent fogadást kívánok tenni, hogy az ál-
dozat lángját, mely mennyei tűzzel gyújtatot t meg, leg-
jobb tehetségem szerint folyton fenn fogom tartani, nem 
engedem soha földi érdekek szelétől kioltatni, avagy 
hamis, világ szerint való tudomány vizétől elhamvasz-
tatni, sőt a mennyire csak tőlem telik, a nekem adatott 
tehetségek mértéke szerint táplálni is fogom, —- csodál-
kozhattok-e, mondom ha e pillanatban elfogódva, a reám 
váró feladat nagyságával szemben kicsinységemet érezve 
állok itt a mult és jövő határán, belül eresztve a szenthely 
korlátain, hely van számomra kijelölve; de vájjon be is 
tudom azt tölteni ? 1 ez bánt, e kérdés gyötör, mert el-
foglalni csak könnyű, de betölteni az nehéz 1 — Es meg-
bírhatatlan nehéz is volna, ha csak önmagamra volnék 
hagyva, de itt vannak körülem ifjúságom vezetői, sze-
retve tisztelt tanáraim, a kik kézen fogva kalauzoltak, 
támogattak, társukká lévén is tanítványuk kívánok ma-
radni, — a tapasztaltabbaknak, a bölcsebbeknek mindég 
jó tanítványuknak lenni 1 itt van mellettem egy a minő 
tiszteletreméltó ép oly jóakaratú felsőség, mely kegyes 
utasításait bizonyára nem vonandja meg tőlem s ké-
rem is teljes tisztelettel, hogy legyen szigorú bírálóm, 
figyelmeztető minden esetleges botlásomra, ismereteim 
és tanításom minden hiányára, hogy intéseit figyelembe 
véve tökéletesíthessem, javíthassam magamat — és min-
denekfelett bízom abban, hogy velem lesz az Úr ke-
gyelme. E hitemben a jövőre nézve multam erősít, mert 
elmondhatom hálás érzések között, hogy vettem kegyel-
met kegyelemre, mert még mikor megpróbált is, míg 
egyik kezével sújtott, a másikkal akkor is áldott 1 Ne 
engedj Uram 1 a Benned vetett reményemben megszé-
gyenülni, sőt inkább szenteld meg akaratomat, hajtsd 
hozzád szívemnek minden mozdulásit s Te, ki a kisde-
deknek szája által is hirdetteted a Te dicsőségedet, 
ihlesd meg gyarló szolgádnak ajkait, hogy beszélhesse 
mindeneknek mindenkor a Te nagyságos cselekedeteidet 
és csoda dolgaidat. Jó Atyám, küldj szemeimbe egy 
sugárt fénytengeredből, hogy ennek világánál olvashas-
sam és érthessem szent kijelentéseid mélységes titkait s 
égi oltárodról való eleven szénnel érintsd az én számat, 
hogy magyarázhassam igéd szavait, melyekben örök-
életnek beszéde vagyon. Légy kegyelmeddel^ mellettem 
s azzal erősítsd meg az én erőtlenségemet. Ámen. 

A beköszöntő után mutatványokat olvasott fel na-
gyobb terjedelmű értekezéséből, melynek tárgyát Kuenen 
leydeni tanárnak a »Hexateuchus«-ról irt nagy hírű művé-
nek birálatos ismertetése képezte. Se terünk nem engedi, 
se célunk nem kivánja, hogy tanulmányának akár csak 
főbb gondolatait is ismertessük, annyival inkább nem, 
mert alkalom szerint talán módját ejtjük, hogy legalább 
egy-két mutatványt közöljünk belőle. Elég legyen annyit 
megjegyeznünk, hogy a fiatal kartársnak mind szép be-
köszöntője, mind rnély szakismeretre valló értekezése igen 
jó benyomást tett a jelenvolt közönség minden részére. 
A lelkes éljenzés elhangzása után Farhas József igazgató 
üdvözölte az új kartársat a tanárikar nevében, elmondva, 
hogy a fakultás mily örömmel fogadja ügy- és kartársnak 
egykori kedvenc növendékét, kiben mint szellemi fiában 
nem idegen lélek és idegen szellem lép az intézetbe, 
hanem annak ismert szelleme újul meg és nyer erősödést 
most már harmadik tanár-öltőn. A választmány tagjai 
és a többi tanárok meleg kézszorítással adtak kifejezést 
üdvözletüknek. 

Az ünnepély végén igen jó benyomást tett gróf 
Tisza Lajos főgondnok úrnak lelkes szava az ifjúsághoz. 
Nem intelmet, hanem kérést intézek önökhöz, mondá 
többek között, arra kérve mindnyájukat, tartsák szüntelen 
elméjökben, hogy miként az urvacsorában csak akkor 
veszünk kegyelmet, ha kellő előkészülettel lépünk az 
Urasztalához, különben pedig kárhozatot eszünk és iszunk: 
úgy az Úr oltára körül forgo'ódóknak is, ha meg van a 
kellő előkészületjök tudományban és erkölcsökben, áldás 
a szép papi pálya, de ezek nélkül kárhozat. Elmélkedjenek 
tehát és emelkedjenek, hogy oszlapai lehessenek az 
anyaszentegyháznak, áldásai felekezetünknek, hazánknak 
és önmaguknak. 

Az igazgató részéről a választmányhoz intézett 
köszönet és az ifjúság éneke (»Te benned biztunk4) zárta 
be az egyszerű, de kedves megnyitó ünnepet. 

Sz. F. 

Collégiumi gyászemlékünnepéy Eperjesen. 
Az eperjesi evang. ágost. hitv. kerületi collegium 

f. hó 8-ik napján, mint a jeles collég, pártfogók és 
jóltevők emlékeinek szánt napon a collegium nagy 
könyvtári termében gyász emlékünnepélyt tartott két elhúnyt 
nagy pártfogója és jóltevője: Rochlitz Gyula, a magyar 
kir. államvasutak volt főfelügyelője és Jelenik Almássy 
István volt collégiumi felügyelő emlékezetére. 

Az ünnepély sorrendjét a » Hymnus*-nak az vEper-
jesi dalegylet« általi egybevágó eléneklése nyitotta meg. 
Majd dr. Schmidt Gyula collég, helybeli felügyelő és 
országgyűlési képviselő lépett a szépen és ízlésesen fel-
díszített emelvényre s megtartotta jeles és szívreható 
emlékbeszédét Rochlitz Gyula felett. Hálásan és szép vo-
násokban emlékezett meg a szónok azon férfiúról, ki 
»az ország s a hazai protestántismus történetében tiszte-
letreméltó szerepet vitt« ősrégi collégiumnak harmincezer 
osztr. ért. forintnyi alapítványt tett. 

Meggyőzően tüntette föl a derék felügyelő azon 
indokokat, melyek az elhunyt nemeskeblű emberbarátot 
oly jelentékeny adakozásra birták. Mindenekelőtt a col-
légium iránti hálaérzetet emelte ki, mely — mint a vég-
rendelet mondja — először költötte föl benne a mun-
kásságra és haladásra va'ó egészséges ambitiót, továbbá 
jelesen utalt a szónok arra, mennyire szívén viselte a 
hagyományozó a főiskola szent érdekeit mindenkor, mi-
ről végrendeletépen is oly nemes alakban tett fényes 
bizonyságot; végül pedig az ifjúságot arra szólította fel 
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a felügyelő, hogy mindenkor Rochlitz hálás szellemének 
és lankadatlan ügybuzgóságának örököse legyen, s ehez 
méltóan viselje magát a collégium falain belül s a nyil-
vános életben. A hálás főiskola Rochlitz Gyulának díszes 
emlékoszlopot állított a budapesti kerepesi temetőben és 
emlékét egy szép márvány táblával, melyen a végrendelet 
legszebb részei olvashatók, örökítet te meg a collégium 
lépcsőházában. Rochli tznak ugyancsak a collégium részére 
hagyományozot t művészi kivitelű mellszobra a főiskolai 
nagy teremben állíttatott fel. Dr. Schmidt Gyula emlék-
beszéde után Zúz Pál III. éves theológus »Rochlitz Gyula 
emlékezetére« című jeles alkalmi köl teményét szavalta el 
hatásosan. 

Jelenik Almássy István volt collégiumi felügyelő 
felett az emlékbeszédet Hörk József fő iskolánk buzgó 
igazgatója tar tot ta meg. Jeles beszédében értekezett Jelenik 
ifjúsága, férfi kora és öreg napjáiról s kiemelte azon 
buzgalmat, szakértelmet, tapintatot és lelkismeretességet, 
melylyel a drága halott a collégium belügyeit gondozta, 
úgy hogy helyesen mondhat ta róla a szónok, hogy a 
főiskola utóbbi másfél évtizedének története Jelenik Al-
mássy István nevéhez fűződik. Végrendeletével megpecsé-
telte e jeles férfiú a collégium iránti meleg érdeklődését 
és önzetlen ügybuzgóságát , mely végrendeletében öz-
vegye halála után fizetendő évi 250 frtnyi alapítványt, s 
azon esetre, ha fogadott fia Hedry-Jelenik E rnő és a pesti 
Jelenik fiága kihal : egész vagyona a collégiumra száll. 
Hörk igazgató emelkedett beszédét Jelenik özvegye is 
meghal lgat ta . — A z igazgatói emlékbeszéd után Kovácsi 
Sándor II. éves theol. jelesen szavalta el Hlavács Gyula 
első éves joghal lgatónak »Jelenik Almássy István emlékeze-
tére* cimű alkalmi költeményét, melyet a díszes közön-
ség — mint Zúz Pálét is — nagy tetszéssel fogadot t . 

Végül a »Szózat*- nak az * Eperjesi dalegylet* általi 
hazafias eléneklése fejezte be a megható gyászemlék-
ünnepélyt, s a megye, a város s a vidék szép számú 
közönsége a legnagyobb megelégedéssel távozott a fé-
nyesen sikerült ünnepélyről. 

Az ünnepélyen jelen voltak főiskolánk legifjabb ta-
nárai is u. m. Csengey theologiai, Szutórisz és Serédy 
gymnasiumi tanárok, kik közül az első a jun. 28-án, 
utóbbi ket tő pedig az aug. 29-én tar to t t pártfogósági 
közgyűlésen lett collégiumi tanárnak megválasztva. 

Protestáns tanügyünk e fiatal emberekben buzgó 
munkásokat n y e r t ! — E p e r j e s , 1886. szept. 8. 

Sz. M. 

Az unitáriusok évi közgyűlése. 
Az unitáriusok évi közgyűlésüket f. évi aug. 29. 

30. 31. napjain tar to t ták meg Dániel Gábor főgondnok 
és Ferencz József püspök elnökletük alatt. A gyűlés 
egyike volt a legérdekesebbeknek. A főtanácsi tagok 
nagy számmal jelentek meg és az üléseken eleitől végig 
kiváló érdekeltséget tanúsítottak. Főtiszt. Ferencz József 
püspök úr nem is késett azon való örömének kifejezést 
adni, hogy az egyháztanácsosok részéről ez alkalommal 
is oly meleg ügybuzgalmat tapasztal. A z általa tar tot t 
megnyi tó beszéd emelkedett , lelkesítő szelleme csak fo-
kozta a tagok buzgóságát és az egyház iránti ragaszko-
dásukat. 

A tárgysorozat rendjén legelőször az egyh. képv. 
tanács jelentései: a püspöki, közigazgatási, tanügyi és 
pénzügyi jelentések terjesztet tek a közgyű'és elé. 

A püspöki jelentés számot adott főbb vonásokban 
arról a munkáról, melyet a püspök ily minőségben a 
mult évi főtanács óta végezett. Nem hangzatos szavak 

voltak azok, melyeken e jelentés írva volt, hanem oly 
tényeket foglaltak magukban, melyek az egyháznak 
szentelt zajtalan, de hű és lelkiismeretes munkásságról, 
az egyház igazgatásában eszélyről, bölcs tapintatú eljá-
rásról te t tek bizonyságot . Ferencz József püspök úr ez 
évben is több ekklézsiában tet t látogatást . A teremi 
ekklézsia templomának újraépítését közadakozás útján 
eszközölte. Egyházlátogatásáról , az angol unitáriusokkal 
és más vallásfelekezetekkel való érintkezéseiről közlött 
jelentéseit a közgyűlés nagy figyelemmel hallgatta végig 
és általános helyesléssel fogadta azt az indítványát, hogy 
az angol unitáriusok központi hivatalos helyiségének 
költségeire az angol unitáriusok által a magyar unitárius 
egyháznak nyúj tot t több rendbeli segély viszonzásául 
gyűj tés eszközöltessék. 

A közigazgatási jelentés Kovácsi Antal jegyző szer-
kesztésében több örvendetes jelenséget tüntetet t fel. A 
magyar unitáriusok kedvesemlékű jóltevője Richmond 
A n n a unokái : Richmond Karolina és Richmond Knight 
mult őszön tet t látogatásuk alkalmával 100 frtot adtak 
szegény tanulók segedelmezésére. Még többen tet tek kü-
lönféle célokra adományoka t . De legkiemelkedőbb pont ja 
volt a jelentésnek az a tény, h o g y a báró Baldácsy 
Antal-féle alapítvány már megkezdet te gyümölcsözését s 
a 11 prot . egyházkerület mindenikének 1000 frt külde-
tett be és egy másik 1000 frt helyeztetet t ez évre az 
igazgatóságtól kilátásba. A közgyűlés megilletődéssel fo-
gad ta a bejelentést és teljesen átérezte az azt kisérő 
szavak je len tőségé t : »Dicsőítsük a mindenható Istent ez 
ingyen jóvoltáért , hogy a kegyes alapítót megáldot ta sza-
bad gondolkozással ; az alapítvány bölcsőjét r ingató kedves 
emlékű superintendens, néhai Török Pál urat felekezeti 
elfogultságok felibe emelkedet t szabad szellemmel, unitá-
rius vallásunk iránt mindig tanúsított türelemmel és valódi 
keresztyén jóindulattal.* 

A jelentés híven tüntet te fel az egyes egyházkörök 
vagyoni állását. 

A z összes körök vagyona folyó pénzben 185,990 frt, 
magtári pénzben 7403 frt, magtár i gabonában 22,906 véka. 

A pénzügyi jelentésből megnyugvással vet te tudo-
másul a közgyűlés, h o g y a képv. tanács a költségvetés 
keretén belől mozgott . (Vége köv.) 

I R O D A L O M . 

Az „Aurora" magyar keresztyén irók könyvkiadó 
szövetkezete kiadásában most jelent meg az »Aurora* 
kis könyvtárának első füzete : Budavár ostromai. Irta 
dr. Sziklay János. A r a 12 kr. — E népies és valóban 
közérdekű vállalat folytatólagos füzetei a következők 
lesznek: 2. füz. Kolozsvár hős bírája. Tör t . elbeszélés 
Balázs Sándortól . 3. füz. H o g y teremtsünk pénzt ? Né-
zetek a hasznos mezei gazdálkodásról. Szeitz Tivadar tól 
4. füz. Krónikás adomák. Vén Bakancsostól. 5. füz. H o g y 
éljünk sokáig? Ebeczky Bélától. 6. füzet. E g y régi jó 
magyar város (Kecskemét) az alföldön. Győry Vilmostól. 
7. füz. H o g y tehet jük nagygyá a honi ipart ? Mudrony 
Páltól. 8. füzet. A cigányok Magyarországon. Radnai 
Rezsőtől. 9. füz. Tiszta kezűek. Ké t elbeszélés Gabányi 
Árpádtó l . 10. füz. Magyarország Mátyás király korában. 
— Á r a egy-egy füzetnek 12 kr. 10 füzetre előfizethetni 
1 frttal az »Aurora« magyar keresztyén irók könyvkiadó 
szövetkezeténél Budapesten, IV., Koronaherceg-utca 16 sz. 
alatt, valamint minden hazai könyvkereskedés ú j á n . 
Ajánl juk e pártolásra érdemes vállalatot olvasóink szíves 
figyelmébe. 
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K Ü L Ö N F É L É K . 

* P r o t e s t á n s i roda lmi t á r su la t szervezése 
ügyében már több ízben és több felől kaptunk 
részint egyenes felszólalásokat, részint laptársaink 
részéről jövő indítványokat, legújabban Czelder M. 
úrtól ily tárgyú cikket. Jól tudjuk, mily orszá-
gosan érzett régi szüksége ez a magyar protes-
tantismusnak; hogy eszméje többször fölmerült, de 
mindannyiszor elaludt. A 6o-as évek közepén 
Révész Imre mozgatta meg, alapszabályokat is 
csinált, be is nyújtotta az akkori kormányhoz, 
de az ige nem vált testté. A 70-es években a 
Protestáns-egylet tett kísérletet néplapjával és 
könyvkiadó vállalatával, de kevés sikerrel. Debre-
czenben 1878-ban vagy 79-ben szintén történt 
hasonló kezdeményezés. Most országszerte ismét 
sürgetik, több egyházi lapban újból szellőztetik 
a régi eszmét. Nekünk is erős meggyőződésünk, 
hogy egyház-irodalmi társulatra szükségünk van, 
ha a protestantismus tudományos és társadalmi 
befolyását elveszíteni, ha szellemi tőkéjét hevertetni 
nem akarja s viszont ha belső inlensivitásban 
gyarapodni, mívelt és közrendű híveit az öntudatos 
hitéletben és buzgó egyháziasságban megtartani 
s végre ha az e téren lázasan dolgozó katho-
licizmussal sikeresen óhajt megharcolni. De az 
is erős meggyőződésünk, hogy ily nagy és országra 
szóló dolgot néhány embernek s egy két hírlapi 
cikkben megcsinálni nem lehet. A mult tanulságain 
okulva, azon kell lennünk, hogy a mozgalomba 
a hazai protestáns egyházaknak lehetőleg minden 
munkabíró erejét, szellemi és anyagai támogatását 
bevonjuk. Azután oly vezetőkre bízzuk az ügyet, 
kiknek elismert szakértelme és köztudomású ügy-
buzgalma bizalomra gerjeszti a nagy közönséget 
és biztosítékot nyújt az óhajtott sikerre. Továbbá 
az eszmét jól megérlelve és oly alkalommal kell 
megbeszélés tárgyává tenni, midőn egyházaink 
vezetői különben is együtt lévén, az ország minden 
protestáns tényezője hozzá szólhat. A cselekvés 
terén kezet kell fognia az egyházinak a világi 
elemmel, mert maga a papság ily nagy célra ha 
tán tudna is kellő szellemi erőt tömöríteni, de a 
szükséges erkölcsi és anyagi feltételeket egymaga 
nem volna képes előállítani. Itt volna továbbá 
szép alkalom a protestáns egyházaknak társadalmi 
egyesülésre, midőn reformátusok és evangélikusok 
vállvetve munkálnának az egyházi élet tudományos 
és vallás-erkölcsi izmositásán. Ha Debrecen és 
Pozsony, Budapest és Eperjes, Sárospatak és 
Kolozsvár, Nagy-Enyed és Pápa kezetfogva halad-
nának, akkor volna remény az oly nagyon szükséges 
egyházirodalmi és népies irodalmi egyesület sikeres 
működéséhez. — Októberben összeül mind a 

református, mind az evangelikus Konvent, együtt 
lesznek a két egyház jelesei: ez alkalom jó volna 
eszmecserére, értekezésre és megalakulásra. 

Szerkesztőség. 

* Királyi adomány. Király ő felsége a baranya-
megyei belvárdi reform, gyülekezetnek iskolaépítési cé-
lokra magán pénztárából IOO frtot adományozot t . 

* Lelkészválasztások. A n.-dobronyi ref. egyház-
község Oremus Dánielt, az ungi egyházmegye egyik jeles 
papját választotta lelkészévé; Tisza-Nánára megválasz-
tatot t Kérészy Barna, Szederkénybe pedig Horváth Ber-
talan. 

* Lelkészjelölés. A f.-baranyai tractushoz tartozó 
csepeli lelkészi állomásra ki jelöl tet tek: Kovács Sándor 
kovácshidai, Kovács Bálint aderjási, Mészáros István 
m.-peterdi, Vámos Károly sósvertikei és J'as Molnár 
István csehi lelkészek. 

* Sarospatakrol írja levelezőnk : Folyó hó 5-ikén 
nyi t ta tot t meg a tanév a sárospataki ref. főiskolában. A 
megnyitási iinnepélylyel kapcsolatban ment végbe a két 
újonnan választott akadémiai tanárnak, Kán Bélának és 
dr. Finkey Józsefnek beiktatása. Kún Béla a statisztika 
jelentőségéről tar to t ta székfoglalóját, élénk, szellemes 
előadasával mind végig a szó szoros értelmében lekötvén 
a díszes hallgatóság figyelmét. Dr . Finkey székfoglalója, 
melynek t á rgya az örökösödési j og alapja és igazolása 
volt, jeles, szakszerű kidolgozásánál fogva szintén tet-
szésben részesült, jóllehet maga a tárgy a nem szak-
értőkre nézve kevesebb vonzerővel bírt. Az ünnepélyt 
banquet te követte, fűszerezve a komoly és humoros 
pohárköszöntők egész áradatával. A jelen alkalomból 
mindenkiben megerősödöt t az a meggyőződés, hogy a 
két új tanárban a főiskola kitűnő erőket nyert . 

* A sárospataki ref. egyház, mint levelezőnk írja, 
még mindig forrongásban van. Az egyházmegyének a 
feles papságra vonatkozó határozatába a többség sehogy 
se tud belenyugodni s dacára annak, hogy Mitrovics 
Gyula meghajolva a törvényes egyházi felsőbbség ítélete 
előtt egész határozottsággal kinyilatkoztatta, hogy ő a feles 
papságot már most nem vállalhatja el s hogy ennélfogva 
hagyják ki a nevét minden kombinációból: az egyházi 
közgyűlés — természetesen Mitrovics nevének elhagyá-
sával — mégis felebbez az egyházkerülethez, kérve a feles 
papságot . A f. hó 19-én Tarcalon ta r tandó superinten-
dentiális gyűlés előreláthatólag minden különösebb vita 
nélkül helybe fogja hagyni az egyházmegyének kitűnően 
indokolt s egyhangúlag elfogadott határozatát, annyival 
is inkább, mert a lelkészválasztás processusát, — mely 
immár a kandidációig ju tot t (a kandidáció f. hó 12-kén 
fog Ó.-Liszkán megtartatni), — a törvény szerint még 
a superintendentiának sem áll jogában megakasztani. 

* A pápai ev. ref. főiskolában, mint levelezőnk 
irja f. hó 6-án történt meg a tanév ünnepélyes megnyitása. 
Nevelte ez ünnepély fényét Papp Gábor püspök úr 
jelenléte, ki gyengélkedő egészségére nem tekintve, ujabb 
jelét adá főiskolánk iránti szeretetteljes gondosságának 
s érdeklődésének. Jelen voltak még László József főisk. 
egyházi gondnok és Szekeres Mihály esperes urak, a 
helybeli és vidéki érdeklődő közönség élén. Reggel 8 óra-
kor a tanárkar és tanuló ifjúság testületileg a templomba 
vonult, hol Kis Gábor helybeli lelkész úr tartott valóban 
emelkedett szellemű imát. 9 óra után a főiskola nagy-
termében gyűlt a közönség, tanárkar és ifjúság, hol 
püspök úr tar tot ta a tőle megszokott ékesszólással a meg-
nyitó beszédet. Majd a két új t a n á r : Bévész Kálmán 
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theol. akadémiai s Horváth József főgymn. vallástanár 
tar tá meg- székfoglalóját, előbbi » A lengyel dissidens co-
dex történetéről s a budai zsinat törvényhozására gyakorolt 
befolyásáról«, utóbbi *A hit és tudat közti különbségről« 
értekezvén A tetszéssel fogadott székfoglaló értekezéssek 
után Kiss János akad. igazgató üdvözölte az új tanárokat, 
majd László József gondnok úr intézett az ifjúsághoz 
egy intő s buzdító szónoklatot. A z ünnepéi}'- befejezéseül 
a »Griff* véndéglő nagy termében sikerült társasebéd 
volt, melynek hangulatát a jeles pohárköszöntők nagy-
mértékben élénkíték. 

* A „Prédikátori Tár" ügyében Szász Gerő szer-
kesztő közli az érdeklődőkkel, hogy mind az előfizetési, 
mind a pályázati határ időt f. évi november 1-ére teszi, 
hogy addig ideje és alkalma legyen az érdeklődő kar-
társaknak a szükséges anyagi és szellemi támogatás cél-
jából a te t tek mezejére lépni. A »Pr. Tár« előfizetési 
ára I frt. Az előfizetési díjak valamint a pályázó és nem 
pályázó dolgozatok a szerkesztő nevére címzetten Kolozs-
várra küldendők. 

* Az ungi ev. ref. e g y h á z m e g y e nyári közgyűlése , 
mint levelezőnk irja, igen élénk érdeklődés között folyt le 
aug. 31-én Bajánházán. Az érdeklődést az esperesválasztás 
kérdésének sorsa is fokozta a mennyiben a nagy többség-
gel megválasztott Malcay Dániel szavazás előtt is, szavazat-
bontás után is vonakodot t elvállalni az esperességet. D e 
ügybuzgó elnöktársának, Kovács Károly egyházmegyei 
gondnoknak s az egész tractualis gyűlésnek ismételt szíves 
kérésére az egyházmegye lelkes örömnyilvánításai között 
végre mégis engedet t a közbizalomnak. A z egyházmegye 
részéről Szabó Endre bési lelkész és főjegyző üdvözölte 
új hivatalában. Ugyanaz alkalommal Virágh József egyház-
megyei tanácsbírót pénztárnoknak választottak meg, 
Homoki Antal és Magyar Bertalan lelkészeket pedig mint 
az aljegyzőségre legtöbb szavazatot nyer t egyéneket 
szűkebb választásra kijelölték. Az ülés legnagyobb részét 
a pénztár kezelésére vonatkozó szabályrendelet elkészí-
tése vet te igénybe. 

* A g y e r m e k ó v á s ügyének haladásáról két felől is 
kaptunk értesülést e hét folyamán. Hódmevő-Vásárhelyit 
szept. i -én nyi tot ták meg a 3-ilc gyermekmenhelyet a 
Czuczi János és neje által a jándékozott házban. Az inté-
zetet a törvényhatóság részéről Szikszai Dénes adta át 
az iskolaszék elnökének dr. Imre Józsefnek, ki az al-
földön előnyösen ismert orvos és gyermek-bará t . A z át-
vétel után Fodor Lajos, a minta kisdedóvó-intézet veze-
tője általános tettszéssel fogadot t felolvasást tar to t t a kis-
dedóvás céljáról és hasznáról. — Zilahon a »Wesselényi-
egylet« beható tanácskozás után abban állapodottt meg, 
hogy egyelőre Krasznán, Tasnádon és Zsibón állít ren-
des kisdedóvókat, a nyári hónapokra pedig 15—20 
népesebb községben gyermek menedékházakat létesít, 
hogy a munkásnép azokban gondos felügyelet alá helyez-
hesse gyermekeit . Az ügy élén Nagy László ref. esperes 
és Kerekes József tanfelügyelő állanak. 

Nyilatkozat. Az alólirt új-verbászi ág. h. evang. 
egyházközség presbyter iuma folyó aug. hó 15-én tar to t t 
ülésében, Steltzer Fr igyes kiszácsi evang. lelkész úr által 
ugyané hó 8-án nyilvánosság elé bocsátott s a legszéle-
sebb körökben elterjesztett röpirata ellenében, egyhan-
gúlag következő nyilatkozatot hozta határozatba. »Miután 
mi józan észjárás mellett nem bocsátkozhatunk a beszéd 
azon alsó fokára, melyen a röpirat szerzője teljesen za-
vart gondolkodását elárulta, határozot tan visszautasítjuk 
az említett rágalmazó iratot s következőkben rövid, de 
a valóság szerinti nyilatkozatot adjuk : Örömünket fejez-
zük ki a felett, hogy nagyt . Schneeberger János úr, köz-

ségünk ág. h. evang. lelkésze protes táns egyházunkat 
nem engedte egy Steltzer Fr igyes lelkésztől szerzett 
gúnyirat (pasquile) által gyalázni ; örömünket fejezzük 
ki bizonyíthatni, hogy a röpiratban tar talmazott számos 
gúny és becstelenitő szó közül nagyt . lelkészünkre c y 
sem áll, végül örvendünk kifeje 'hetni , hogy nt. Schnee-
berger János úrban jellemes, buzgó és hazafias lelké?."1; 
birunk, ki iránt, mint eddig, úgy ezentúl is a legnagyobb 
tisztelettel és ragaszkodással viseltetünk, valamint külö-
nös szerencsénknek valljuk őt ez alkalomból az egyház-
község nevében a legteljesebb bizalmunkról biztosítani.* 
Uj-Verbász, 1886, augusztus hó 15 én. — Az új-verbászi 
ág. h. evang. egyház presbyteriuma. 

Ez ügyre vonatkozólag lapunk zártakor vettük a 
bácsszerémi evang. esperesség Újvidéken szept. 2-án tar tot t 
rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyvét , melynek 4-ik 
pont ja szerint a Kiszácson aug. 28-án működöt t nyomozó 
bizottság határozati javaslata alapján Steltzer Fr igyes 
lelkész 21, jobbára kánonellenes vétség miatt perbe fo-
gatot t , hivatalától és fizetésétől felfüggesztetett , Kiszácsra 
pedig Langhoffer Káro ly administratornak kineveztetett . 

* Az a l sózempléni ev. ref. e g y h á z m e g y e augusz-
tus 24—25-én tar to t ta őszi közgyűlését Sárospatakon, 
Kopré Ferenc , esperes és Bódogh Károly, tanácsbíró el-
nöklete alatt. Az esperes a gyűlést megnyitván, felsorolta 
az egyházmegye életében a tavaszi gyűlés óta előfordult 
eseményeket s ezek közt megindult szavakkal adot t kife-
jezést azon veszteségnek, mely az egyházmegyé t Terhes 
Barna egyházi tanácsbíró, az egyház- és iskola-közigaz-
gatási s kormányzat i ügyek fáradhatat lan munkásának, 
a széptollú s aranykedélyű írónak elhunytával érte ; az 
egyházmegye jegyzőkönyvi leg fejezi ki hódolatát , kegye-
letét az elhunyt emléke iránt. Jelenté továbbá elnök úr, 
h o g y id. br. V a y Miklós ő excellentiája, levélben köszöni 
meg az egyházmegyének fia elhunyta alkalmából kifeje-
zett részvétnyilatkozatát . A levél egész ter jedelmében 
jegyzőkönyvbe fog iktattatni. Majd felolvasta elnök ur 
dr. Lengyel End re levelét, melyben nevezett világi ta-
nácsbíró hivatkozva előhaladott , gyengülő s így nyugal-
mat igénylő korára, az egyházmegye bizalmát megkö-
szönve, tanácsbírói állásáról lemond. Az egyházmegye 
ügyeiben hosszú évek óta fáradhatat lan buzgalommal, 
egyházi közéletünk s viszonyaink alapos ismeretével mű-
ködő ezen férfiúnak visszalépése nagy veszteség az egy-
házmegyére, alig pótolható ürt hagy maga után, s mi 
sajnáljuk az egyházmegyét , hogy e veszteséget megelőzni 
nem bírt elég erővel I A közgyűlés sajnálattal fogadta s 
meleg elismeréssel örökíté m e g jegyzőkönyvében a tá-
vozó emlékét! Következet t a gyűlé-nek egyik nagyon 
fontos s érdekes mozzanata, az ifj. br. Vay Miklós elhuny-
tával megüresült gondnoki szék betöltése. Tudvalevő, 
hogy ez már a második szükebbkörű szavazás volt, mi-
után az elsőnél egy jelölt sem kapot t absolut többséget . 
A beérkezet 58 érvényes szavazatból Meczner Béla ka-
port 31-et. br. V a y Sándor 27-et s így Meczner Béla 
választatott az egyházmegye gondnokává. Ezután egyes 
egyházak belügyi dolgai kerültek tárgyalás alá. — S. L. 

* Az erdélyi közművelődés i egyesü le t Kolozsvá-
rott augusztus 29-én tar to t ta közgyűlését, mely valóság-
gal országos ünnep jellegét öltötte. Erdé ly szine-java 
jelent meg aznap Kolozsvárott , a magyar tudós társa-
ság és a Petőfi-társaság elküldték képviselőiket, ott vol-
tak a nagy- és kisbirtokosok, a szellem munkásai, az 
iparosok, szóval a magyar társadalom minden osztálya 
képviselve volt. A közgyűlést gr. Bethlen Gábor nyitot ta 
meg a vigadó termében. Ezu 'án Sándor József titkár ol-
vasta fel jelentését. Horváth Gyula orsz. képviselő hatá-
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sos beszéd kíséretében ter jesztet te a közgyűlés elé a ma-
gyar nemzethez intézendő felhívást, mely lelkes hangon 
szólítja íel az ország lakosait. A kijelölő bizottság jelen-
tésének felolvasása után gróf Bethlen Gábort egyhangú-
lag elnöknek, Sándor Józsefet pedig t i tkárnak választot-
ták meg. Tiszteletbeli elnökké megválasztot ták gróf Kun 
Kocsárdot , alelnökökké dr. Haller Károlyt , báró Bánffy 
Ádámot , ifj. gróf Teleki Domokost , báró Jósika Sámuelt 
és Bartha Miklóst; jegyzőkké dr. Török Istvánt, Rieger 
Imrét , dr. Csernátony Gyulát és Vá rady Albertet . Az 
igazgató választmány tagjainak megválasztása után Hor-
váth Gyula orsz. képviselő te t t jelentést az erdélyi föld-
hitelintézet ügyének állásáról. Ezzel a közgyűlés véget 
ért. A díszebédet a lövöldében tar tot ták meg. Az első 
felköszöntőt gróf Bethlen Gábor mondta O felségére a 
királyra és felséges családjára. Ebéd után a társaság a 
népünnepet tekintet te meg, este a vendégek megjelentek 
a nőegylet által rendezett táncmulatságon. Az egyesü-
letnek most már 13,639 tagja van, kik aláirtak 323,324 frt 
és 2 krt, befizettek 149,269 frt 57 k r t ; befizetésre vár 
174,054 frt 45 kr, mi ha egy krajcárig befizettetnék, az 
egyesület vagyona a meglevő készpénzzel együt t 3ö0 ezer 
frt lenne. A lefolyt évben még csak gyűj töt tek, mind-
össze két óvodát és a Icis-barcsai kálvinistává lett oláho-
kat segítették templomuk felépítésében. A z egyesület 
bár nem felekezeti céloknak szolgál, első sorban mégis 
az erdélyi reformátusok fölsegélésére van hivatva, mert 
az erdélyi magyarság csaknem kizárólag református. A 
ki tehát az egyesületet pártolja, az a reform, egyházzal 
tesz jót. 

* Lapunk mellékleteiül Borsodi József volt simoni-i 
reform, le'kész Imakönyv ér e való előfizetési felhívást vesz-
nek olvasóink Mitrovics Gyula sárospataki theol. tanár 
tollából. Borsodi kétségkívül egyik legkitűnőbb magyar 
imairó, kinek ihlett ajkán mindig igaz vallásos érzés szó-
lal meg. A kötetben, melyet Mitrovics Gy. rendez saj tó 
alá, hétköznapi, bűnbánati és alkalmi imák lesznek. Mi 
azt hisszük, hogy oly classicus iróval szemben, mint 
Borsodi, minden további ajánlgatás felesleges. 

N E C R O L O G . 

V a r g a P á l . 
(1813—1886.) 

A vitézkedő anyaszentegyház gárdá jának egy régi 
tagja, az Úrnak »sok nyomorúság és kísértések közt bár« 
de híven forgolódó és vitézkedő szolgája ; Varga Pál ev. 
reform, lelkipásztor nincs többé. 

A 73 évet betöltött pásztor életrajzát vázlatszerűleg 
következő adatokban muta tha tom b e : 

Va rga Pál polgári állású szülőktől Sáros-Patakon 
az 1813. évben született. Tanuló pályáját a s.-pataki 
főiskolában futotta meg, 1828-től 1835-ik évig. A theolo-
giai tanfolyam bevégezte után Beregszászban az akkor 
még 3 éves iskolai rektorságot fogadta el, s itt működöt t 
az 1838-ik évig. Majd káplán volt a fornosi egyházban 1, 
a m.-tarpaiban 2 évig, aztán 1841-től 1842-ig m.-papi-i 
helyettes lelkészül szerepelt, s mint rendes lelkipásztor 
az alább számlált egyházakban legeltette a Krisztus nyá-
jának juhait : 1842-től 1844-ig Bilkén, 1844-től 1847-ig 
Benében, 1847-től 1885-ig H e t é b e n ; végre 1885-ben az 
azon időben még szokásos lépcsőzetes előmozdítási rend-
szer szerint Mező-Kaszonyba helyeztetett át s ettől fogva 
itt hirdet te az Úr igéjét, mint >Krisztus képében kö-

vetségben járó« (II. Kor . V. r. 20. v.) és »Isten mellett 
munkálkodó szolga® (I. Kor . III. r. 9. v.). Itt tett és ha-
tott a tiszta erkölcsiség, a szellemi és anyagi boldogulás 
és előmenetel lehető megszilárdítására mindent, a mi 
csak tőle kitellett, nevelvén a népet »a hitnek és jó 
tudománynak beszédében® (I. Timoth . IV. r. 6. v.); de 
saját magát is folytonosan mívelve és tökéletesítve. 

E g y ilyen férfiú, nagyon természetes, hogy nem-
csak környezetének tiszteletét érdemelte ki, de egyes 
vezér és kitűnő egyének barátságát és szeretetét is meg 
tudta nyerni, pl. a Révész Bálint püspökét, minek meg-
indító jelét láttuk az 1884-ki püspöki látogatás alkalmá-
val is A közbizalom sem maradhato t t el. Paptársai 
1865-ben lelkészi gyámpénztárnokká választották meg, 
s ezen tisztséget a legnagyobb pontossággal és lelki-
ismeretességgel töltötte be egész neje"haláláig, a mikor 
a családapai gondok miatt nemcsak erről, hanem ez idő 
közben fölajánlott tanácsbirói tisztről is lemondani kétiy-
szerít tetékl Et től kezdve csaknem kizárólag családjának 
é l t : gonddal nevelve két kis árváját, s nagy áldozattal 
taní t ta tá két nagyobb fiát, kik most előkelő ügyvédek. 
Van egy áldott lelkű leánya is, ki két év óta szélhű-
déstől sújtot t ősz apját a legnemesebb odaadással ápolta 
s bámulatos lelki erőt fejtett ki, hogy a szenvedő agg 
édes apának unalmas óráit tűrhetőbbé és könnyebbé 
tegye. Mint lelkipásztor, a különben szegény sorsú s ki-
vételes anyagi viszonyok között élő egyházban nagy 
erőfeszítéssel, új lelkész és tanítói lakot, utóbbival egy 
fedél alatt célszerű tantermet építtetett , s egyháza külső, 
anyagi felvirágoztatását vagy legalább lehetőleg a fel-
színen maradását minden tekintetben szívén hordozá s 
erélyes jelleme s férfias akarata teremteni igyekezett ott 
is, hol gyakran úgy az emberek közönyössége, mint az 
elemek csapásaitól származott ellenséges viszonyokat leküz-
deni csak is nagy körültekintés és kitartás mellett lehetett. 

E g y ily férfiú ravatalához el is jutot t a közbecsül-
tetés, az elismerés, azon nagy tömeg részvételében, mely 
folyó 1886. év augusztus 20-án a végtisztességtétel meg-
adására összesereglett. A temetési szertartás a környe-
zet kívánalmához képest igaz protestáns szellemben, a 
legegyszerűbb s legillőbb módon végeztetet t . A háznál 
imádságot mondot t nt. Pe te rdy Károly esperes úr, a te-
metőben sírbeszédet alólirott, melyeknek megtör ténte 
után, azt hiszem, mindnyá jan azon gondolattal s meg-
győződéssel távoztunk el a gyásznak szomorú helyéről, 
h o g y ezen mi áldott emlékezetű halottunkra nézve >El-
jött a szabadító és az ő jutalma vele vagyon.® (Esaiás 
LXII . r. 11. v.). — Sütő Kálmán, b.-somi ev. ref. leik. 

A D A K O Z Á S O K . 

Az orsz, protest. árvaházra: Kovács Antal espe-
res úr Kossá Dezső e. m. tanácsbíró úr részéről 4 frt. 
Ismét ugyanez Kossá Dezső e. m. tanácsbírói napidíjában 
5 frt 50 kr. — Szilágyi Benő gyömrői ref. leik. 3 frt. 
(Ehhez járultak : A confirmandusok 52 krral, confirmá-
ciói persely 63 kr. maga a lelkész 1 frt 85 kr.). — Tóth 
Miklós t.-roffi ref. leik. az idén confirmált fiúk és leányok 
részéről 2 frt 8 kr. 

A budapest-budai ref. templom építésére: Gulyás 
La jos nagybányai reform, lelkész egyháza részéről 2 frt 
50 krajcár . Szerlc. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Farkas József. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: D r . B a . l l a . g r i 2 v £ ó r . DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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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 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. ! külön 30 kr. 

Hirdetések dija : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 

Ama t. előfizetőink, kiknek előfizeté-
sük a harmadik negyed beálltával lejár, elő-
fizetésük megújítására kéretnek föl. 

Teljes szám-u. péld-átzî ofelssLl min. d-ig* szolg" 

kerületeket, hogy ^területükön az alkalmas missziói 
pontokat és köröket lehetőleg térképileg is jelöl-
jék meg; a hitsorsosok lélekszámát és vagyoni 
helyzetét irják össze stb , hogy ^ezen egyetemes 
egyházi ügy már az 1885. évi közalapi osz-
talék elszámolásakor a tanulmányozás stádiumából 
az effectuálás stadiumába helyeztethessék által.* 
Az 1885-ik évi konventen a bizottság ismét el-
részletezi a kerületeknek 1883. évi felterjesztéseit 
és statisztikai adatait, egy-két halaszthatatlan kér-
dést megold ; de a misszióügy tervezett rendezése 
ismét elmarad, a missziói hálózat még mindig 
nincs megállapítva, a missziói pontok és körök 
mai napig is várják megjelöltetésüket; a konventi 
gyűlés pedig harmad ízben is meghozza a maga 
ismételt határozatát : ^Felhívatnak az egyházkerü-
letek, hogy a most fölterjesztett kimutatásokat 
egészítsék ki, a hiányzó adatokat küldjék be, 
még pedig oly kellő időben, hogy azoknak beható 
tárgyalására, a kimutatandó szükségleteknek ala-
pos és körültekintő megítélésére a hármas bizott-
ságnak, t. i. a misszióügyi, közalapi és ellenőrző bi-
zottságnak elegendő ideje és alkalma lehessen/ . . . . 
»Hogy pedig a misszióügy az egyházi törvények-
ben előirt és megszabott gondozásban részesül-
hessen, határozatilag kimondja a konvent, hogy 
jövőre az országos közalap jövedelmének egy ne-
gyed része mindig a missziói célokra tartassék 
fenn.4 (1885. conv. jk. 51. sz.) 

íme ez r vád krónikája a misszióügy három 
utolsó évének, a lejárt első konventi időszak alatt. 

Távol van tőlünk minden gáncsoskodni akarás 
va; iden oly törekvés, mely a volt konvent 

~sét általában eredménytelennek akarná 
nyilvánítani; sőt inkább készséggel elismerjük, 
hogy a közalap, az iskolák, a theol. akadémiák 
szervezése ügyében sokat dolgozott és sok bölcs 
intézkedést tett legfőbb egyházi hatóságunk. De 
azt a legjobb akarat s az elnéző birálat sem 
tagadhatja, hogy a misszióügyben sokkal kevesebb 
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Misszióügyi teendőink. 
Hazai református egyházunkban néhány év-

tizeddel ezelőtt még alig volt számbavehető misz-
sziói állomásunk, két évtizeddel ezelőtt, tudtunk-
kal, csak a moldva-oláhországi misszió-telepek 
voltak meg; de a 70-es években majd mindenik 
egyházkerület területén támadtak missziói egyhá-
zak, a dunamelléki és dunántúli szuperintenden-
ciákban, itt Brekinszka, ott Beska ez időben ke-
letkeztek s ha nem csalódunk, Tiszántúl is e 
tájban történtek az első missziói szervezkedések. 

A debreceni zsinat a közalap jövedelmének 
egyik részét világosan missziói célokra rendelvén, 
a törvény végrehajtására hivatott konvent mind-
járt a legelső gyűlésében (1883. jan. jk. 72. sz.) 
elhatározza, hogy a kerületek a már létező és jö-
vőben szervezendő missziókról a konventhez rész-
letes és kimerítő adatokat küldjenek be, ismer-
tessék meg a helyzetet, mutassák ki a misszió 
évi szükségleteit, tüntessék ki, hogy mivel járul-
nak a szükségletek fedezéséhez a hívek és mivel 
az egyházkerületek. A Kolozsvártt ugyanazon 
év szeptemberében gyűlésezett konventen a misz-
szióügyi bizottság már részletes jelentést terjeszt 
a plénum elé az öt egyházkerületben már lé-
tező és ezután szervezendő missziói állomásokról, 
azokban a lelkek számáról, valamint a konvent 
által nyújtandó segélyezés módjáról és mértéké-
ről. Az egyetemes konvent a bizottság előterjesz-
tését áttette a közalap végrehajtó-bizottságához 
a Jövőbeli kiosztások -tanulmányi anyagaképen/ 
Az 1884-ik évi konvent egy-két sürgős esetet 
leszámítva, a misszió-ügygyel érdemileg nem fog-
lalkozik, hanem ismét csak felhívja az egyház-
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történt, mint a mennyi a viszonyok és kezdet 
minden nehézségeinek számításba vétele mellett 
is történhetett volna. Tisztelettel kérdjük: meg 
van-e már téve az ügy rendezéséhez a szükséges 
előkészület ? Kész a missziói statisztika ? Meg van 
csinálva a missziói hálózat P Ki vannak-e jelölve 
a misszió körök és azok főpontjai? Fájdalom, hogy 
nincs és nincsenek, annyira nincsenek, hogy maga 
a konvent, egyik kiváló tagjának indítványára 
külön jegyzőkönyvi pontban, mindjárt a misszió-
ügyről szóló végzéssel kapcsolatban oly határoza-
tot hoz, mely implicite semmi egyébb, mint annak 
beismerése, hogy a fontos ügyben a legelső előmun-
kálatok sincsenek megtéve. Olvastatott Kerkapoly 
Károly konventi tagnak következő indítványa: 
jelenlegi konvent utolsó életévét éli. Ne engedjük 
azt elmúlni a nélkül, hogy a magyar ref. egyház 
egyetemének hő képét meg ne szerezzük. Hadd 
lássuk nemcsak azt, mennyien vagyunk a lelkek, 
a gyülekezetek, az egyházmegyék és kerületek 
száma s vagyoni állapota szerint, hanem azt is, 
mennyire sikerült vagy nem sikerült biztosítani, 
hogy az egyházi gondozás a hívek mindegyikére 
kellőleg kihasson. Az így nyerendő tájékozódás 
többek közt arra is alkalmas lesz, hogy irányt 
adjon úgy a végrehajtó bizottságnak, mint a kon-
ventnek magának arra nézve, hogy a közalapnak 
mily felhasználásával lehet legtöbb hasznot tenni 
nem egyeseknek, hanem az egyház közállomá-
nyának. Ennek folytán indítványozom, kérje fel 
a konvent a püspök urakat, adjanak illető kerü-
letükről lehetőleg részletes és teljesen pontos ki-
mutatást arról, mennyiben és miként van gon-
doskodva arról, hogy területükön minden reform, 
egyén részesülhessen az egyház malasztjaiban még 
azon esetre is, ha időközben oly községbe tele-
pülne, mely eddig református gyülekezethez nem 
tartozik/ . . . ^Az indítvány elfogadtatván, annak 
alapján és értelmében eljárásra és jelentéstételre 
püspök urak felkéretnek/ Az itt szó szerint kö-
zölt indítvány és határozat rövid értelme ismét 
csak az, hogy az egyházi gondozás teljesebbé 
tétele, tehát a misszió szervezése céljából püspök 
urak a jelenlegi helyzetről kimutatást készítsenek. 

A misszióügynek ebben az örökös vajúdó 
helyzetben nem szabad tovább maradnia. Az 
egyháznak nagy és vitális érdeke, hogy az anya-
test vérkeringésén kívül eső tagok minél előbb 
vért és életet nyerjenek. A közalapot fenntartó 
egyháztagok méltán megvárják, hogy filléreik és 
forintjaik a törvény által rendelt missziói célra is 
bölcs körültekintéssel is a legsürgetőbb helyekre 
fordíttassanak. Az új konvent október hónapban 
megkezdi munkáját, átveszi elődje missziói örök-
ségét is: hisszük, kérjük, elvárjuk tőle, hogy a 
megfeneklett ügyet erős kézzel járható útra tereli 
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s az előkészítés és ^tanulmányozás stádiumából az 
effectuálás stadiumába^ viszi át. 

Milyen módon gondoljuk és szeretnők misz-
sziónkat szerveztetni, arról egyet-mást a jövő 
számban. 

Szöts Farkas. 

Az ev. papság míveltsége és hazafisága. 
»A lutheránus papság míveltsége« cím alatt ír Bier-

brunner testvérünk e lap 36. számában. (Különös : nem 
elég, hogy a napi lapok, még maguk az evang. p ipok 
is lutheránust írnak már ! Mióta vagyunk mi a Lutheréi 
és nem a Krisztuséi ?) Nevezett cikkíró többnyire a szeg 
fejére szokott ütni cikkeivel s nem cikkez, hogy csak 
cikkezzen. Most azonban teljesen felesleges munkát vég-
zett jelen cikkével, annyival inkább, mert az idén már 
egyszer szintén e lapban jól megdicsérte papjainkat és 
püspökeinket. Szinte hízhatott bele, a ki a dicséretektől 
hízni szokott. Nem értem, hogy az év elején szellőzte-
tett thémát a mi Bierbrunnerünk miért rántja elő az év 
vége felé. Azon időben magam is megütköztem a »Buda-
pesti Hírlap* »Hanyatlás*, cikkén s szerencsés voltam 
ugyanazon lapban a » Visszhangot« megírni. Mint akkor, 
most ís nemes büszkeséggel állítom, hogy ev. papságunk 
míveltség és tudomány tekintetében épen nem hanyat-
lott odáig, mint azt a Bp. Hírlap az időben gondolta; 
de másrészről valamint akkor, úgy még most is orca-
pirulással ev. papjaink egy részének hazaellenes eljárása 
miatt állítom, hogy az ev. papság körében lábrakapott 
törvénytipró, hazagyilkos, bűnös iizelmeknek szigorú in 
véget kell vetnünk. 

Csodálkozom, hogy Bierbrunner társam oly enyhén, 
mondhatnám, lanyhán ítél ez iizelmekről, midőn így ir : 
»Midőn a róm. kath. és a ref. pap akadály nélkül mű-
ködik a haza nyelvén, t. i. magyarúl egyházában, a lu:h. 
papnak, hogy állásának kötelességeit teljesíthesse, három 
nyelvet, a magyart, németet és tótot kell bírnia, (azaz, 
hogy értenie), minek folytán csak igen nagy erőmegfe-
szítés mellett érheti el a magyar nyelv korrekt tudását. 
És a mi a fő nehézség a lutheránus papságnál a hazai 
cultura előmozdítása körül, az azon kellemetlen körül-
mény, hogy sokaknál azon nyelvvel, melyen kiválóan 
szolgál, igen könnyen fejlődnek ki oly ábrándok, melyek 
a honfiúi kötelességgel ellenkezésbe jönnek és az ág. 
hitv. ev. papságra azt a vádat hozzák, miszerint hazaelle-
nes törekvésekkel bíbelődik.« 

Nem áll az, hogy a magyar nyelven kívül minden 
evang. papnak kell tudnia tótul is, hisz p. o. a mi du-
nántúli kerületünkben alig van egy-két tót gyülekezet. 
Nem is tudunk mi dunántúliak, hogy az Isten bocsássa 
meg a bűnünket, tótul; pedig bár tudnánk, itt hagynók 
ezeket a magyar érzelmű jó németjeinket és tősgyöke-
res magyarjainkat s elmennénk tót papoknak, megma-
gyarázván annak a tót népnek, hogy magyar levegőt 
szí, magyar kenyeret eszik, Magyarországon lakik, itt 
magyarnak kell lennie Isten és állam törvénye szerint 
egyiránt s tartsa szerencséjének, ha magyar lehet. 

Azoknak a német és tót papoknak pedig csak tes-
sék megtanulni a magyar nyelvet tökéletesen, bár mek-
kora erőfeszítésükbe kerül is az. 

S kérem szépen nem vád az, hogy az evang. pap-
ság egy része hazaellenes törekvésekkel bíbelődik, hanem 
fájdalom, a legszégyelletesebb valóság. Ott van ez a 
szégyelletes valósag épen ugyanezen lapnak ugyanazon 
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számában: »A pánszlávolc Pozsonyban«; a »Bp. H.« után 
közölve. 

Ha nem bízhatnánk a derék Prónayban, Karsay-
ban, Czékusban, hazafias papjaink- és világi urainkban, bi-
zony-bizony kétségbe kellene esnünk hazai evang. egy-
házunk jövője felett. Kérjük is, sokan kérjük, azokat a 
hazaáruló pánszlávokat kivéve ev. pspok és nem papok 
mindnyájan kérjük egyházunk oszlop-embereit : csinálja-
nak rendet, szabjanak törvényt és szigorú büntetést, 
szemben ez aljas üzelmekkel 1 

Részemről tisztelem a kath. a tyfnkat , szívem sze-
rint szeretem ev. ref. testvéreinket, de lelkemből ragasz-
kodom evang. egyházamhoz. Á m ily bűnös üzelmek lát-
tára pirulnia kell minden igazi magyarérzelmű ev. pap-
nak és világinak s tartanunk lehet, hogy az amúgy is 
laza kötelékek, melyek a híveket egyházunkhoz csatolják, 
nem lesznek-e ily üzelmek miatt még lazábbakká ? 

Még az állam nem teszi — főfelügyeleti jogánál 
fogva megteheti — csapja ki maga az egyház azokat a 
papokat azon hivatalból, melynek viselésére mind a val-
lás mind az állam törvényeinél fogva méltatlanok. 

De hallgatok. Jeleseink bölcsesége, egyháziassága, 
hazafiassága és erélye fel fog szólalni a küszöbön álló 
egyetemes gyülésünkön. Csak annak akartam kifejezést 
adni, hogy evang. egyházunknak zöme határozottan el-
itéli a pánszláv papok piszkos viselkedését; másfelől 
pedig annak, hogy legjobb tudomásom szerint hazai ev. 
egyházunknak hívei éber szemmel kisérik az idei egye-
temes gyűlés magatartását. 

Sokat várunk tőle. Határozott föllépést. Gyökeres 
orvoslást. A rákfene kimetszését 1 

Ne csalódjunk 1 Sántha Károly. 

I S K O L A Ü G Y . 

A magyar protestáns néptanító missziója. 
(Elnöki megnyitó.) 

A magyar protestáns pádagogus csakis akkor tölti be 
valóban hivatását, ha a rábízott növendékekből igazi Ice-
lcesztyéneket és hü honpolgárokat nevel. E szerint két fő 
dolgot kell folyvást szem előtt tartania, t. i. a keresztyéni 

és a hazafias jellemképzés vezérelveit. 

II. 
A hazafias jellem képzése lényegesen összefügg a 

magyar protestáns nevelés lényegével s büszke önérzet-
tel emlékezhetünk a múltra, hogy egyházunk veteményes 
kertjeiben, iskoláinkban mindig hazafias szellem honolt s 
honol a jelenben is. Protestánsnak kivált pedig református-
nak lenni s magát igazi magyarnak érezni: mindig egy és 
ugyanazon tény volt s kell hogy az is maradjon örökre. 
E tekintetben ha valaha, úgy épen a jelen idők válságos 
körülményei közepett legtöbbet vár a haza a néptanítóktól 
és népnevelőktől, kik a csa'ádi kör után, sőt sok esetben 
még azt megelőzve és felülmúlva, legelső sorban vannak 
hivatva arra, hogy a hazának szeretetét, az iránta való 
hűséget és rendíthetlen ragaszkodást a fogékony gyermeki 
szivbe beoltsák, ápolják és megszilárdítsák. A kik a nagy 
magyar Alföld iskoláiban működnek, sokkal szerencsésebb 
helyzetben vannak e nagy fontosságú feladat megoldását 
illetőleg is, mint mi itt az áldott haza bácskai részén, 
vagy mint azon szlavóniai munkatársaink, kik velünk 
együtt ugyanazon hivatást nyerték az egyháztól, t. i. 
hogy erősítsük a magyar nemzeti egység érzetét, ter-
jesszük államunk egységének észméjét, s vegyes nyelvű 

honfitársaink között tetteinkkel és példáinkkal bebizonyít-
suk, hogy e hazának hű fiakat nevelünk, kik félik Istent, 
áldva szeretik szüleiket, tisztelik a királyi felséget és 
valódi jellemek 1 E mi missziónk betöltésében nemesen 
kell versenyeznünk a más keresztyén és közvetlen az 
állami tanügyi fenhatóság alatt álló munkatársainkkal s 
bármily pádagogiai nézeteltérések legyenek is közöttünk, 
egyben egyeknek kell lennünk, a hazaszeretetben. Itt tehát 
mint amott, valódi jellemekre van szükség, kik a hazának 
sorsát, történetét a vallás fényénél vizsgálják s a törté-
nelmi igazságot és hűséget meg ne hazudtolják. E szem-
pontból is őrködnie kell a magyar protestáns egyház 
egyetemének, hogy a mult ősi dicsősége és a protestáns 
magyar hazaszeretet nemzedékről nemzedékre örökségül 
szálljon s időről-időre gyarapodjék 1 

Elmondani mindazt, a mi a népiskolában a hazafias 
jellemképzés sikerére vezethet és szolgálhat, hoszadalmas 
is, nehéz is volna. De mert álláspontunkat a protestáns 
keresztyén jellemképzést illetőleg jeleztük, indíttatva va-
gyunk tárgyunk ezen másik felére vonatkozólag is egyet-
mást elmondani, 

Ha hazánk ezredéves történeti múltját, a lehetőség 
szerint, csak főbb kimagasló vonásaiban is elbeszéljük 
a növendékeknek: rendkívül sok alkalmat találunk sőt 
nyomról-nyomra indíttatva vagyunk arra, hogy e haza 
iránti szeretetet ébresztve, a gyermekek jellemét hazafias 
irányban fejlesszük. A protestáns néptanító termé-
szetesen sohasem tagadhat ja meg önmagát s nem 
maradhat érzéketlen oly események elbeszélése közben, 
melyek az ő drága anyaszentegyházát igen közelről 
érintik. A hit és vallás a történelem világító szervei, s 
Goethe szerint: »Der Kampf des Glaubens mit dem 
Unglauben ist das grösste Problem der Weltgeschichte.« 
És így, midőn az alkotmányos magyar királyság meg-
alapításával kapcsolatban a keresztyénség alapjának meg-
vetését az igazi lelkesedés melegével eleveníti meg nö-
vendékei előtt, bizonyára nem fogja a keresztyénségnek 
a pogánysággal való harcait puszta embermészárlásnak 
tekinteni — mint a hogy ilyennek tekintené azt, h a n e m 
keresztyén alapon állana; — hanem ama magas ideál 
lebeg szeme előtt, melyért a keresztyénség vért, életet 
áldozott és ez : a Krisztus tudományának igazsága ! Vi-
szont a 16. és 17. századbeli történelem eseményeit, a 
Bocskaiak, Bethlenek és Rakócziak korát (1598—1647) 
vagy azon gyászos emlékű időket, midőn a protestáns 
egyház e hazában üldöztetést és elnyomatást szenvedett 
(1647—1790), mind azon igazságtól áthatva irja be a 
növendékek emlékezetébe, hogy Isten az ő népét nem 
hagyja el s az igaz ügy diadalmaskodik, ha a pokol 
minden hata 'ma is felkelne ellene ! E jellemzés nélkül 
színtelenné válnék hazánk e korszakbeli története s hiá-
nyoznék a protestantismus élet-halál küzdelmeinek azon 
örök erkölcsi alapja és indoka, mely úgy e hazában, mint a 
világon mindenütt, az igazságért küzdő anyaszentegyházat 
ama szent harcokra késztette. Itt ismét kimagaslik a ma-
gyar haza iránti állhatatos hűség, melyet minden protes-
tánsnak drága örökség gyanánt őriznie kell. A történelem 
tanítását mélyreható indokokból tart ja kezében a fele-
kezet s jaj annak, ki a történelmi igazságot meghazud-
tolja. A hazafias jellemképzés egyik eszköze bizonyára a 
történelem, karöltve a földrajzzal, különösen a magyar 
haza területének egyetemes és különös ismertetésével; s 
közvetlen kapcsolatban a hazai alkotmány főbb elemei-
nek megmagyarázásával, hogy lássa és érezze már a 
zsenge gyermeki szív, hogy őt e haza szülte, ápolja és 
neveli és e nagy világon e kívül, nincsen számára hely, 
itt fedi be majd porait is a han t : ennélfogva kötelessé-
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gek és jogok várnak reá, melyeket gyakorolnia, illetve 
teljesítenie s ez által hűségét, szeretetét az édes haza 
iránt bebizonyítania szent hivatása. Itt elvitázhatatlanul 
tapasztalnia lehet a tanítónak, hogy ha hü előadása köz-
ben magához s a történeti igazsághoz, a fiúk szeme lángra 
gyúl s a lányok arcát a honszerelem pírja futja el. íme 
így fogamzik a hazafias jellem a népiskolában ! 

De legfőbb eszköze a magyar hazafias jellemkép-
zésnek, az édes hazai nyelv okos, bölcs és méltó tanítása, 
mert miként Imre Sándor tudósunk mondja : »a nyelv 
minden nemzetnek legfőbb tulajdona, kincse és a nem-
zeti életnek ma már csaknem egyetlenegy külön ténye-
zője.* S ez igazság kiválóan alkalmazható a mi hazai 
viszonyainkra par excellence pedig a mi bácskai és hor-
váth-szlavon népnevelésünkre, tudván, hogy csak addig 
mondhatjuk magunkéinak nevelőintézeteinket, népiskoláin-
kat, míg azokban drága magyar nyelvünk, az őt meg-
illető első rangot, sértetlenül megtartja. Nem akarok e 
helyütt részletekbe bocsátkozni, nehogy esetleges viták 
terére lépjek : csak meggyőződésemet s az igazságot 
mondom ki, hangsúlyozván, hogy vegyesajkú vidékeinken 
az igazi magyar hazafias jellemképzés legjelentékenyebb 
eszköze a magyar nyelv tanulásának megkedveltetése 
s tapintatos, bölcs uton való célhoz juttatása. Mire nézve 
törekednünk kell: buzgóságot és szereretet ébreszteni 
e szent cél elérhetésére nézve, kisdedóvók gyarapítása, 
létesítése iránt; hogy így a népnevelés bölcsőjében az édes 
haza anyai nyelvét tanulja meg rebegni a haza reménye 
s így a tulajdonképeni népiskola már tört utakon vezet-
hesse növendékeit a magasztos cél felé! A népdal, nép-
költészet, népmorál szintén igen hathatós fejlesztői a jel-
lemnek s mondanom sem kell, hogy itt a padagogus 
én~jei jelleme majdnem mindennél többet hathat. Vigyáznia 
kell tehát mindenekfelett a növendékek között, hogy a 
hazai nyelv aesthetikája ellen ne vétsen s mindenben és 
mindenkor a szent cél lebegjen szemei előtt 1 

Azonban igen hoszúra nyúlna fejtegetésünk fonala, 
ha mindent vázolni akarnank. Végzek tehát az előadott 
dolgok rövid összevonásával. Az igazi keresztyénség és 
tiszta hazaszeretetet ikertestvérek, a protestáns keresztyéni 
és magyar hazafias jellem elválhatatlan erény s a kettő-
nek hármoniája, legszebb ékessége a magyar protestáns 
pádagogusnak. Vajha senki ne légyen közöttünk, ki ily 
jellemmel nem ékeskedik 1 

* * 

Ezen nevelési vezérelveim ismételt hangsúlyozása 
után, szeretettel üdvözlöm Önöket, mint alsó-baranyabácsi 
ev. ref. egyházmegyénk bácsi részén működő tanítóit, 
nevelőit s anyaszentegyházunk veteményes kertjének hi-
vatott munkásait e jelen értekezlet alkalmából 1 Esdve mű-
ködésünkre, közelebbről jelen értekezletünk munkásságára 
a nagykegyelmű Isten áldását, a gyűlést megnyitottnak 
nyilvánítom, eme kettős nevelési elv és cél hangsúlyo-
zása mellett: 

A haza minden előtt! 
Isten országa mindenek felett! 
Újsóve, 1886. szept. i . 

Erdős JózseJ. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

Borgia Lncrézia. Irta Gregorovins. Szerző enge-
délyével a fordítást megkezdette Márkus Miklós, be-
végezte Feleki József, foktői ref. lelkész. Kiadja lláth 

Mór. Ara 2 frt 40 kr. 

Jelen ismertetésnek az a célja, hogy hazai protes-
táns papságunk figyelmét felhívja e műre, mely a római 
katholikus egyház benső életét a pápaság légkörében 
éppen a reformatiot megelőző 50 év alatt a legkimerítőbb, 
okmányokon alapuló képben mutatja be. Nem vagyunk 
elfogultak, ha állítjuk, hogy ez a kép nagyon sötét, bár 
szívesen elhisszük, hogy abból az egyházra nem lehet 
himet varrni, de igenis elitélhető a pápaság intézménye, 
mely annyira ellentétbe tudott jönni a vallási szent fogal-
makkal és ezeknek kiáltó elentétét mutatta. Örök szégjren 
a római katholikus egyházra, hogy ilyen pápája volt ; 
de ebben nem az egyház veszít legtöbbet, hanem a pá-
pasággal összekötött mystykus fogalmak. 

Egynehány idézet igazolni fogja állításunkat. Egy-
szersmind ezek lesznek a műnek legmagasabb ajánlói. 

Maga Gregorovius így ír: 
»Kimeríthetetlen érzékiség uralta Borgia Rodrigót, 

e ritka szépségű és erejű férfiút, legkésőbb koráig. Soha-
sem szabadult meg életének ezen démonától. Egy ízben 
kicsapongásai által bosszúságot okozot II. Piusnak, s az 
első fénysugár, mely Rodrigó magánéletét megvilágítja, 
ama pápának Petriolo fürdőiben 1460. évi junius 11-én 
irott intő levele. Borgia akkor huszonkilenc éves volt. 
Ó a gyönyörű és csábító Sienában tartózkodott, hol 
Piccolomini *) sem mint szent töltötte ifjúságát. Itt egyik 
napon tivornyát rendezett, melyet épen a pápának le-
vele ír le : 

^Szeretett fiam. Midőn négy nappal ezelőtt de Bi-
chis János kertjében többen Siena hölgyei közül, világi 
hiúságnak hódolva, összejöttek, köztük volt, mint érte-
sültünk, a Te Méltóságod, az állásra, melyet betöltesz, 
nem igen gondolva, a tizenhetedik órától a huszonkette-
dikig; és kollegáid közül az vala társad, kit ha a szent 
szék becsülete nem, úgy legalább kora kötelességére 
emlékeztethetett volna. Ott, miként hallók, teljes szilaj-
sággal folyt a tánc; ott nem kíméltetett semmi sze-
relmi csábítás, és T e csak úgy viselted Magadat, mintha 
a világi ifjúság seregéhez tartoznál. Mi minden ment 
ottan végbe, tiltja a szégyen elmondanunk; mert nem 
csupán a tényre, de már nevére nézve sem méltó ran-
godhoz. Ott a fiatal asszonyoknak és lányoknak, kik 
jelen valának, férjeik, atyaik, fivéreik és rokonaik be 
nem bocsáttattak, hogy vigadástok annál féktelenebb 
lehessen; csak Ti néhány s/olgával vezettétek és báto-
rítottátok ezen karokat. Mondják, hogy Sienában ma 
semmi másról nem beszélnek, mint a Te hiúságodról, 
mely mindenkinek gúny gyanánt szolgál. Bizvást Te vagy 
itt ezen fürdőkben is, hol a jelenlévő egyháziak és vi-
lágiak száma nagy, a közbeszéd tárgya. Megbotránko-
zásunk kimondhatlan; mert ez szégyenére válik az egy-
házi állásnak és hatóságnak; azt fogják rólunk mondani, 
hogy minket gazdagokká és nagyokká tesznek, nem 
hogy feddhetlen életet vigyünk, de hogy eszközt adja-
nak mulatságainkra. Ezért vetnek meg minket a feje-
delmek és a hatalmasságok, és gúnyolnak ki naponkint 

*) Piccolomini későbben III. Pius név alatt pápa lesz. Csakis 
26 napig viselte a Krisztus helytartója címét. r2 gyermek boldog atyja. 

Fordító. 
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a világiak; ezért hányják szemünkre saját életmódunkat, 
ha a másokét feddeni akarjuk. Maga Krisztus helytartója 
is ugyanazon megvetésbe részesül, mivel ezt tűrni lát-
szik. Te, szeretett fiam, Valencia püspökségének élén 
állasz, az elsőnek Spanyolországban; Te az egyház kan-
cellárja is vagy, és mi viseletedet még inkább feddésre 
méltóvá teszi, Te a pápával a bibornokok, a szent szék 
tanácsosai között ülsz. Saját Ítéletedre bízzuk, vájjon 
Méltóságodhoz illő-e, lányoknak hízelegni, gyümölcsöt és 
bort küldeni azoknak, kiket szeretsz, és naphosszat nem 
gondolni másra, mint mindenféle kéjelgésre. Becsmérel-
nek minket Miattad, becsmérlik a Te boldogult nagy-
bátyadnak, Kalixtnak emlékezetét, ki, mint sokan Ítél-
nek, helytelenül járt el, Reád annyi tisztességet halmoz-
ván. Ha Te Magadat életkoroddal mented, nem vagy , 
többé oly fiatal, hogy be ne láthassad, Méltóságod minő 
kötelességekkel jár. E g y bibornoknak feddhetlennek kell 
lennie, és az erkölcsi élet példájának mindenek szemei 
előtt. És van-e ezután okunk haragra, ha világi fejedel-
mek minket kevéssé tiszteletteljes címekkel illetnek, 
ha jószágaink birtokát vitatják és bennünket parancsaik 
előtt meghajolni kényszerítenek? Valóban, önmagunk 
ütjük ezen sebeket, és önmagunk támasztjuk ezen bajo-
kat, midőn cselekedeteinkkel az egyház tekintélyét 
naponkint csökkentjük. Bűnhödésünk ezért itt a földön 
a szégyen, és a más világon a megillető gyötrelem. Kor-
látozzad ennélfogva okosságoddal ezen hiúságokat, és 
tartsad szem előtt Méltóságodat és ne akarjad, hogy 
Téged asszonyok és ifjak között udvarlónak nevezhesse-
nek. Mert ha ilyféle ismétlődnék, ugy Mi kényszerítve 
volnánk megmutatni, hogy ez Akaratunk nélkül és Fáj-
dalmunkra történt, és a Mi feddésünket nem viselhetnéd 
el pirulás nélkül. Mi Téged állandóan szerettünk, és 
Pártfogásunkra méltónak tartottunk, mint olyan férfiút, 
ki komolyságot és szerénységet árult el. Cselekedjél 
azért úgy, hogy ezen Véleményünkhöz ragasztkodhassunk, 
és ezt semmi nem mozdíthatja inkább elő, mint ha higgadt 
életet folytatsz. Éveid, melyek még jobbulást Ígérnek, 
megengedik Nekünk, hogy atyailag intsünk Téged. 
Petriolo, 1460. junius II .« 

»Történt, hogy VI. Sándor pápa elutazása előtt 
leányát tette a Vatikánban helytartójává. Maga Burkard 
mondja : 2Mielőtt O szentsége, Urunk a várost elhagyta 
volna, a palotát és a folyó ügyek vezetését Donna Borgia 
Lucréziának, leányának adta át, és teljhatalommal ruházta 
fel, hogy érkező leveleit felbontsa, egyszersmind utasí-
totta, hogy fontosabb esetekben a lissaboni bibornok 
úrtól kérjen tanácsot. 

»Nos, azt mondják, hogy egy ügyben, — minő ügy 
lehetett, magam sem tudom, — Lucrézia a nevezett 
bibornokhoz fordult és elébe terjesztette a pápa meg-
bízását és a kérdéses esetet. Az illető erre így felelt: 
»valahányszor a pápa előterjesztést tesz a consistorium-
ban, azt az alkancellár, vagy helyette valamelyik bibor-
nok, a szavazók véleményével le szokta irni; szükséges 
nek látja most is, hogy valaki a tényálladékot leírja. 
Lucrézia elébe került és azt mondá, hogy ő tud irni. Hát 
a tolla hol van? — kérdé a bibornok ; Lucrézia elértette 
a célzást és nevetett. Igy lett illendő vége tanácskozá-
suknak.*) 

Képzeljünk magunk elébe egy ilyen vaticani jelene-

*) A szójátékot lehetetlen lefordítani, sőt ha lehetne is, nem 
volna kedvünk papirra tenni. Egyszerűen utaljuk az olvasót Burkard 
kifejezésének : a »Feder«-nek különböző jelentéseire. Fordító. 

t e t : egy viruló ifjú nő, a pápa tulajdon leánya, elnököl 
a bibornokok Consistoriumában 1 Maga ez az egy je-
lenet is mutatja ama határtalan romlottságot, melybe a 
római egyház sülyedt; többet mond egy maga, mint 
ezer és ezer egykorú satyra és tudósítás mondhatna. 
Megengedjük, sőt szeretjük hinni, hogy azok az ügyek, 
melyeknek elvégzését a pápa leányára bízta, világi ügyek 
és nem egyháziak voltak, de mégis példátlanul álló ez 
a vakmerő eljárás. Különben ennek a kitüntetésnek, a 
kedvezés eme legmagasabb nyilatkozatának, melyet az 
atya leányának adhatott , meg volt a maga határozott 
indoka. Ugyanis, épen a napokban éltesült Sándor, hogy 
Este Alfonso a Lucréziával kötendő házasságba bele-
egyezett ; e feletti örömében tette őt meg vaticani hely-
tartójának. Ezen a módon fejezte ki elismerését iránta, 
mint politikai személy, mint Ferrara leendő hercegnője 
iránt. És ebben Ercole és több más fejedelem példá-
ját utánozta, a kik távollétük alatt az államügyek veze-
tésével nejüket szokták megbízni. 

VI. Sándor pápa és fia Caezar egy ugyanazon 
napon megbetegedtek. A pápa augusztus 18-án meghalt. 
Mondják, hogy mind kettőjüket megmérgezték; de ez 
az állítás még ma is eldöntetlen, mivel ugyanannyi 
számú és érvényű bizonyíték szól mellette, mint ellene. 

Atyjának halála Lucréziára nézve, eltekintve személyes 
érzelmeitől, olyan esemény volt, mely helyzetét Ferrará-
ban megingathatta. Mert Sándor hatalma szilárd támpont 
volt rá nézve, és úgy ipának, mint férjének tartós 
vonzalmáról biztosíthatta. Alfonso most már ugyancsak 
visszaemlékezhetett arra, a mit egykor XII. Lajos mondott 
neki: VI. Sándor halála után azt sem fogja tudni, ki az 
a nő, a kit hitestársul maga mellé választott. Ugyanezen 
király egy ízben megkérdezte udvarának ferrarai követét, 
hogy tudja-e minő hatást tett a pápa halála Madonna 
Lucréziára. A hivatalnok nemmel felelt, mire Lajos azt 
mondta : Tudom hogy ezzel a házassággal sohasem 
lesztek megelégedve; Madonna Lucrézia nem is törvé-
nyes neje Don Alfonsonak.* *) 

Ugyancsak megdöbbent volna Lucrézia, ha el-
olvashatta volna azon levelet, melyet ipa, az akkor 
Francziaországhoz tartozó Milanóba, követéhez: Seregni 
Gíangiorgiohoz irt, a melyben Sándor halála felett ér-
zelmének kifejezést adott. 

»Giangiorgio, felvilágosításul arra, a mit többen 
tudakolnak tőled, hogy t. i. a pápa halála minő bánatot 
szerzett nekünk, tudatjuk veled, hogy az semmiféle módon 
sem volt Előttünk kellemetlen. Sőt inkább Úr Istenünk 
dicsőségére és a keresztyénség egyetemes java érdekében 
már előbb óhajtottuk, hogy Isten jósága és gondviselése 
mentse meg egyházát az ilyen nagy botránytól és adjon 
neki egy jó és példányszerű főpásztort. A mi különö-
sebben illet Bennünket, úgy e tekintetben sem kívánhattunk 
mást, mert előttünk Istennek dicsősége és a közjó a 
mérvadó. De ezenkívül kimondjuk előtted, hogy még 
nem volt pápa, a kitől kevesebb kedvezésben részesül-
tünk volna, mint ő, még a kötött rokonság után is. Csak 
vesződség után nyertünk meg tőle, a mire kötelezve volt. 
Általában sem a nagy, sem a csekély dolgokban nem 
volt előzékeny Hozzánk. Ú g y hisszük, hogy ennek jó 
részben Romagna hercege volt az oka, a ki, miután 
nem bánhatott úgy velünk, mint a hogy szerette volna, 
idegennek tekintett Bennünket; soha sem volt nyiltszivű 
Hozzánk, sohasem közölte Velünk terveit, bár mi tettük 
ezt vele szemben. És most az utóbbi időben, midőn ő 
Spanyolország felé hajlott, míg mi jó franciák maradtunk, 

*)Cavaliere Bartolomeo sürgönye Ercolehoz. Macon, 1503. szept. 8. 
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semmi barátságot sem remélhettünk többé sem a pápától, 
sem O Méltóságától. Nem zavart meg tehát Bennünket 
e haláleset, miután a nevezett Herceg befolyásától rosznál 
egyebet úgysem várhattunk volna. Akarjuk, hogy ezen 
bizalmas vallomásunkat szórói-szóra közöld a főudvarnok-
kal (Chaumonttal), a ki előtt nem akarjuk érzelmeinket 
titkolgatni; de mások előtt tartózkodással nyilatkozzál 
róluk, és jelen levelünket küldd vissza tanácsosunknak, 
a tiszteletreméltó Luca Gian úrnak. 

Belriguardo, 1503. aug. 24. 
E levél hangja nagyon őszinte. Lehetséges ugyan, 

hogy ama nagy előnyök tekintetéből, melyek a Lucré-
ziával kötött viszonyból államára hárultak, Ercole hálát-
lansággal vádolható, de tény, hogy ő e házasságot 
tisztán üzletnek tekintette és felfogása a Caesarral való 
viszonyról helyes volt. 

Lássuk most már, hogy egy másik hiies és a 
Borgiákkal bizalmas lábon álló fejedelem mit ír eme pápa 
halaláról. Mantua őrgrófja ezen esemény történtekor a 
francia hadseregben, Rómától alig néhány mértföldnyire 
az Isola-Earnesei főhadiszá'láson tartózkodott. Innen irja 
nejének: Isabellának 1503. szept. 22-iki kelettel a kö-
vetkezőket : 

»Nagyméltóságú Úrnő, legszeretettebb Hitvesünk. 
Hogy Nagyméltóságod a pápa halaláról velünk egyide-
jűleg értesülve legyen, közöljük Önnel a következőket: 
megbetegedése után oly módon kezdett beszélni, hogy 
a ki nem értette gondolatait, azt hihette volna, hogy 
félrebeszél, bár teljes öntudatánál vo l t ; ezek voltak 
szavai: »Megyek, így van jól, c-ak még egy kissé várj.« 
A kik titkát felfogták, oda magyarázták e szavait, hogy 
a conclaveban, Ince halála után szerződést kötött az 
ördöggel, és a pápaságot lelke árán vette meg tő le ; a 
szerződés egyik pontja az volt, hogy tizenkét évig fog 
a szentszéken ülni és az négy napi hozzáadással pontosan 
be is tartatott. Vannak olyanok is, a kik biztosan állítják, 
hogy a mikor lelkét kilehelte, hét ördögöt láttak szobá-
jában. Teste, halála után erjedésbe ment át és szája 
ugy tajtékzott, mint az üst a tűz felett, és ez igy tar-
tott mindadig, mig a földbe nem tették. Oly rettenetes 
módon felpuffadt, hogy semmi emberi alak sem volt 
többé r a j t a ; a test szélességét és hosszúságát sehogy 
sem lehe'ett egymástól megkülönböztetni. Kevés teke-
toriával szállították sírjába; halálos ágyából, lábára kötött 
kötéllel egy teherhordó hurcolta maga után, arra a 
helyre, hol eltemették, miután senki sem akart hozzányúlni. 
Oly szánandó temetést adtak neki, mely mellett Man-
tuaban a legszerencsétlenebb nőké is tisztességesnek 
tartható. Naponként a leggyalázatosabb epigrammokat 
olvashatjuk róla a falakon.« 

Burkard, Giustinian velencei nagy követ, Bel-
trando feriarai nagykövet és még mások számosan majd-
nem teljesen egybehangzó szavakat használnak tudósí-
tásaikban és az a mese, hogy Sándort az ördög vagy 
Babuino vitte el, még a Sanuto Marin Diariumában is 
olvasható. A magas műveltségű Gonzaga őrgróf épen 
olyan együgyűséggel tartotta e mesét igaznak, mint a 
minővel Róma köznépe. 

Faust és Don Jüan ördög-legendái, melyek most 
egyszerre a Sándor halálával összefüggésbe hozattak, 
— és még egy nyugtalan fekete kutyáról is volt szó, 
mely a szent Péteren köröskörül szaladgált — világosan 
kifejezik a kortársak Ítéletét, Borgia rettenetes lényéről, 
és határtalan szerencséjéről, mely életében érte. De 
VI. Sándor erkölcsi alakja annyira talányszerű, hogy 
még a psycholog éles tekintete előtt is titok marad. 

Vizsgálódásunk után arról győződünk meg, hogy 

bűneinek forrása nem a dicsszomj és az uralkodási vágy 
vala, melyek az uralkcdók legtöbb vétkeinek okozói: 
sőt még az embergyűlölet, a kegyetlenség és a gonosz-
ságra való haj 'am sem tekinthető annak ; hanem az ér-
zékiség és ennek legnemesebb megszellemisülése: a 
gyermekek iránti szeretet. A psychologia minden tapasz-
talata azt mondja, hogy ha érezte volna Sándor a vétek 
sú'yát, félelemtől és őrültségtől elzordult ember lett volna 
belőle, minő Tiberius vagy XI. Lajos volt. De e helyett 
úgy áll előttünk, még legéhesebb korában is, mint egy 
élvvágyó, mindig vígkedvű, kimeríthetetlen világfi. »Semmi 
miatt sem aggódik, minden nappal fiatalabb lesz;* irta 
róla a velencei nagykövet alig két évvel a pápa ha-
lála előtt 

Az ő lényét nem a szenvedély teszi megfoghatat-
lanná, melynek rabja volt, sem pedig tettei, melyeket 
elkövetett, mert előtte és utána számos hasonló és na-
gyobb bűnöket követtek el a fejedelmek; de azzá teszi 
az a körülmény, hogy mint pápa követte el mindezeket. 
Hogyan tudta összeegyeztetni VI. Sándor érzéki mámo-
rát és könyörületet nem ismerő tetteit, ama lelkében 
mindennap megújuló öntudattal, hogy ő a vallás főpapja 
vagy Istennek földi helytartója legyen, minek magát 
valóban tartotta ? Olyan örvénye ez az emberi léleknek, 
melynek mélyére senki tekintete sem hatolhat le. Mivel 
csillapította le a lelkismeret szavát és gyötrődését és mi-
képen leplezte ezt állandóan víg arcával ? Lehetett-e hite 
a lélek halhatatlanságában és Isten jelenvalóságában ? 

S ha nézzük azt az élénk gondatlanságot, melylyel 
tetteit végezte, bátran állíthatnék, hogy VI. Sándor meg-
győződésből atheista és materialista volt. Mély philoso-
phu^ra és a szerencsétlen lélekre nézve lehetséges oly 
álláspont, melyről az emberiség sürgését-forgását célta-
lan és nyomorult bábjátéknak látják. De senki inkább, 
mint egy pápa és egy császár nem ismételheti többször 
ezen ismeretes szavakat : vanitas, omnia vanitas, midőn 
saját múlékony létének tudatában végig tekint a bárgyú 
bohó világon, örömének és szenvedésének törékenységén, 
tévelygésein és félelmein, önzésein és önbálványozásain. 
De VI. Sándorban nyoma sincs az ilyen Faust-féle lé-
leknek, a tépelődő világmegvetésnek, a titani scepsisnek ; 
mindezek helyét a hit véghetetlen naivitása foglalta el, 
a mindenféle vétekre hajló tehetség társaságában. Az a 
pápa, a ki Jézus anyjának képéhez a házasságtörő Farnese 
Júlia vonásait szolgáltatta, szentül hitte, hogy ezen meny-
nyei szent különös oltalma alatt áll. 

VI. Sándor élete határozottan ellentéte a Krisztus 
mintaképének. Cáfolhatlan igazság ez, és semmi sem 
kell egyébb bebizonyítására, mint e pápa tetteinek egy-
szerű összehasonlítása az evangelium tanaival. Hasolítsuk 
csak össze amazokkal a t ízparancsolatot: ne légy házas-
ságtörő, — ne ölj, — ne tégy hamis tanúbizonyságot I 

A tény, hogy Borgia Rodrigo pápa volt, az egy-
ház minden híve előtt a legszerencsétlenebb eseménynek 
tűnik fel, mely ellen keserűbben panaszkodhatnak, mint 
minden más ellenséges ellenmondás, vagy minden nyil-
vános elszakadás ellen. E tény magának ez egyháznak 
tiszteletre méltóságát sohasem ronthatja le, mert az 
hosszú időn át az emberi lélek legmagasztossabb produc-
tuma, melyek a pápaság eszméjéhez fűződtek.* 

Lucrézia fülébe nehezen jutottak el az átokhangok, 
melyek atyja ellen Olaszországot betöltötték, de sejtette, 
hogy hangzanak ilyenek. Rettenetes lehetett felindulása. 
Rómában lefolyt múltja még egyszer felelevenedett em-
lékezetében és teherként nyomta lelkét. Elsőben atyja 
okozta szerencsétlenségét, de azután ő alapította meg 
szerencséjét is. Gyermeki kegyelet és vallásos irtózat ve-



1199 PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. = 1200 

gyesen ostromolhat ták őt. Bembo leírta fájdalmát vagy 
gyötre lmét . Ez, a későbben oly híressé vált férfi az 
1503-ik év óta tar tózkodot t a ferrarai udvarnál, hol mint 
fiatal velencei nemest, finom műveltségeért, szép megje-
lenéseért szívesen fogadtak. Szenvedélyesen lángolt Luc-
réziáért. E tökéletes udvaronc a következő vigasztaló le-
velet irta hozzá : 

»Tegnap Méltóságodhoz mentem, részint, hogy 
tőlem telhetőleg megvigasztaljam és csillapodásra kérjem, 
mivel hallottam, határ ta lan fájdalomnak adta át magát . 
De se az egyiket, se a másikat nem tehetem meg. Mert 
a mint az elhomályosított teremben fekete ruhában le-
dőlve szomorkodni és zokogni lát tam Önt, szivem any-
nyira elszorult, hogy szó nélkül vesztegeltem egy helyen 
és nem tudtam beszélni, vagyis nem tudtam, mit beszél-
jek. Magamnak volt szükségem a vigasz szavaira, nem 
hogy én vigasztalhattam volna mást és megha tva e szá-
nalomraméltó látványtól, egy-két szót hebegve távoztam, 
a mint Ön észrevette vagy észrevehette. Talán azért 
voltam ilyen, mert Önnek sem panaszomra, sem vigasz-
talásomra szüksége nincs ; hiszen jól ismeri hódola tomat 
és hűségemet, és tudja, h o g y fájdalma miatt minő fáj-
dalmat szenvedek én is, és ahelyett , hogy mástól várná 
a vigaszt, magától meríti a saját véghetet len bölcsesé-
géből. Nem is vádolom tehát magamat , hogy csekély 
erőmet miért vesztettem el ama pillanatban. De nem 
mulaszthatom el most, épen úgy mint akkor, lá tható 
jelét adni annak, hogy a végzet mennyire elszomorított 
és mennyire szerencsétlenné tett a nvatt , hogy Önnek 
panaszra és gyászra adot t o k o t ; hogy egyet lenegy nyila 
sem sebezte meg oly mélyen lelkemet, mint az. mely 
az Ön könyeinek utat nyitott . A mi a vigaszt illeti, nincs 
egyéb mondani valóm, mint hogy emlékezzék rá : minden 
fájdalmunknak az idő legjobb orvosa. É s az Ön okossá-
gától elvárható, hogy ne tegye még hosszabbá ezt az 
időt, hanem amint Önhöz illik, bölcs belátással rövidítse, 
és tapasztalt lelki nagyságát ezen eseménynyel szemben 
is a legnagyobb mértékben érvényesítse. Igaz ugyan, 
h o g y a ty ja t vesztet te el, a ki oly nagy volt, h o g y nála 
nagyobbat , még a szerencse sem adhato t t volna Ö n n e k ; 
de mégis nem ez az első csapás, melyet egy ellenséges 
és gonosz végzettől kapott . Hiszen oly sok fajdalmat 
kellett már eddig is kiállania, hogy lelke minden szeren-
csétlenséggel szemben megedződhetet t . Ezenkívül pedig je-
lenlegi helyzete azt is megköveteli, hogy könnyeit min-
denkor úgy tekintse, mint a melyek nem boldogságának 
összeomlásáért, hanem annak csak állandó tár tóssagáért 
folynak. De minő bohó vagyok én, hogy ilyeneket írok 
Ö n n e k ; bezárom tehát, alázattal ajánlva magamat . Éljen 
boldogul 1 1503. augusztus 22. Ostellatóban.*) y. f . 

B E L F Ö L D . 

Szász Károly úr püspöki látogatása. 
A körút két első napjáról mult számunkban köz-

löttek kiegészítéséül ide iktatjuk a következő részleteket. 
A nagy-vátyi fogadtatásnál érdekes epizód vala az, 

midőn a h.-lelkész üdvözletére adot t püspöki válasz el-
hangzása után előáll, egy nagy-vátyi közpolgár — a mint 
értesültem a presbyterium egyik tagja — s mondha tom 
talpraesett verssel üdvözölte a költő főpásztort . Az üd-
vözlőnek két ízben is zajos éljenzést keltett szavait a 
legőszintőbb örömmel ismételtük mi is. 

*) Bembo Opp. III. 309. 

Majd felderült a hivatalos teendők megkezdésének 
napja, szeptember 8-dika. — Reggeli fél 9 órakor vet te 
kezdetét a templomba hívó harangozás és 9 óra előtt 
néhány perccel templomba vonultunk, mely zsúfolásig 
megtel t a legválasztékosabb közönséggel. A »Jovel szent-
lélek Úr Isten« három versének elzengése után, kilépett 
főpásztorunk az Úrasztala elé, s a legmélyebb ihlettség 
hangján kezdett szólni a gyülekezethez, mondván : »Ke-
gyelem néktek és békesség az Istentől a mi Atyánktól és 
az Ur Jézus Krisztustól. Legyen ez az apostoli köszöntés 
az első szó, melylyel számat megnyi tom ti köztetek. De 
legyen ez a köszöntés intézve nem csak ti hozzátok, 
hanem veletek együt t az egyházmegye összes közönsé-
géhez, kikhez jö t tem, h o g y szóljak hozzájok az atyai 
szeretet hangján, ot tan-ot tan a vesszőt is kezembe véve, 
mert főpásztori és atyai kötelmeimből kifolyólag ezt 
sem mellőzhetem.« Majd ezután elismerőleg szólt a fő-
pásztor e gyülekezetnek úgy a múltban, mint a jelenben 
kifejtet t buzgalmáról, a mennyiben ez alig 400 lélekből 
s többnyire volt jobbágyokból álló gyülekezet, díszes 
templomot , paplakot , iskolát épített, melléképületeket 
emelt s mindezeket a maga erején fenn is tar to t ta ; pe-
dig voltak többen, kik önhibájuk miatt elzüllöttek, anya-
gilag tönkre mentek, a gyülekezeti létszám ennél fogva 
leapadt. — »Bár ez utóbbi — mondá a főpásztor — 
fájdalmasan érinti lelkemet, mer t tudom, hogy az ily 
tönkrejutásnak többnyire a korhelység, iszákosság, köny-
nyelműség és az ezekkel karöltve járó dologtalanság 
szoktak természetes okai lenni s tudom azt is, hogy a 
ros/ról való megtérés mily felette nehéz do log ; de ha 
mégis elgondolom, h o g y a megmarad t jobb rész egy-
házát fenntartot ta , azt külsőleg építéssé áldozatkészségé-
nek legközelebb az országos közalaphoz való önkéntes 
és minden kényszerítés nélküli hozzájárulás által is vilá-
gos jelét adta, mind ezek örömmel töltik el atyai szíve-
met .« »Isten országát külsőleg is építeni szép d o l o g ; a 
külső sok tekintetben a belsőnek tűköre ; ép testben la-
kik az ép lélek. De azért kérdem, váljon midőn ti Isten 
országát így külsőleg építet tétek, belsőleg is igyekezte-
tek-e azt építeni ? Isten Országa nem úgy jŐ ám el, hogy 
ember eszébe vehetné, mert az Isten országa ti bennetek 
vagyon; ennek építésére vagytok hívatva mindnyájan.* 

Majd á t tér t főpásztorunk a gyülekezetben kisebb 
nagyobb mértékben pusztító erkölcsi bajok és bűnök os-
torozására, minők a ruhaban való bujálkodás s ezzel a 
jobb módúaknak tnajmolása; a faj talanságnak különböző 
nemei, az ifjúság közt már-már szenvedélylyé vált kár-
tyázás, mi az ősi just foszlánynyá változtatja, majd a bű-
nök egyik legiszonyúbb faja ; a gyermekvesztés. Ez utóbbira 
mér te főpás' . torunk va 'ami borzadalyt keltő szent tűz-
zel az ő irtó fegyverét . »Bár ne kelleue mondanom — 
szólt a főpásztor — bár ne kellene számba vennem, 
mert hiszen irtóztató kimondani is . . . de hiszen nem is 
titok m á r . . . a kövek, a háztetők is kiabáljak, hogy ti 
köztetek is vannak, kik az Isten törvénye ellen fellázadni 
merészeltek; kik önnön méhöknek, gyümölcsét megölik 
s ez által a nemzetnek, az emberi társaságnak, de önnön 
maguknak is iszonyú károkat okoznak.« — »És én fé-
lek, hogy miután csakugyan nem először, úgy jelen 
utamban is nem utolszor találkozom ezen ret tenetes bűn-
nel. Óh bárcsak ne kellene a jkamra vennem az írás szavait : 
»mindnyájan elhajoltak és egyenlőképen elvesztek és nin-
csen ki jót cselekednék csak egy is.« — »Térjetek meg 
azért, mert minden fa, mely jó gyümölcsöt nem terem, ki-
vágattatik és a tűzre vettetik.« »Vajha felébrednének er-
kölcsi álmaikból mindazok, kik e bűnben lélekzenek! 
Vajha eszökbe vennék avagy csak e napon is, melyek ne-
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kik békességre valók /« — A főpásztor szavai nem marad-
tak hatás nélkül, behatot tak azok a velőknek oszlásáig. 

És m ;után ezen gyülekezet épen most lelkészvá-
lasztás küszöbén áll, szólni kívánt tovább és szólt is a 
főpásztor remekül a békességről, melyre e gyülekezetnek 
épen most oly nagy szüksége van. Intet te bár a gyüle-
kezet minden tagja t az egymás iránti türelemre, a ke-
resztyéni békességre s különösen választás után minden 
pár térdeknek és ellenségeskedésnek megszüntetésére s 
ezek helyett a megválasztott lelkészbe helyezendő biza-
lommal, az egyház java és felvirágoztatásának munkálá-
sára. H o g y pedig mindezek meglegyenek, jertek — 
mond a főpásztor — kérjük a kegyelem Istenének áldá- ; 
sát, jertek imádkozzatok velem. — A szívből áradozott 
gyönyörű ima után elhangzott ismét az ének : »Légyen 
te kőfalaidban, csendesség és jó békesség stb.« majd 
»Úrnak szolgái mindnyájan«, melyek után úgy hiszem 
mindenki azon óhajjal hagy ta el Isten h á z á t : vajha a 
kegyelem Istene minél továbbra terjesztené főpásztorunk 
életét, hogy elsőként sokáig világolhatna közöttünk, hogy 
szavaival, tetteivel minél tovább alkothatna, gyarapí t -
hatna, melyre neki a jóakarat és arravalóság oly nagy 
mértékben megadatot t . 

Istenitisztelet után iskolába ment a főpásztor, hogy 
itt is teljesítse kötelességét, majd ezután presbyteri gyű-
lés következett , hol a hiányok pótlását, az erkölcsi bajok 
orvoslását és elhárítását az elöljáróságnak szívére kötötte, i 

Az ebéd ismét kedélyesen költ el. Püspök úr ő 
méltósága poharat emelt először Nádossy Kálmán úrra, 
azután Trixler Károly szolgabíró úrra, s mindket tőnek 
nem közülünk valóságat, de közébünk valóságát, ismert 
ékes szóllásával, meggyőzőleg bebizonyította. — Majd 
Trixler szolgabíró úr püspök úrra emelt poharat, mint 
olyanra, ki nemcsak a reform, vallásfelekezetnek, de a 
nemzetnek is méltó büszkesége, kinek neve a haza ha-
tárain túl, messze földön is ismert és tiszteletes, kinek 
szívből kivánta ennélfogva, hogy Isten életét terjessze 
az emberi élet legvégső határáig. Végre Benkő Gyula 
ügyvéd úr mondot t még Szilády Áron főjegyző úrra 
sikerült és talpraesett felköszöntőt, mely után az ebéd 
csakhamar véget ért. 

Nem cselekszem felesleges dolgot úgy his 'em, ha 
visszatekintve ez ünnepélységekre, a feltáruló kedves kép-
ből kiemelek egy alakot s egyházmegyém nevében e 
szavakat intézem felé: köszönjük! szívből köszönjük 1 Ez 
alak Nádossy Kálmán úr ő nagyságának kedves alakja, 
ki szeretett püspökünk fogadta tásának fényét, nemes ik 
becses megjelenésével emelte, nemcsak hogy úri fogatait 
szíves készséggel rendelkezésünkre bocsátotta, de bennün-
ket más javaiból is önként részeltetni kegyeskedet t . 
Ismeretes különösen itt a mi vidékünkön e nemes szívű 
emberbarátnak áldozatkészsége, kinek mint egyháztagnak 
s esperesi felügyelőnek jó tékonyságát nemcsak saját fele-
kezete érzi, de a felekezeti korlátokat átlépve, irgalmas 
samaritánus is tud lenni a szó nemesebb értelmében. Ba-
ranyában is nem egy reform, templom és iskola van, 
melynek kövei az ő szeretetéről tesznek tanúságot. A 
polgári élet, a közügyek terén is fáradhatat lan és önzet-
len munkás, kinek Baranyamegye culturai fejlődése körül 
elvitázhatlanul érdemei vannak. Mindezekért e helyütt is 
legyen elismerés és köszönet mondva a derék férfiúnak, 
kit Isten hazánknak és anyaszentegyházunknak javára 
sokáig éltessen 1 

Ambrus József, 
ev. ref. leik. 

Másik tudósítónk a látogatás további folyamáról 
így i r : 

Szeptember 8-kán püspökünk elvégezvén egyház-
látogatását Nagy-Vá tyon és Szent-Erzsébeten, ez utóbbi 
helyen barátságos értekezések s csöndesen eltöltött éj-
szaka után, Nádossy Kálmán birtokos úr négylovas fo 
gatán, mely a sz'getvidéki egyházakban végzett egész 
út jában rendelkezésére állott, s főjegyző, esperes, főbíró, 
szomszéd lelkészek s községi jegyző és számos egyház-
tagokból álló kísérettel a tótkeresztúri leányegyház láto-
gatására indult. Szép fekvésű fensíkon haladt a menet, 
melyből a mély völgybe, hol a kis Tótkeresztúr fekszik, 
meredek hegyi úton, szálas erdő árnyékában történik a 
leszállás. A tótkeresztúri kis egyház harangja szívesen 
üdvözölte az érkezőket ; a kis falu népe, mely alig nyolc-
van református és mintegy kétszáz katholikus lélekből 
áll, egészen talpon volt. A ref. hívek élén, a buzgó és 
ügyes előkönyörgő-tanító, Hazai Gábor csinos beszéddel 
üdvözölte a püspököt, mire ez a kis gyülekezet szívét 
megnyerő atyai szelid szeretettel válaszolt. Jelen volt a 
mozsgói r. kath. egyház esperes-plébánosa főtiszt. Topáll 
Pál úr ís, ki püspökünket szíves tisztelettel üdvözölte 
saját leányegyházabeli hívei nevében — s istenitisztele-
tünkben is részt vett, melyben a püspök, az Ú r asztala 
mellől tar to t t beszédében, az egyszerű nép előtt, a val-
lásos buzgóság s hitéhez és egyházához való ragaszkodás 
mellett, a felekezetiségen felül álló keresztyéni szeretetet 
is hangoztat ta, s kölcsönös türelemre és az »atyafiaknak 
békés együtt lakozására« intett. Tótkeresztúr Somogy-
vármegye területén feküvén, megjelent püspökünk tiszte-
letére a dunántúli testvér egyházkerület belső-somogyi 
egyházmegyéjéből Szabó Ferenc merenyei lelkész is, ne-
jével ; úgyszintén Somogymegye szigetvári járásának de-
rék főbirája tek. Fenyőssy úr is, kik a szomszéd megye 
s egyházmegye részéről üdvözölték a főpásztort . 

A baráti körben, vidáman elköltött egyszerű ebéd 
után — melyet a jó karban levő kisded iskola látoga-
tása előzött meg — ismét kocsikra ült a menet s a tót-
keresztúri legények előlovaglása mellett, gyönyörű cser-
erdőkkel szegélyzett völgyön haladt Mozsgón át (hol a 
derék plébánosnak adták vissza délelőtti látogátását s 
általa harangszóval és a kiállított iskolás gyermekek él-
jenzésével üdvözöltettek) 3 óra után az ismét Baranya 
területén fekvő Beczefára érkeztek, melynek népe a zsi-
bóti leányegyház híveivel egyesülten, n a g y lelkesedéssel 
s kitörő örömmel fogadta püspökét, kit a lelkészi lak 
kapujában t. Nagy Bertalan lelkészük a gyülekezet érzel-
meit tolmácsoló ékes beszéddel üdvözölt, mire a főpász-
tor — mint általában mindenütt — megfelelő s a gyü-
lekezetet örömkiáltásokra hangoló meleg beszéddel vála-
szolt. Hirteleneben átöltözve, a püspök egész kíséretével 
azonnal a csinos és tiszta s egyszerűen felékített tem-
plomba sietett, hol a nagyszámú gyülekezet előtt — s 
annak viszonyaihoz alkalmazva — a híveknek tet tekben 
is nyilatkozó egyháziasságát és vallásos buzgalmát mél-
tányolta, kiemelte a templom, paplak és iskola körüli 
tetemes áldozataikat, megdicsérte jó erkölcseiket, de — 
szelíden s a más felekezet sérelme nélkül megrót ta azt a 
rossz szokásukat (mely baranyaszerte mindenütt , hol vala-
mely kath. búcsújáró hely van közel, mutatkozik) hogy 
ők is a közelökben levő turbéki búcsújáró helyre töme-
gesen eljárnak s onnan babonákát s a szentforrás és 
Mária-képek iránti vadhitet hoznak magokkal. Azután az 
iskolát látogatta meg, mely a csurgói állami képezdéből 
csak most kikerült kezdő fiatal tanító Szűcs Kálmán 
vezetése alatt azzal a jó reménynyel biztat, hogy előbbi 
elmaradt állapotából csakhamar ki fog emelkedni. Az-
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után a presbyteriummal végezve a püspöki vizsgálatot, itt 
is mint mindenütt számon vette a presbyterium szerve-
zetét s létszámát; az anya- és jegyzőkönyveket, leltár, 
levéltár s egyházi számadások mibenlétét, továbbá az 
egyházi vagyont és jövedelmeket, mely utóbbiak, a leg-
többnyíre csekély terjedelmű fekvőségek jövedelmén túl, 
részint a mindenütt szokásos »Isten dicsőségéré« való 
önkéntes adakozásokból, a legtöbb helyen a gyülekezet 
állal felvállalt s együtt teljesített közmunkák (pénzért 
teljesített aratás, fahordás vagy egyéb fuvarozás stb.) 
jövedelméből állanak; továbbá az egyház épületeinek álla-
potát, s vannak-e biztosítva (s a hol nincsenek azok 
bi/tosítását a egyházkerületi rendszabály értelmében azon-
nal elrendelte), mi a javítandó, mi az építendő, van-e az 
egyháznak az előbbi építkezésekből fennmaradt adóssága 
s mily természetű, mily kamatlábú s mikép tervezik annak 
törlesztését? végre a közalapra megtörtént-e az új beval-
lás? mi volt a járulék az e'ső három évben, s be van-e 
fizetve mind ? — E kérdésekre Beczefán mind megnyug-
tató feleleteket nyert a püspöki látogatás — kivéve az 
épületek biztosítását, a mit püspök úr azonnal határo-
zottan elrendelt s a presbyterek azon igéretét, hogy azt 
teljesítendik, jegyzőkönyvre ís vétette. 

Szept. io-kén reggel Botyka következett a püspöki 
látogatás rendén ; a beczefdi legények bandériummal ki-
sérték, a botykaiak hasonlóval fogadták püspöküket ; 
Botykán az egész nép, az utcákon — s a kocsisor után 
tódulva, a templom előtt csoportosult, hol a lelkész Füs-
tös János, hívei élén üdvözölte a főpásztort, ki szívélye-
sen válaszolt — s a háromszori harangszóra, egész kí-
séretével, mely lelkésztársain s polgári kíséretein kívül a 
szomszéd falukból is vele vagy elébe jöttekkel szaporo-
dott, a templomba sietvén, itt (mint rendesen, s / i órát tartó 
beszédben) először megemlékezve ez egyház múltjáról s 
egykori helyéről (mert beszédeiben, a hol csak tehette, 
a mult emlékeiből szeretett kiindulni) méltánylással szólt 
az egyház nagy áldozatába került tetemes építkezések-
ről, de feddőleg a templomlátogatás és külső buzgóság 
hanyatlásáról, melylyel együtt jár az elegyháziatlanodás 
s meg némely erkölcsi bűnöknek is forrása: ostorozta a 
nők fényűzését, a szülötteknek feltűnő apadását — mely 
a Baranyaszerte uralkodó névtelen bűnre vall — s hatá-
sos beszédét, mint mindenütt, buzgó imádsággal s végül 
a gyülekezet megáldásával fejezte be. Ezután az iskola 
m e g l á t o g a t á s következett, hol Börzöli Zoltán tanító (a 
bucsúztató-iró Börzöli Gábor fia) meglehetős eredményt 
mutat fel. A presbyteriumban, az előbb jelzett módon 
végzett püspöki vizsgálat után, az elöljárók a tanító csa-
ládi viszonya iránt némi panaszt adtak elő, melyet azon-
ban püspök úr azonnal, tapintatosan s megnyugtatólag 
intézett el. 

Délután a botykai anyaegyházhoz tartozó kispeterdi 
leány egyház részesült a püspöki látogatásban. Kisded 
gyülekezete élén Kecskeméti József elókönyörgő tanító 
(theologiát végzett, volt akad. rector) üdvözölte, kisded 
népe örömujjongásai közt, főpásztorát, ki a maga szere-
tetét nyájának legkisebb báránya iránt is, melegen fejezte 
ki mind az üdvözletre adott kedélyes válaszában, mind 
templomi beszédében, mely üdítő s felemelő hatást gya-
korolt az egyszerű hallgatókra. Valóban szükség volt a 
lelki felfrissülésre, mert a szokatlanul forró szeptemberi 
nap, az egész úton zsibbasztólag s kábítólag hatott s itt 
a zsúfoltságig tele telt és szellőzetlen kis templomban 
érte el tetőpontját, úgy hogy a szónok is, hallgatói is, 
csak nehezen tűrhették, de azért csak leküzdötték bá-
gyasztó hatását. Istenitisztelet után az iskolát látogatta 
meg a püspök, majd a presbyteriummal végzett. Az 

egyház csinos épületei itt sincsenek biztosítva, de bizto-
sításuk elrendeltetett s itt is megígértetett. 

Barátságos vacsora s nyugalmasan töltött éj után, 
szept. I I -kén Nagy-Peterdre (jó negyedóra) következett 
a látogatás. Ismételni is felesleges, hogy a járás derék 
s kedves főbírája Trixler Károly úr, a szomszéd lelkész-
társak, községi jegyző Pintér János, számos vidéki nép, 
itt is folyvást kisérték, a legények előlovaglása s hosszú 
kocsisor kísérete mellett bevonuló püspököt, főjegyzőt és 
esperest, kiket a paplak előtt leszállva, a bevonuló ha-
rangszó elnémultával az egész gyülekezet nagyja s ap-
raja élén a helybeli lelkész Farkas Emil, szívből eredt 
egyszerű beszéddel üdvözölt, mire a püspök szokott 

| szivélyességével válaszolt. Templomba sietve, az itt is 
nagy számmal, mondhatni teljes számmal egybegyűlt 
hívek előtt s az Urasztalán tartott beszédében a főpásztor 
méltánylással emlékezett meg a gyülekezet vallásos buz-
góságáról, templom szeretetéről, valamint az erkölcsiség 
s családi élet örvendetes virágzásáról, mely a gyermekek 
szaporúságában is nyilatkozik. De épen ezzel kapcsolat-
ban megfeddette a rossz szokást, hogy a szülők gyer-
mekeiket elkényesztetik, elkapatják — s ezért a fiúk, a 
kellő fegyelem hiánya miatt, szülőik iránt engedetlenek, 
az öregek és elöljárók iránt tiszteletlenek lettek; meg-
dorgálta az ifjakat s bölcs szigorra intette a szülőket, 
a minek látszólag meg volt a kivánt hatása. A beszéd 
végeztével, ima és megáldás után, püspök úr egy pres-
byternek újonnan született kilencedik gyermekét keresz-
telte meg, a szülők kívánatára Károly névre. (Előbb már 
Beczefán is keresztelt). A kissé alacsony teremű iskolában 
a tanító, Reket tye Pal, 59 számra menő tanítvanyaival 
középszerű sikert mutatott fel, nem képessége vagy szor-
galom hiánya miatt, hanem mert a tantervtől és a he-
lyes tanmódszertől önfejűleg eltérve, némely tantárgyban 
(pl. a magyar nyelvtanban is) megfordított rendszert kö-
vet, miért őt püspök úr, szelíden rendre is utasította. 
A presbyteriumban, a rendes kérdések s azokra adott 
többnyire kielégítő feleletek közt örvendetesen tűnt föl, 
hogy az épületek tűzkárbiztosítási díjat, t. Nagy Károly 
uradalmi kasznár s egyházmegyei tanácsbíró úr szíveske-
dik az egyház iránti buzgóságból, fizetni; továbbá, hogy 
a baranyai szokás ellenére (mely szerint a kurátorok 
rendesen csak egy évig szolgálnak s néhol arra is kötél-
lel kell fogni, vagy különbeni bírságolással kényszerítni 
az embereket) itt Gáspár József, jómódú s értelmes gazda 
és megyebizottsági tag, már 14 ik éve folytatja kurátori 
szolgálatát teljes készséggel és buzgósággal, miért püs-
pök úrtól érdemlett dicséretet is nyert . — A lelkész 
lakán s családi körében, számos tiszttárs és vendég 
együttlétében elköltött bő ebéd után, délután 3 órakor 
Büdösfára következett a látogatás rende, hova a szokott 
előlovaglás s a hosszú kocsisor kísérete mellett megérkezve, 
Biczó Ferenc lelkész, gyülekezete élén, melegen üdvözölte 
a főpásztort, ki erre szokott módján válaszolt s a lelkészi 
lakban, a derék lelkészné és szép családja által fogadta-
tott. Itt a rendes félnap mellé még egy félnap — pihenésül 
— levén szánva, ugy osztatott be a püspöki látogatás, 
hogy az érkezés napján (szombaton délután) először az 
iskolalátogatás, azután a presbyteriummal az egyházvizs-
gálat ejtessék meg, a templomi szolgálat pedig másnapra, 
vasárnap reggelre hagyassék. Az iskola elég tágas, világos, 
jól berendezett s kellőleg fel is szerelt tanteremben, 
hat osztályra osztva, Tóth Pál okleveles tanitó értelmes 
vezetése alatt, az eddig látottak közt a legjobbnak 
talaltatott. Az egész tananyag felölve, értelmes feleletek, 
szép rend s megfelelő örvendetes haladás vívta ki a 
püspök és látogató társai teljes méltánylatát. Az elől-
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ját-ósággal is könnyen végzett a vizsgálat, ékesen és 1 
jórendben találtatván s dicséretben részesülvén min-
denek. 

Másnap, 12-ikén d. e. a szokott vasárnapi időben 
tör tén t a harangozás. A püspök, számos kíséretével, a 
már zsúfoltságig teli templomba lépett s az Urasztala 
mellől, de a szokottól annyiban mégis eltérőleg végezte 
az istenitiszteletet, h o g y míg másutt , beszéde előtt csak 
a skegyelem néktek és békesség® apostoli üdvözletét 
mondta, itt rendes vasárnap reggeli (prédikáció előtti) 
imával vezette be beszédét, mely közel egy óráig tar tot t 
s a tiszta búza és közte s vele együtt növekedő konkoly 
példaszavával a gyülekezetben uralkodó jó és rossz szo 
kásokat, annak erényeit és bűneit tárgyalta, s a szokott 
imával és áldással nyer t befejezést. — Vasárnapi nagy 
ebéd (melyet, mint más helyeken is, felköszöntések s csa-
ládias szívesség fűszereztek) fejezte be az egy napra ter-
jedő büdösfai látogatást . 

A sz.-lőrinci járás főbíráját hivatalos teendői haza-
szólítván pár napra, hogy püspök úr a polgári hatóság 
megtisztelő kísérete nélkül ne maradjon, Krasznai Mihály 
szolgabíró urat mutat ta be helyetteséül, ki ettől fogva 
ugyanazzal a szíves gondossággal kisérte a püspöki lá-
togatást további út jában. 

Aznap délutánra Katádfa következett , hova Büdös-
fáról nagyszámú kísérettel érkezett püspök úr. A lelkész-
lak kapujában az agg lelkész Kovácsi István által fo-
gadta to t t s pár percnyi pihenés után a minden zugában 
megtelt templomba ment. A jámbor s minden dicséretre 
érdemes munkás gyülekezet elérzékenyülve hallgatta s 
hallotta főpásztora méltányló s szeretete melegétől át-
hatot t szavait. Látni lehetett az egyszerű emberek arcán 
azt az érzést, melyben a csudálkozás az örömmel olvadt 
össze a felett, hogy van, a ki az ő buzgó törekvésüket 
szavahihető emberek közlése folytán már a távolban 
tudomásul vette s eljött, hogy azt nekik oly érthető sza-
vakkal megmondja . K ö n y b e lábbadt szemmel s remegő 
ajakkal imádkoztak, hálát adván Istennek az örömért s 
az újúló erőért, melyet hítökben nem ingadozó lelkök 
ez alatt érzett. Ez az öröm kívül maradt az iskola kü-
szöbén, mer t abban semmi sem volt örvendetes. A 
presbyteriummal folytatot t értekezlet sokszorosan igazolta 
a kis gyülekezet buzgóságát s erőfeszítéseit s a lelkész-
lak udvarán épülő félben levő szilárd épület alapjának 
megtekintése elég volt arra, hogy a lelkész és presby-
terium közt keletkezett félreértés megszűnjék. Ez a nép 
talán soha sem fárad el súlyos kötelességei teljesítésében, 
csak idejében adják tudtára, hogy mihez kell magá t tar-
tani s azt ne vegye észre, h o g y az ő becsületes észjá-
rását ellenkezőnek tar t ják s érte büntetni akarják. Más-
nap hétfőn reggel tömegesen kisérték a jó katádfaiak, 
érdemes agg lelkészükkel együt t a Dancsházára távozó 
főpásztort. Itt az öröm az iskola falai közé menekült, hol 
Fazekas József tanító 92 tanítványát, minden tudnivaló-
ban, a házi ipar tanítását sem véve ki — teljes sikerrel 
mutat ta be. Ez t a renitens községet, mely közalapi tar-
tozását megfoghatat lan módon mindeddig nem teljesítette, 
szokottnál erősebb hangon volt kénytelen püspök úr 
már az Isten házaban apostrophálni. Á kinek fiile volt 
a hallásra, hallhatta ; a dancsháziak azonban siketségre 
vették s presbyteriumuk sem tudott jobb és okosabb 
lenni. A törvény legszigorúbb végrahaj tása tovább nem 
késhetik, ár tat lankodó kézmosásokkal egy napig sem le-
het az ügyet halasztani. Á m ne legyen senki hibás e 
nagy hiba körül, de az bizonyos, hogy kényeskedő nar-
cissuskodás s hivatalos kötelesség teljesítésében való 
válogatás nem válik dicséretünkre. Püspök úr azonnal 

megtet te a kellő lépéseket, hogy a szükségessé vált 
végrehaj tás haladéktalanul megtör ténjék. 

Hétfőn délután árnyékos erdőn át vezetett az út 
az Okorvize par t ján épült Okorágra. Fejér Ambrus, a 
buzgó fiatal lelkész, jó módú s jó akaratú hallgatói köré-
ben fogadta érkező püspökét, a lelkészlakon pedig ked-
ves fiatal neje (a bogdásai lelkész leánya) két csinos ha-
jadon nővérével fogadta a kedves vendégeket, mint 
gyermekek igaz örömmel atyjokat , kinek atyai szív fe-
lelt szeretettel. Ezt az érzést táplálja egymás iránt a 
gyülekezet és lelkésze is, ki pár évvel ezelőtt egyhangú-
lag választatott meg. Az egyház rendben van, minden 
tartozása teljesítve, villámsújtotta tornya felépítve, új is-
kola építésre már is szép alapja. Tágas templomában a 
gyülekezet apra ja-nagyja még a csecsszopók jó része is 
— az anyák karján — együt t volt, midőn abban a fő-
pásztor megjelent. Figyelmesen hallgató nép, mely leste, 
várta az áhi tatos ének elhangzása után megcsendült fő-
pásztori beszédet. Megér te t te s jó néven vette nemcsak 
azokat, melyek az ő buzgóságáról, áldozatkészségéről, 
jó családi életéről mondat tak, hanem azt is, mivel az 
ormánysági fehér nép általános hibája, az arckendőzés ő 
bennök is megrovatot t . Az iskola meglátogatása után, 
melyben a még alig megkezdődöt t tanítás nem pótol-
hat ta a vakációi feledékenység okozta hézagokat , a pres-
byterium adott számot hűséges sáfárkodátáról. Nt. Kovács 
Anta l esperes úr bemuta t ta N a g y József presbytert , el-
mondván, hogy ő volt az, a ki természetes észjárásának 
józan és találékony felfogásával helyes útra tudta téríteni 
annak idején, a közalap ellen Okorágon is nyilvánulni 
kezdett idegenkedést . Á megérdemlet t püspöki elismerés 
boldoggá tet te az egyszerű értelmes embert s hasonló 
hatással volt társaira is. Kedden reggel ment át püspök 
úr Monosokorra, Okorág filiájába, e rendkívül szorgalmas, 
de felette csekély számú gyülekezetbe, melynek előkö-
nyörgője Szikszai Káro ly nagy megnyugvással s keresz-
tyén türelemmel hordja maga és a kisded gyülekezet 
bajait . Ki tar tó küzdelmök jutalma, hogy immár felszen-
telve áll újon épült szép kis templomuk. A veres már-
ványból készült Urasztala Baksay Sándor ajándéka, ki 
itt nyugvó a ty ja emlékezetére is emelte ez állandó dí-
szes emléket, miről püspök úr is megindító érzéssel szólt 
a gyülekezetben. A sokasság a pusztában hallgathatta az 
Üdvözítőt oly áhítattal, mint e maroknyi nép az ő püspö-
két, itt az Okorvize part ján, még le sem bontot t régi 
imaháza mellett épített új hajlékában, pár száz ölnyire 
attól a helytől, hol az Á r p á d o k korában a monasterium 
jux ta fluvium Okor állott. 19 gyermek szomjúhozza a 
kis iskolában a tudománynak Okorvize módjára áradó s 
hirtelen apadó forrását. A jó Jsten adjon erőt a sok 
próbálgatáson á tment lévitának s részesítse a jók támo-
gatásában is az arra érdemes kicsiny sereget. Annyi 
hitet látva, mennyi e munkás, egyszerű népnek van, nem 
is lehet, azt megtagadni senkinek, a ki a Krisztust meg-
tagadni nem akarja. Püspök úr bátorító, felemelő hatású 
szavai új erőt adtak a magát önszántából is megterhelt 
kis gyülekezetnek s a kerület és konvent mint eddig, 
úgy bizonyosan ezután is meg fogja hallani az ily állapot-
ban segélyért kiáltó nép szavát. 

Délután az anyaegyháznak még a reggeli kiséretné^ 
is nagyobb számban megjelent tagjai a monosokoriakkal 
együt t követték püspök urat vissza Okorágon át Kakicsra, 
hol a falu végén felállított diadalívnél a körjegyző üdvö-
zölte, a paplakon pedig Kiss József lelkész fogadta . 
A minden szívet egyszerre megnyert válasz után tem-
plomba gyűlt a szép, egészséges és oly szorgalmas mint 
buzgó nép, azoknak utóda, kiknek a török által elhordott 
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gilicéi temploma helyett, az ide menekült sereg ősei 
temetkezési helyén, szép magas dombon emelt először 
sövényből, majd újabban 50 év előtt kőből épült tem-
plomot. Már már teljesen befejezett építkezése végén van 
e ritka szorgalmú gyülekezet s épen a legjobb időben 
hallhatta meg püspöke ajkáról, hogy azért nem szabad 
niegrestülnie Nem is fog a beszéd után, melyet hallott, 
melyen lelkesedett s hisszük hogy meg fogja tartani helyét 
az egyházmegye gyülekezetei első soraban, hol követendő 
példa gyanánt tündököl. Párját ritkító új iskolaépületében 
régi de sikeres módon tanít, a 47 év óta itt működő jó 
öreg Füstös Mihály, kinek a község lakói kö/ül már csak 
7-en nem voltak tanítványai. A presbyteriummal tartott 
értekezlet teljes mértékben visszatükrözte azt a hatást, 
melyet a főpásztori latogatás és beszéd az egész gyü-
lekezetre gyakorolt és semmi kétség, hogy a faradhatatlan 
lelkész vezetése alatt ezentúl sem fog lankadni e derék 
nép tevékeny buzgósága. 

Ma (szept. 15-én reggel) a kákicsi egyháznak haj-
dan anyja s ma leánya, kisded Marócsa féle indul a 
latogatás. Az út további folyamáról a jövő hétre igyek-
szünk értesüléseket szerezni 

gadta kifogás nélkül és Benczédi Gergely pénztárnoknak 
a mult évről szóló felmentéssel a pontos kezelésért el-
ismerést nyilvánított. 

A belső emberek nyugdíj alapja emelkedést mutat-
ván, a nyugdíj egység a jövő évre 100 forint helyett 
150 frtban állapíttatott meg. 

A közgyűlés az iskolákra nézve is több érdemleges 
határozatot hozott és a többek közt kimondta, hogy oly 
ekklézsiákba,n hol nevelésügyi bizottságok nem alakíttat-
tak, haladéktalánul alakíttassanak meg még akkor is, ha 
a községi vagy államilag segélyzett iskolák mellett csakis 
a vallásos oktatás felett vihetnek felügyeletet. 

Nem sorolhatjuk fel mindazokat a tárgyakat, me-
lyekkel a közgyűlés három napig tartott üléseiben fog-
lalkozott, de megjegyezzük, hogy a tanácskozatok a leg-
nagyobb higgadtsággal folytak és Ferencz József püspök 
úr bezáró beszédében méltán emelte ki a közgyűlés parla-
mentaris modorát, mert azzal csak tényt constatált, va-
lamint ama megható szavaiban is, melyekben az ülésekre 
visszatekintve Baldácsy-alapítvány életbelépését azok em-
lékezetesebb momentumának mondotta. 

—s. 

Az unitáriusok évi közgyűlése. 
(Vége.) 

A közgyűlés mint rendesen inteni tisztelettel levén 
összekötve, 10 órakor a tagok a főt. püspök úrral élükön 
a templomba vonultak, hol Gál Miklós torockói lelkész 
tartott eszmékben gazdag szép beszédet. 

Templomozás után az ülés ismét megnyittatván, a 
közgyűlés abban az örömben részesült, hogy körében 
angol vendégeket üdvözölhetett : Sir Lawrence Jakab 
London volt polgármestere és parlamenti tag, Lawrence 
Vilmos, Lawrence Henrik és Lawrence Jane személyök-
ben. Ferencz József püspök úr melegen üdvözölte a tá-
volból jött hitrokonokat, mire Sir Lawrence Jakab vála-
szolt kifejezve a magyar unitáriusok iránt érzett rokon-
szenvüket. Az üdvözlő beszédek, melyeket Kovács János 
tanár tolmácsolt, láthatólag megindító hatással voltak 
mind a vendégekre, mind a gyű és tagjaira. 

A közgyűlés következő ülései a tanácskozás alá 
terjesztett tárgyaknak voltak szentelve. Nagyobb vitat 
csakis egy ekklézsia ügye keltett. Az illető ekklézsia a 
legnagyobb vagyonnal rendelkezik az összes unitárius 
ekklézsiák között, de vagyonát a legrendetlenebbül ke-
zeli. E körülmény a főtanácsot arra birta már a mult 
évben, hogy Dániel Gábor főgondnok személyében egy 
biztost nevezzen ki, teljhatalommal ez ekklézsia ügyei 
rendezézére. Az általa terjesztett jelentés oly visszaélé-
seket tárt fel, melyek a közgyűlés tagjait a legnagyobb 
mértékben megbotránkoztatták. Főgondnok ismét fölké-
retett az ekklézsia pénzügyei rendezésének további foly-
tatására. 

A közgyűlés ez alkalommal az ekklézsiák pénzeinek 
elhelyezésére azt az érdemleges határozatot hozta, hogy 
pénzeikből kölcsönt csak 100 frton kezdve és felül, és biztos 
jelzálogra adhatnak, a ki nem adható pénz pedig helyez-
tessék el a pénzintézeteknél. Ezzel útját kivanta vágni az 
apróbb biztosítás nélküli kölcsönöknek, melyek rendesen 
odavesztek. 

A mily kellemetlen tárgy volt a célozott ekklézsia 
pénzügye a közgyűlésnek, épp annyira megnyugtatólag 
hatott rá a vallásközönség pénzügyeinek rendezett álla-
pota s a jövő évi költségvetést 27,200 frt 22 krban elfo-

Kifogásolható a tervezett bizt. díj il2°lo magas-

É s z r e v é t e l e k 
a konvent által bírálat végett a kerületekhez kiadott alap-

szabályok felett. 

1. §. Mindenek előtt már elvben elvetendőnek véli 
bíráló a kölcsönös biztosítás eszméjét, mert a magyar 
köznépnél általaban nem áll oly erős lábon a lelkiisme-
retesség, miszerint kizárható volna azon aggály, hogy a 
gyarló lábon vagy épen összeomláshoz közel álló egyházi 
épületek újból sőt fényesebben megépítését szándékos 
tűztámasztással ne vágynék eszközölni az emberi gyarlóság 
a közjó megrontására 

2. §. A tiszáninneni kerület épen a közelebb letelt 
biztosítási tíz éves cydus után a következő 10 évre 
szerződött m á r a »Fonciére* pesti intézettel. De eltekintve 
az eddig mondottaktól. 

3-
ságáért. Ugyanis, míg a szegényebb egyházak nád- és 
zsúp-tetőzetei olcsón biztosíthatóknak mutatkoznak : addig 
a vagyonosabb, voltaképen csak népesebb, de szintén 
csekély vagy semmi vagyonnal, tőkepénzekkel nem ren-
delkező egyházközségek tetemesen nagyobb mérvű 
épületeik kevésbé gyúlékony zsindely- cserép, cink és pala 
tetőzésért esendő 1I2°I0 díjjakkal túl fognának terheltetni. 

4. §. A késedelmi kamatok követelése is túlzott, 
akkor midőn a földhitel-intézet az egyházi sőt általában 
a jótékony célú tőkék után sem ád többet 5, sőt 4°/0-nál. 

7. §. A nem magunknál biztosítók, tűzkáraik pótlá-
sára nem fogván kapni segélyt a közalapból: egygyel 
több oka és ürügye lesz népünknek zúgolódva, sőt kény-
szerrel fizetni a közalap-adót, melylyel nem csak hogy 
meg nem barátkozott a lefolyt 3 év alatt, sőt annak to-
vábbi folytatásával magát megcsaltnak, rászedettnek hiszi. 

15. §. A biztosítási összegen felüli kárért jelzett fele-
lőssége az elöljáróknak föltétlenül elitélendő a szegénység 
alapján, mert a legtöbb, semmi alappal nem rendelkező 
egyház terhére könnyű megrendelni a teljes értékű biz-
tosítást: de a fedezet a különben is már majd nem az 
elviselhetlenségig terhelt prot. buzgóság erszényére nem 
nehézkedhetik. Annál fogva az ez érdemben hangozta-
tott felelősség azt eredményezné, hogy az egyháztanács 
tagjait, csupán válalkozni nem akarásért sújtó büntetéssel 
lennénk — ha lehetnénk — képesek előállítani. Pedig 
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már is ott állunk, hogy a nép színe-java az egyházi 
ügyeknek nem a község inye szerinti kötelességszerűen 
szereplők bántalmaztatása, szemben s hát megett rágal-
maztatása miatt a presbitériumba lépéstől fázik sőt el is 
oldalog, nevetve mint észszerűtlent a büntető §-t. 

Megjegyzendő végül, miszerint csak illusió a köl-
csönös biztosítás eszméjéből folyó tervzzetnek előnye. 
Mert a számok kérlelhetlenűl beszélnek, sőt le is győz-
nek bennünket: 

20 évi befizetése a tiszáninneni kerületnek a bizt. in-
tézethez 109,136 frt 34 kr. Kiadás a) tűzkárok s költségekre 
121.229 frt 5 2 l<r- fy 2O°/0 díj visszaadása 20,470 frt 
20 kr. c) 5°/0 illeték 3392 frt 66 kr. Összesen 145,092 frt 
38 krajcár. 

Tehát az intézet vesztesége 35,956 frt 4 kr. 
Mint ezt a főtiszt, püspöki hivatalnál föltalálható 

részletes kimutásból mindenki megtudhatja. 
A magyar orsz. ref. lelkészi és tanári nyugdíjinté-

zet szabálytervezete csupán csak a kölcsönös tűzellenbizto-
sítás tartaléktőkéjére támaszkodván, ez alap teljességgel 
nem mutatkozik számításba vehető alapúi, a fönnebb 
jelzettek után 1 Míg az egyházak osztályozása szerinti 
adó-kulcs következőkép lenne módosítható: 4-ik osz-
tályú lelkész fizetnivalója 4 forint. 3-dik osztályú lelkész 
fizetnivalója 8 frt. 2-ik osztályú lelkész fizetnivalója 16 frt. 
i -ső osztályú lelkész fizetnivalója 32 frt évenként. 

A magyar orsz. ref. lelkészi- tanári özvegy árva 
gyámintézet alapszabályaira nézve. 7. §. Az új lelkész 
azonnal vagy legfölebb */2 év alatt helyét elfoglalni kö-
teles. Kérdésbe tehető: »az özvegy kiszorításával-e ?« 
Mert ezen eljárás nem csak túlszigorú, de embertelen 
is lenne, míg más részről a kiköltözködő talán népes 
családdal biró, a legkellemetlenebb szorongásnak legtöbb-
ször kitett az özvegy családjával naponként súrlódásnak 
lenne kitéve a helytöltő miatt. 

8. §. Az özvegyet illető osztalék annak halálával, 
miért ne adatnék ki akármily számú árváknak ? Hiszen a 
kiskorúaknak még több szükségük van a segélyre, ha az 
anya saját illetményéből is ne n gyámolíttatnak, mint 
teljes árvaság előtt 1 Míg ellenben az anya férhez mene-
tele esetére méltón van indokolva az, hogy egy gyermek 
csak 25 frt osztalékot kapjon, miután a mostoha apában, 
új kenyérkeresője akadt a családnak. 

Sályban, 1886. augusztus hó. 
Edes Ábrahám, 

esp. megbízott. 

R É G I S É G E K . 

Adatok a szlavóniai reformatio történetéhez. 
A mult napokban Fermendzsin Eusebius Ferencz-

rendi atya, kivel még vukovári szerzetes korában meg-
ismerkedtem, visszatérve keleti útjából engem is felkere-
sett s eredményes utazása előadásával nekem is pár 
élvezetes órát szerzett. A szorgalmas barát ázsiai és 
afrikai tudományos útjának első eredménye személyét 
illetőleg az lett, hogy már is rendje tartomány főnökévé, 
főtisztelendővé neveztetett ki. Minket velem tett beszél-
getésének az a része illet, melyben figyelmeztetett, hogy 
ő már a tordincei s általában Szlavónia reformatiojáról 
még 1878-ban egy rövid történelmi böngészetet írt s az 
azon évi diakovári püspöki folyóiratban megtalálható s 
minthogy érdemesnek állítá a folyóiratot felkutatni, utána 
néztem annak s ott az említett szerzetes-atya a követke-
zőket irja : 

^09-hll ÍMbfaW 

„Valami a szlavóniai reformatioról." 

I. 
(Az 1540.es 1560. évek közti állapotok Szlavóniában. Első reformátor. 

Azon ismeretesebb helyek, melyekbe a protestáns vallás behatott.) 

Szlavóniára nézve a legszomorúbb időknek egyike 
volt az 1540—1560-dik évek időköze is, mert a török 
Zimonytól Eszékig nem csak hogy mindent elpusztított l) 
a merre csak hadserege járt, hanem itt be is fészkelte 
magát. Ezen Szlavoniara nézve nagy szerencsétlenséget 
tetézte az is, hogy mind a két püspökség, bosmai és 
szerémi, a lelkészek kevés száma mellett püspök nélkül 
azaz betöltetlenül volt ; 2) e mellett találkoztak itt még 
a török előtt való időből sok (Bogomila) waldiak és hu-
sziták, látszólag ugyan katholikusok, de leikökben ka-
tholikusellenesek, szintúgy mint Bulgáriában — pomaci 
— és Boszniában. Hogy a baj még nagyobb legyen, a 
Szlavónia nemességnek egy része elszakadt a horvát 
résztől és Zápolyához állt, kinek pedig udvara igen haj 
lott a protestánsokhoz s ezzel az új hilnek Szlavóniába 
az út még jobban meg lett törve. 

Ily körülmények közt jött 1544-ik évben bizonyos 
S'arin Mihály3) (Starinus, Sztáray), bizonyosan született 
szláv, Wittembergből, hol a hires Melanchtontól hittant 
hallgatott, jött Alsó-Magyarországba és megtelepedik 
baranyamegyei »Laskófalvá«-nak nevezett faluban Eszék-
nek átellenében. Ez a bizonyos tehetséges férfiú volt, 
nagy kedvelője a muzsikának, jó énekes4) és eléggé 
tudományos ; reformátori lelkesültsége mellett, melylyel 
egészen ittas volt, mutatkozott benne némi nyers ter-
mészet és mely később égés*, kegyetlenséggé nőtte ki 
magát. Legelőször is megpróbálta Laskafalvát saját ér-
telme szerint reformálni s minekutánna ez sikerült neki, 
szétterjészté reformátori működésének körét a közelebbi 
helységekre, sőt általment még Szlavóniába is. Azon idők 
viszonyai annyira kedveztek neki. hogy hét év alatt már 
mintegy 120 egyházat reformált Magyarországon és Szla-
vóniában együttesen.5) 

Megelégedve ily eredménynyel, elkezdte rendezni 
az új baranyai superintendentiát és azt elosztotta 4 me-
gyére vagy esperességre. 

A szlavóniai egyházakból került ki a negyedik 
egyházmegye előbb »pozsegai« később »vukovári« cím 
alatt, Tordince levén az esperesi székhely. Első esperes 
volt valami Mihály nevű tordincei születésű egyén »Pas-
tor Ecclesiae Patriae Tordafalvensis.« 6) 

Ismeretesebb helyek, a melyekbe eljutott az új 
protestáns tudomány, a mennyiben a vukovári egyház-
megyét illeti a következők: Eszék, Erdőd, Kórogy, 
Sz.-László, Haraszti, Tomasanci,*) Bogdanovci,8) Miholjac, 
Podagrovci, Rakitinovci, Morosavlje, Varas (sic), Marja-
novci,9) Bzenica, Gyurgyic, Sirac, Dubica, Sabac, Banja-
luka aztán — mint Eusebius mondja — nekem legalább 
ismeretlen helyek, melyeket Lampe hord fel, mint Ko-
pács, »Szőlőske«, Újfalu, »Kolgyes, Varatka, Dombronog, 
Dalmad, Petri« (Petrovosels). Hogy a protestáns vallás, 
legalább egyiaőre, Boszniába is behatolt, említett kálvi-
nista történészen kívül nagyon bizonyítja ezt öregebb 

Epist. Steph. Brodaric ad Pontific. Schem. Diacov. p. 19. 
2) Schem. Diak. p. 21. et 22. 
3) Az ismert Sztáray Mihály reformátor. 
4) Epistol. Sámuel Pathai Lanpénál Hist. Eccl. Reform, in Hung. 

pag. 661. 
5) Epist. Stárini ad Nic. Tuknai ibd. p. 103. 
6) Lampe p. 679. 
7) Lampe 677. 
8) Zap. Samostan (zárda) Vukovarski p. 8. 
9) Cevapovic Catalog. prov. Capist. p. 237. 
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Anic Iván atya is, egy bosnyák tar tományi ferencrendű 
barát, így í rván: »Fratres Minores observantes Bosnam 
in tot calamitatíbus inhabitantes inter Turcas Calvinistas 
Luteranos ac perfidos Judeos.« ') Egyébi rán t bizonyos 
dolog, hogy az akkori délszláv protestánsok erős hite vala, 
hogy európai Törökországban annál könnyebben fogják 
hitöket elterjeszteni, minél bizonyosabb vala, hogy a 
török basák nagyobb része szlavóniai származású (illető-
ségű) volt.2) Sőt »Rayer thoy« János t i tkostanácsos a 
magyar kancel ariánál 155 1 -ik évben, írta egy ízben ba-
rátainak, hogy az evangyelium (protestáns értelemben) 
nem csak Magyarországon, hanem egész Thraciában s 
magában Konstant inápolyban is prédikáltatik.3) 

(Folyt, köv.) 

K Ü L F Ö L D . 

Belmissziói tanfolyam. 
A szászországi belmisszió-egylet igazgatósága, e 

folyó év szeptember 25-től október 9-ig tar tó tanfolyamot 
rendez Drezdában, a belmisszió elméletének és gyakor-
latának taní tására. E tanfolyamra első sorban a lelkész-
jelölteket s a magasabb osztályokban tanuló theológusokat 
hivja meg. Más, a belmisszió iránt érdeklődők is szivesen 
láttatnak, mint vendégek. A külföldről érkező theoló-
gusokat a diakonissa intézet igazgatóságától készséggel 
á tengedet t s a »Bautznerstrasse«-n levő szemináriumi 
épületben helyezik el, hol a tanfolyam tar tama alatt 
Lehmann zwenkaui lelkész vezetése alatt, testvérileg élnek 
együtt . A közös étkezésről — az esteli kivételével — a 
diakonissa intézet gondoskodik. E tápintézet pénztárába 
minden résztvevő tiz márkát fizet. A tanfolyam ingyenes 
s a résztvevők kötelesek azt elejétől végig hallgatni. 

Délelőt tönként rendesen előadások, illetőleg fölol-
vasások lar tatnak, melyekkel összefüggőleg aztán a 
délutáni órákban a megfelelő intézetek lá togat ta tnak meg. 
További tanulmányozásra a belmisszió-egylet gazdag 
könyvtára kinek-kinek rendelkezésére áll. 

Az előadások jegyzéke a következő : 
I . A belmisszió tör ténete s elmélete. Lic. theol. 

Lehmann zwenkaui lelkész. 
2. A belmisszió szervezése Németországban. Ugyanaz . 
3. A diakonissa-ügy. Dr. Molwitz a diakonissa intézet 

igazgatója. 
4. Testvérintézetek, menházak. H ő h n e — az ober-

gorbitzi diakonissa képzőintézet felügyelője. 
5. Városi misszió. L e h m a n n . 
6. Biblia s keresztyén iratokat ter jesztő társulatok. 

Hickmann, Kölln. 
7. A belmissziónak a gyermekek s ifjú leányok 

körül végzett munkája . P. Zinszer egyleti igazgató Lip-
csében. 

8. A belmissziónak az ifjak, vándorlók s munka-
nélküliek körüli teendője. Seidel, egyleti lelkész Drezdában. 

9. A nagy iparnak bajai és a belmisszió. Dr. Roscher 
kormánytanácsos Drezdában. 

10. A szegények ápolása. Klemm egyleti lelkész 
Drezdában. 

I I . Az iszákosság és prostitutió — mint pusztító 
népbűnök — elleni küzdelem. Ugyanaz . 

12. Börtönügy s az elbocsátottak ápolása, P. Mahn. 
intézeti lelkész Waldheimban. 

4) Thesaur. perpet. Venetiis 1672. p. 26. 
2) Jirecek Geschichte der Bulgár 1876. p. 451. 
3) Epist. ad Henr. Bullinger. Lamp. p. 102. 

13. A szász királyi országos ápoldák és javitó-inté-
zetek. Lo'.ichius kormánytanácsos Drezdában. 

14. A belmisszió háborúban. — Tábori szolgálat. 
P. Hickmann, Kölln. 

15. Az egyház ékszerei. Eugen Beck Herrnhutban . 
Ez előadásokkal kapcsolatban a következő intézetek 

látogatása van napirendre tű' .ve: 
A diakonissa intézet s ennek Drezdában és Nieder-

lös^nitzben elhelyezet telepei, u. m. a betegápolda, a 
nevelőintézet, a szálló, a menház. A testvérintézet és 
menház Obergorbi tzban. A városi misszió intézetei s 
rok >n célú egyletek' Drezdában. A királyi fogház, városi 
munkástelep, vakok, siketek intézete Drezdában stb. 

A tanfolyam bevégeztével hétfőn, október 11-én, a 
résztvevők viselvén a költséget, meglátogat ják a schnecken-
grüni munkásgyarmato t , egy vidéki menházat, egy kerületi 
szegények intézetét. 

Áz előadásokat szeptember 27-én hétfőn reggel 
kezdik meg, s külföldiek már szombaton estve, szep-
tember 25-én je 'entkeznek, összegyűlvén a tápmtézet 
termében. Jelentkezni lehet Seidel egyleti lelkésznél Drez-
dában, Ferdinandst rasse 13. III., hol további tájékozást 
is szerezhetni. 

Utrechtből vesszük a tudósítást, hogy E. H. La-
sonder a gyakorlat i theológia tanara, mult hó 18-dikán 
elhunyt . Temetése nagy részvét mellett ment végbe. A 
mi halálát különösen megindítóvá teszi az, hogy be teg-
sége épen doctorrá promoveáltatása napján — honoris 
causa az utrechti egye tem 250 éves fennállása alkalmá-
ból — fordult komolyabbra . Lasonder egyike volt Hol-
land legképzet tebb theológusainak, különösen a misszió 
tör ténetével foglalkozott, melynek gyümölcséül tekinthető 
legközelebb megjelent műve is a Thorwaldssaga , O Izland 
ból fordítva és megvilágosító jegyzetekkel ellátva. A mű 
az utrechti egye temnek van ajánlva. 

A „békeszerető XIII. Leo pápa" Belgiumban is nagy 
feltűnést s részben megütközést keltett legújabb breve-jével. 
Ugyanis a belga birákat egyházi büntetéssel fenyegeti , 
ha a belga törvények által megengedet t házassági elvá-
lást ki merészelik mondani. Belgiumban, ép mint Francia-
országban az állami törvény megengedi a házassági el-
válást s mivel magát az elválási törvényt »a békeszerető 
pápa« még sem meri érvénytelennek nyilvánítani, most 
ravasz fondorlattal a törvény végrehaj tását szándékozik 
akként meggátolni, hogy a klerikális érzelmű bíróság 
lelkiismeretét zaklatja collisioba az állami tételes törvény-
nyel. A »békés« rendelet aligha conflictusba nem fogja 
keverni az államot az egyházzal. — Nem valószínűtlen 
azon feltevés, hogy a magyar püspökökhöz intézett s 
múltkor ismertetet t encyclika is bevezetés akar lenni a 
világszerte megindítot t pápista béke-akcióhoz. 

Az üdv hadsereg a válság szélén. Svájci lapok 
tudósítása szerint a zürichi salutistak között nagy szaka-
dás tör tént . A u g . 10-én bizonyos Schaaf nevű egyén a 
11 aga híveivel külön felekezetet alakított *Christliche 
Heilsarmee« (ker. üdvsereg) néven az angol sálulistáktól 
eltérő dogmatikai alapon, a mennyiben a keresztséget 
és az úrvacsorát kegyelmi eszközökül elismeri. Az új 
szekta az anya-felekezetet még a gyülekezési helyből is 
kiszorította, a miért ez kénytelen volt új helyiséget bé-
relni magának. Mint a tudósításokból látszik, a salutisták 
fő bibéje a pénzügyi válság. Fürrer Anna üdvkapi tány-
nőt, írja a »Semain religieuse« még 1884. novemberében 
50 frank bírságra bünte t te a bíróság, mivel a berni ta-
nacs rendeletének ellene szegült. Mivel a bírságot mai 
napig sem fizeite ki, a rendőrség aug. 15-én elfogta és 
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börtönbe vetette, hol mind addig hű-ölt , míg az ottani 
helyi lelkész a pénzbírságot könyörületből helyette ki nem 
fizette. — Londonból hasonló hirek érkeznek e hóbortos 
szekta viselt dolgairól. U j a b b szakadások annyira meg-
apasztot ták a bevételeket, hogy Booth tábornok újabb 
pénzforrás nyitás céljából ukázt bocsátot t ki az összes 
hívekhez, melyben elrendeli, hogy szeptember hónapban 
egy egész hét ig minden salutista teljesen vagy részben 
megtar tóztassa magát az evéstől, ivástól és dohányzás-
tól, s az így megtakarí tot t összeget azonnal Londonba 
küldjék a főhadiszállásra. Nagyon szoríthat Booth úrnak 
tábornoki csizmája, hogy ily kétségbeesett lépésre kellett 
vetemednie! 

I R O D A L O M . 

,,Józsi és Erzsike." A gyakorlati paedagogia egy 
uj vállalattal gyarapodot t a folyó tanév elején a »Józsi és 
Érzsike* című gyermeklap megindulásával. Hézagpótló 
lap ez, mely a gyermekek érzelemvilágát és ismeretkörét 
könnyed modorban mintegy mulattatva kivánja fejleszteni, 
s gyermekek számára van ugyan írva, de a gyermek 
nevelésével öntudatosan foglalkozó szülék és nevelőknek is 
helyes tájékozást nyújt ügyesen pointirozott rovatai 
által. Ismert tollú szerkesztője Györgyössy Rudolf a lapot 
két fő részre osz t ja : ismeretterjesztő- és vallás-erkölcsi 
részre. Mindkét irány jeles erők által van képviselve: a 
derék szerkesztő neve mellett ott találjuk Pósa La jos 
egy hangulattel jes költeményét, Becsi Géza didaktikai 
költeményét, »Józsi és Erzsike a nagyvilágban« című 
ismeretterjesztő közleményt, ugyan ily célzattal Edison 
élet- és jellemrajzát, Schrodt Györgytől , egy gyermek-
játékot Ldszka Lajos tornatanártól , virágjatékot Jankai 
Józseftől Kertay E d e zenekisérete mellett gyermek-ta lá-
nyokat stb. valamenyi Ballá E d e derék képzőművészünk 
szellemes illustratiójával kisérve. A lap egész évi előfizetési 
ára 1 frt 20 krajcár mely más hasonló irányú lapok 
között határozottan a legolcsóbb, s a többi lap felett az 
az előnye is meg van, hogy csak eredeti közleményeket 
s rajzokat közöl, míg társai az olcsóság szempont jából 
külföldi lapok közleményeit és elhasznált clischeket al-
kalmaznak. 

Az iskolai igazgatók s tanítók által gyűj tö t t min-
den egyes előfizető után a kiadó 20 krt ajánl fel iskolai 
könyvtárra , szegény gyermekek ruházására, vagy bár-
mily i-kolai jótékonycélra, mely az előfizetési összeg be-
küldésekor előre levonandó. A z előfizetési pénzek Endes 
Dániel címe alatt (Arad, Magyar-utca 24. sz.) címzen-
dők. A legmelegebb pártolást kívánunk a derék válla-
latnak. 

K Ü L Ö N F É L É K 

* Leikészjelölések. A sárospataki reform, lelkészi 
állomásra Pazar István iskei, B<dint Dezső zádorfalvi, 
Acs Lajos csekei lelkészek és Homolya István békés-gyulai 
hi toktató jelöltettek ki. — Az olsó-berecki-i lelkészségre 
Bagdy István visi, Beszterczey Béla lúci, Csontas Gábor 
tarcali, Kiss Lajos cigándi és Bácskái Károly botykai 
segédlelkészek vannak kijelölve. 

* Dr. Duka Tivadar Londonban élő jeles hazánkfia, 
ki irodalmi téren mint Körösi Csorna Sándor életirója, 
egyházi körökben pedig mint a londoni biblia-társulat 
igazgatótanácsának egyik előkelő tagja ismeretes, pár 

nap óta hazánkban időzik egyik fiával, ki elsőrendű ügyvéd 
Londonban. Az ügybuzgó férfiú, ki magas összekötteté-
seinél fogva a tervezett magyar biblia-fordítás ügyében 
vezérszerepre van hivatva, Budapesten lapunk szer-
kesztőjével behatóan megbeszélte a vállalat ügyét, 
sajnálatát fejezve ki, hogy Szász Káro ly püspök úrral 
most nem találkozhatott . Innen Debrecenbe ment a 
derék férfiú, hogy az ottani vezéremberekkel is értekezzék. 
Dr. Duka úr huzamosabb ideig szándékozván hazánkban 
időzni, Szász Káro ly püspök úrral, mint a forditásügy 
hazai intézőjével októberben fog tanácskozni, mikor ez 
a püspöki körútról hazaérkezik. Melegen üdvözöljük a 
jeles hazafit és buzgó egyháztagot , Isten áldását kívánva 
munkásságára és a szentügyre, melyben forgolódik 1 

* A pesti ágostai hitvallású ev. magyar egyház-
gyülekezet f. hó 9-én közgyűlést tar tot t Sárkány József, 
kir. táblai tanácselnök világi és Horváth Sándor lelkész 
egyházi elnöklete alatt. Az ülés főtárgyát az esperes és 
esperességi felügyelő választása képezte. Megvalasztattak 
ujabbi barom évre az eddig iek: u. m. Bachát Dániel 
esperes és Sárkány József világi felügyelő. A pesti egy-
házkerület pesti egyházánál esetleg üresedésbe jövő ta-
nítói állások fizetéseire nézve akként tör tént megálla-
podás, hogy az ezentúl választandó tanitó 1000 frt 
fizetést, 250 frt pótlékot és 5 öd éves pótlékot k a p j o n ; 
az eddigi fizetés 1200 frt és 250 frt pótlék volt. A folyó 
ügyek során szőnyegre került a zsinattartás kérdése is, 
a melyre nézve azonban egyenes határozat nem hozato t t ; 
csak annyit mondot t ki a közgyűlés, hogy a maga részé-
ről az eszmét pártolja s ajánlja a kerületi és egyetemes 
gyűlés figyelmébe. Nagy tetszést aratot t a közmunka- és 
közlekedé>ügyi miniszter egy leirata, a melyben tud-itja, 
hogy az egyházhatóságok részére engedélyezett portó-
mentességet mindama postaküldeményektől megvonja, 
a melyek nem az állam hivatalos nyelvén, magyar nyelven, 
vannak irva. A Győry Vilmos sírjára állítandó síremlék 
íinnepies leleplezése valószínűleg október hóban fog 
megtar tatni , mert hihető, hogy az okt. 13-án tar tandó 
egyetemes gyűlés így fog határozni. A közgyűlés egyéb-
ként az ünnepiességek megállapítására négy tagból álló 
bizottságot kért föl; a tagok a következők: Horváth 
Sándor elnök, Falvay Antal , Beliczay Béla. Zsigmondy Pál. 

* A debreczeni reform, főiskolában, mint az 
ottani lapban olvassuk, f. hó 9-én nyílt meg az új iskolai év. 
C.-iky Lajos theol. tanár imádsága és a gyülekezet éneklése 
után dr. Kovácsi Sándor akad. igazgató szép beszéd 
kíséretében felolvasta a mult évben st ipendiumot és 
jutalmat nyer t akad. tanulók neveit. Majd Révész Bálint 
püspök úr szólott az ifjúsághoz és tanárikarokhoz, meleg 
szavakban buzdítván őket serény munkásságra. Az ün-
nepélyt az énekkar szép éneke zárta be. 

* Egyházi ünnep Korponán. A 351 év óta fenn-
álló korponai evang. egyház e hó 12-én tar to t ta meg 
temploma fölszentelésének 100 éves fordulóját. Az ün-
nepély legkiemelkedőbb mozzanata Moczkovcsák János 
zólyomi főesperes ünnepi beszéde volt, melynek úgy 
vallásos bensősége mint hazafias hangja általános lelke-
sedést keltett. Délben fényes banket t volt a kaszinó he-
lyiségében, hol sikerült tósztokban sem volt hiány. 

* A papi vizsgálatok az erdélyi egyházkerületben 
f. hó 4 5. 6. napjain Nagy-Enyeden Szász Domokos-püs-
pök úr elnöklete alatt Szász Gerő főjegyző, Benkő János 
közügyigazgató és a theol. tanárok jelenlétében tartat tak 
meg. Vizsgálatra 18-an jelentkeztek, kik közül kitűnően 6, 
jelesen 5 és egyszeiűen 8 képesíttetett . Vizsgalat után 
püspök úr s a bizottság megtekintették a collegium újon-
nan épített szárnyát és a most megnyitott konviktus 
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helyiségeit, hol az ifjúságot épen ebédnél találták. A 
látottak és tapasztaltak fölött püspök úr és a bizottság 
teljes megelégedését fejezte ki az e 'őljáróság előtt. 

* A sárospataki ref. egyház, mint nekünk irják, 
f. hó 12-kén néhai lelkésze, Terhes Barna emlékére 
gyászünnepélyt rendezett . Az emlékbeszédet, az egyház 
fölkérésére, kiváló szónoki erővel és hatással Zombori 
Gedő megsyaszói lelkész tar to t ta . 

* A fe lső-zempléni ref. e g y h á z m e g y e augusztus 
25-én Kazsún tar to t ta meg nyári közgyűlését Kálniczky 
János esperes és Bernáth Elemér ket tős elnöklete alatt. 
Az egyházmegyében végbement püspöki lá togatás öröm-
mel tudomásul vétetvén, az ismeretes konventi javaslatokra 
következő észrevételeket tet t a közgyűlés. A kölcsönös 
tűzkárbiztositó-intézet felállításához elvileg hozzájárul, de 
előzőleg szükségesnek látja, hogy statisztikai adatokon 
nyugvó meggyőződés szereztessék a házi kezelés e 'őnyé-
ről. A lelkészi-tanári nyugdi j intézetet a gyámintézettel 
együttesen kívánja felállíttatni, mél tányosabb befizetési 
ku'cs alapján. De a pártialis gyámintézetek beolvasztását 
határozottan ellenzi. Ezeken kívül még néhány kisebb 
érdekű tá rgy nyer t elintézést. 

* Az abauji reform, e g y h á z m e g y e nyári köz-
gyűlése aug. 24-én Gönczön ta r ta to t t meg Fodor Pál 
esperes és Gomáromy László gondnok elnöklete alatt. A 
fúló-kércsi egyház híveinek azon kérését, hogy gyülekeze-
tük a lelkészí fizetés emelése céljából 10 évre a szomszédos 
Szemeréhez csatoltassék, az egyházmegye elvetette s a 
lelkészválasztást elrendelte. Egyházmegye i tanácsbiróvá 
Juhász Mihály tractualis ügyvéd és aljegyzővé Fűzy János 
gönczi lelkész választattak meg. A tanügyi bizottság ked-
vező jelentést tett a népiskolák állapotáról, elmondván, 
hogy az egyházmegyében 16 kitűnő, 36 dicséretes és 
néhány kielégítő iskola van s csak egy olyan, mely nem 
üti meg a mértéket . 

* A zólyomi ev. e speresség közgyűlése Beszterce-
bányán e hó 8-án tar ta tot t meg. Önvendetes jelenség, 
hogy a tárgyalás csaknem kizárólag magyarul folyt. A 
tanügy, mint a jelentés mondja, örvendetesen halad ; a 
tanköteleseknek 95%* a látogotja az iskolát s a m a g y a r -
nyelv, két iskola kivételével, mindenütt szép sikerrel 
tanít tatik. A zsinattartási indítvány pár tol ta tot t . Az anya-
könyveknek minden gyülekezetben magyar nyelven való 
vezetése elhatároztatott . Legfontosabb tá rgy volt a 
dunáninneni kerület új kikerekítésére vonatkozó índítvány, 
melyet Gsipkay Károly felügyelő te t t a pánszlávizmus 
megfekezése céljából. Az indítvány egyhangúlag elfogad-
ta tot t s ennek alapján az egyetemes gyűlés felkéretik, 
hogy a helyesebb kikerekítést sürgősen eszközölje. 

* Működési programja Dömötör László méhészeti 
vándor-tanítónak 1886. évi szeptember havában Somogy-
megyében. Működé-emet megkezdem szeptember hava 
13-án Kéthelyen ; folytatom azt 14-én Marczaliban ; 15-én 
Ns.-Viden ; 16-dikán Inkén; 17-dikén Iharos-Berényben ; 
18 —19-én Csurgón; 20-án Berzenczén ; 2i-én Babocsán ; 
22-én Csokonyán ; 23-án Tarnóczán; 24—25-én Barcson. 
Előadásaimat rendszerint d. e. 9 órakor az iskola helyi-
ségében, gyakorlati lag valamely méhesben tar tandom. 
Budapest, 1886. szept. i -én . — Dömötör László., méhészeti 
vándor-tanító. 

* Felhívás hazánk le lkes hölgyeihez I Az orszá-
gos nőképző-egylet f. é. közgyűlésében elhatározta, hogy 
a jó tékonyság és nőnevelés ügye körül érdemeket szer-
zett lelkes magyar nők emlékezetét a késő utókor ke-
gyeletének buzgó példaadásul megőrzi ; s e célból nevei-
ket és kézirataikat összegyűjtvén, azokat az egylet díszes 
tanintézetének újonnan épülő részébe befalaztatja. Ezen 
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hely kívülről márvány táblával fog megjeleltetni, h o g y 
külsőleg is látható legyen ama hely, mely hivatva van 
századunk magasztos eszméit s humanistikus áldozatkész-
ségét a történelem számára megörökíteni. Most, midőn 
az orsz. nőképző-egylet tan- és nevelő-intézetét kibővítve, 
építkezik — a fenntebbi határozat megvalósításának idő 
pont ja elérkezett. Felkérem tehát t. címedet e hazafias 
cél érdekében, hogy fél ív papíron becses kéziratát 
(bármely aphorismát, eredeti gondolatot vagy idézetet, 
esetleg arcképet, — a közművelődési és jótékonysági 
egyletek pedig alapszabályaikat és működésükre vonat -
kozó évkönyveiket) két forint kegyes adomány csatolása 
mellett az egylet pénztárnokához (Gönczy Pálné, Kálvin-
tér 7. sz.) az 1887. évi május hó i-jéig beküldeni szí-
veskedjék. — Az így befolyó összeg az építkezés költ-
ségeire lesz fordítva. Budapesten, 1886. évben. — Veres 
Pálné sziil. Benitzky Hermin, mint az orsz. nőképző-egylet 
elnöke. 

* Az országos erkö lcsnemes í tő egyletnek immár 
negyedik fiókját hozta létre Irányi Dániel országos kép-
viselő a vidéken s ez a Nyí regyházán minap megala-
kított erkölcsnemesítő egyesület. E g y előleges szűkebb 
körű értekezleten megál lapodott a meghívot tak összessége 
a választandó tisztikar iránt. Mintegy nyolcvan férfit 
hívtak meg a társadalom minden osztályából s valamennyi 
felekezetből. Az alispán Zoltán János megnyitván az 
értekezletet, Irányi előadta nézeteit az egyesület alakí-
tásának szükséges volta iránt, minek következtében Bar-
tholomeidesz ev. főesperes helyeselvén a kitűzött célt, 
a gyülekezet az egyesület létesítését egyhangúlag elha-
tározta . Az alapszabályok elfogadása után a választásokat 
következőleg ej tet ték m e g : elnök Zoltán János alispán, 
alelnök Krasznay Gábor polgármester és dr. Meskó Pál 
városi főorvos. J e g y z ő k : Leffler Sámuel gymn. tanár és 
Kovách Elek közjegyző-jelölt . Pénztárnok Korányi Imre 
gyógyszerész, ellenőr Déri Káro ly vár. főszámvevő, ügyész 
dr. Meskó László városi tiszti ügyész. Jelen voltak a 
többi közöt t : Velkey tanfelügyelő, Verzár r. kath. esperes, 
Miklós László megyei főjegyző stb. 

* Helyreigazítás. Á 37-ik számban a 1185. lapon 
Varga Pál életrajzában alólról a 4-ik sorban levő kézirati 
hiba következőleg igazítandó : >->1847-tői 1855-ig Hetében, 
végre 1855-ben« stb. 

* Szerkesztői mondaniva lók : Több dolgozótár-
sunktól és levelezőnktől elnézést kérünk, hogy szíves 
küldeményeiket a püspöki körútról szóló tudósítások tel-
jes közölhetése véget t kihagyni kényszerültünk. 

N E C R O L O G . 

Felső-Nyáregyházán f. hó 2-án kisérték örök nyuga-
lomra özv. Hangyás Gedeonné szül. Mezőmadarasi Mada-
rassy Karolina úrhölgyet . A boldogult 86 évet élt s ebből 
38 évet töltött özvegységben. Bár állásánál és rokoni 
összeköttetéseinél fogva hajléka Magyarország intéző 
férfiainak ís gyakran volt találkozó helye, életét mégis 
egyszerűség, munkásság és vallásoság jellemezték s ebben 
példánya volt a jelenkori, és typusa ama régi magyar 
női alakoknak, kiket a történelem például följegyzett . 

Vallásosságával hű ápolója volt az Ú r egy elha-
gyot t ke r t j ének ; mer t a mintegy 800 lélekkel biró Alsó-
és Fe lső-Nyáregyháza lakossága minden egyházi élettől 
elzárva, lelkész, templom és vallásoktatás nélkül volt ki-
téve szegénységnek és nyomornak. Az ő vallásos lelkü-
lete s nemes szíve segíteni igyekezett mind a két szo-
morú állapoton. H o g y a lakosság, cselédség s a serdülő 
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gyermekek keblében Isten igéjének világosságát, a val-
lásosság tüzét felélessze s őket ezáltal keresztyéni életre 
vezérelje: költséget nem kiméivé házi isteni-tiszteleteket 
rendezett saját lakásában, melyeknek megtar tására Buda-
pestről hívott magához segédlelkészt. (Eveken át, még 
theolog. tanuló korukban gyakran fungáltak a boldogult-
nál Szabó Aladár most kőbányai és Göde Sándor pesti 
segédlelkészek. Szerk) O maga is, megtör t egészségére 
s az öregkor szenvedéseire gyógyírul érezte Isten igéjé-
nek hatásá t ; nem lehetett oly szenvedő állapotban, hogy 
végig ne hallgatta volna, sőt a környék intellegentiáját 
is mindig meghívta ezen alkalomra. í g y többször jelen-
tek meg ott a gr. Alberti , Nyáry , Konkoly, Demény, 
Szűst, Balázsfalvy, Kiss stb. családok tagjai. S minő 
szép jelenet volt látni, mikor úr és szolga egy hajlék-
ban, egyesült lélekkel imádkozott Istenéhez. 

Az iskolás gyermekeknek pedig, (90-en felül van 
számuk) hit tanítás hiányában vallásos könyveket osztoga-
tott . Maga a jelenlegi igazságügyi miniszter úr is, ki 
hajlékának többször volt vendége, örömét dicséretét fe-
jezte ki ezek fölött az odajár t segédlelkész előtt. 

De nemes szíve érzelmeivel nemcsak a lelkiekben 
jár t elől, hanem az anyagi jóllétet is úgy tekintette, 
mint Istenek áldását, melyért munkálkodni minden ke-
resztyénnek kötelessége, s melyet megszerezni nemcsak 
maga, hanem a lakosság számára is teljes odaadással 
igyekezett . E g y férfi is könnyen összeroskadhatot t volna 
ama nagy feladat terhe alatt, mely e téren reá várako-
zott. A szép kiterjedésű nyáregyházi birtokot, melyen I 
nagy adósság feküdt, mintaszerű gazdálkodásával s ta-
karékos s ésszerű háztartásával nemcsak tisztává tet te 
minden tehertől, de tetemesen gyarapí to t ta is. S e mel-
lett közcélokra, egyesek javára mindig szívesen áldozott. 

Temetésén a megható s valóban felkölt gyászbe-
szédeket Filó Ea jos nagy-kőrösi és Balla La jos monori 
lelkészek végezték, míg a nagy-kőrösi kantus Hegedűs 
Endre vezetése alatt szép és megindító gyászdalokat 
zengett . A számos és előkelő rokonok: Hajós, Földváry, 
Konkoly, Dalmady, Nyá ry stb. családokon kívül ott volt 
a környék intellegentiája, u. m. Fabínyi, gr. Alberti , 
br . Nyáry , Szilassy, Halász, Szőke, stb. családok tag ja i ; 
képviselők, egyházi és világi kitűnőségek, lelkészek, ta-
nítók stb. 

Halálán, szerető rokonain kívül, a nyáregyházi la-
kosság, melyet, miután gyermektelen volt, anyai szere-
tettel halmozott el, méltán könyezett . 

Legyen csendes és nyugodt síri álma 1 
Budapest , 1886. szept. 9. Göde Sándor, 

református segédlelkész. 

A D A K O Z Á S O K . 

A budapest -budai ev. ref. templom építésére 
következő adakozások tör téntek : Budapesten: Perselypénz 
aug. i -én 1 frt 40 kr. Aug. 8-án 3 frt 5 kr. Aug . 15-én 
4 írt 20 kr. Aug . 22-én 6 frt. Aug. 29-én 2 frt. Szept. 
5-én 3 frt 50 kr. Szigeti József I frt. Sorsics Ferenc 6 frt. 
T ó t h Márton 2 frt. Szabó Hegymegi Judit I frt. Molnár 
Gábor 1 frt. Dr. Barsi József 2 frt. Dr. Szénássy Sándor 
5 frt. Hajós Zsigmond 5 frt . Özv. Berger Józsefné 1 frt. 
Fülöp Péter 1 frt . Kecskeméti Vince 1 frt. Perényi Dienes 
1 frt . Major Imre 2 frt. Molnár Lajos 3 frt. Pabár Imre 
2 frt. Hrazdil Péter 1 frt 50 kr. Ürge Johanna 4 frt. 
Török János I frt . Szente Gyula 1 frt . N a g y Sándor 50 kr. , 
Ince Miklós 1 frt. Jüngling János 5 frt. Kovács János 5 frt. 

Kende Ferenc I frt. Orlay Anta l 1 frt. Komáromi Andrá s 
1 frt . Újlaki Soma 5 frt. Dr. Lisznyay Elemér 3 forint. 
Kövér András 50 kr. Hegymegi Szabó Judit 1 frt. Varga 
Gábor 1 frt. Pápay József 1 frt. Jurányi Vilmos 3 frt. 
Veszerle István 2 frt. Kovács Imre 3 frt. Khern Ferenc 
szelvénykönyv szerinti gyűj tése 161 frt 90 kr. Szőts Albert 
gyűj tése 20 forint. Khern Ferenc szelvénykönyv szerinti 
gyűj tése 197 frt 10 kr. Rév-Komáromból: Katz Gáspárné 
szül. Bott Klára 5 frt. Vízaknai ref. egyh. 70 kr S. D. 
50 kr. Sylvester Domonkos ref. lelkész által. Er-Tarosai 
ref. egyház I frt . Nagy-Abonyból pótgyüj tő íven Kovács 
János honvéd százados által 11 frt. Rugonfalvai ev. ref. 
egyház Maksay Gyula ref. 1 által 1 frt. Bókai ref. egyh. 
Teleki József ref. leik. által 4 frt 50 krajcár. Szegedről : 
Dr. H a m a r y Béla honvéd főhadnagy-hadbíró 15 frt. Össze-
sen: 513 frt 35 kr. A harmincharmadik közlésben kimu-
tatot t összeggel e g y ü t t : 13,313 frt 60V2 kr. (Folytatjuk.). 
Budapest , 1886. szept. 1 2 . — Dr. Hamary Dániel, pénz-
tárnok. 

Az orsz. prot. árvaházra: Turgonyi Lajos mezőtúri 
ref. leik. a confirmáltak részéről 8 frt 75 kr Szerk. 

M m H I R C E T E S E K . 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben az ungi 
egyházmegyéhez tar tozó salamoni lelkészi állomásra pá-
lyázat hirdettetik. 

Ezen állomás jövedelme szántóföld, pénzfizetés, 
szolgálmány és stólában 750 frtra van felvéve s így a 
III. osztályba tartozik. 

Pályázók kérvényeiket f. év október 15-ig nt. Szabó 
András esperes úrhoz adják be Csicserbe. 

Miskolc, 1886. szept. 11-én. 
ZÊ Zin-in. B e r t a l a n , püspök. 

D E I _ . ~ 5 T . A _ S 
A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben az abauji 

egyházmegyéhez tartozó fúló-kércsi lelkészi állomásra 
pályázat hirdettetik. 

Ezen állomás földben, pénzfizetésben és stólában 
400 frtra van felvéve s így a IV. osztályba tartozik. 

Pályázók felszerelt kérvényeiket f. évi október 15-ig 
nt. Fodor Pál esperes úrhoz adjak be Vilmányba. 

Miskolc, 1886. szept. 11-én. 
ZKIU-n E e r t a l a n , püspök. 

A veszprémi ev. reform, egyházmegyében levő 
nemes- és nagy-pécselyi ev. reform, egyház lelkészi 
állomására, melynek javadalma 600—800 forint és így 
a dunántúli ev. református egyházkerületben negyedik 
osztályú. A kellően felszerelt pályázati kérvények folyó 
évi október io-ig, a veszprémi ev. reform, egyházmegye 
nagyt . esperesi hivatalához Szent-Gálra (Veszprémvár-
megye) küldendők. 

Kelt Rév-Komáromban, 1886. szept. 11-én. 
I F s i p C 3 - á " b o r , püspök. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
F ő m u n k a t á r s : Farkas József . 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: D r . B a l l a g ó . óx . DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS 

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

külön 30 kr. 

f̂gT* Teljes számn példá-n^ol^l^a,! mindig 

Ama t. előfizetőink, kiknek előfizeté-
sük a harmadik negyed végével lejár, elő-
fizetésük megújítására kéretnek föl. 

Misszióügyi teendőink. 
A misszió ügye nagyfontosságú ügy, bár-

mely szempontból tekintsük. Elvi oldalról a ke-
resztyénségnek világraszóló, világnemesítő egye-
temes jelleme nyilatkozik benne, tehát a Mester 
utolsó parancsa : elmenvén, tanítsatok meg min-
den népeket. Gyakorlatilag azon meggyőződés 
kifejezése minden misszió, hogy a keresztyén 
vallás erjeszt és éleszt, mint a kovász; világít és 
melegít, mint a nap-világ; izesít és fűszerez, mint 
a só. A keresztyénség a világ világossága, a föld 
sava, a tészta kovásza. Vallja és követi ezt min-
den élő egyház, terjeszti és propagálja is magát 
minden élő hit és erős meggyőződés. Az élő 
vallásnak ismert természete, az eleven egyházi 
életnek tapasztalt jellege, hogy terjeszkedik, nő, 
gyarapszik, mint maga az élet. 

Mióta a külső nyomás enyhültével ereje ösz-
szeszedésére időt és alkalmat nyert a hazai pro-
testántismus: egyházaink kebelében is föl-fölmerül 
az erősödés vágya, a terjeszkedés ösztöne, a 
missziók szervezése. Most már többen valljuk, 
hogy bel- és külterji erősödés nélkül nincs az 
egyházban életadó élet; most már számos hívei 
vannak közöttünk a missziónak és a belmisszió-
nak, sőt itt-ott immár némi szervezkedések is 
történtek. Az egyházias szív örömmel hallja a 
misszió nevét és érdekkel lesi az alkotásokat, 
melyek e téren készülőben vannak. 

A református egyház a közalapban immár 
eszközzel is rendelkezik a missziói célok meg-
valósítására. A zsinati törvény elrendeli, hogy az 
országos alap jövedelmének bizonyos része misz-
szióra fordíttassék, hogy >Magyarország határain 

belől és a társországokban, vagy az ezeken túl 
fekvő keleti és déli államokban elszórva élő hit-
feleink lelki gondozása s e célból missziók, utazó 
lelkipásztorok intézményének gyámolítása, fenn-
tartása és szervezése* az országos egyházi köz-
alapnak egyik feladata. 

E feladat megoldásának első feltétele a 
helyzet megismerése vagyis alapos diagnozis-csiná-
lás. Megtudni hol hiányos a hitsorsosok lelki 
gondozása? hol nincs egyáltalában gyülekezeti és 
kultusi élet? hol oly erőtelen az egyházi élet, 
hogy külsegély nélkül fenn nem állhat ? Az első 
konvent e tekintetben már sok anyagot gyűjtött, 
s a még hiányzó adatok összeszedését is elren-
delvén, az új konventre vár a nehéz munka: fel-
dolgozni a nagy anyagot. A feldolgozásban arra 
kell törekednie, hogy a közeleső helyekből alkal-
mas központtal missziói köröket alkosson, a köz-
pontba missziói lelkészt állítson be. A hol pedig 
a szórványok távolfekvése vagy a hitfelek csekély 
száma miatt központ kijelölésére nincs alkalmas 
hely, oda utazó lelkipásztori állomásokat szer-
vezzen. 

A missziói feladat megoldásának másik fel-
tétele a missziói költségvetés megcsinálása. Az 
első konvent eljárása, hogy esetről-esetre egy 
pár segélyt szavazott meg, nem tartható helyes-
nek ; mert így nem lehet missziót szervezni, leg-
fölebb gyámolítani. Ismerjük ugyan a konvent 
legutolsó ülésének az addigi rendszertől eltérő 
határozatát, melylyel Jövőre az országos közalap 
évi jövedelmének egynegyed részét mindig missziói 
célokra és netalán előforduló rectiíicatiora"1 ren-
deli fenntartatni (1885. évi jegyzőkönyv, 51. sz. 
végzés); de e végzést hajlandók vagyunk inkább 
a jlbuzgó elhamarkodás, mint a számotvető 
megfontolás kifolyásának tartani. Mert ha a köz-
alap évi jövedelme, mondjuk, 80 ezer frt, akkor 
ennek negyedrészét, 20 ezer frtot, fordítani éven-
ként a misszió céljaira, most még indokolatlan 
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pazarlásnak tekintenők, meggondolván, hogy 
mennyi másféle és mily nagy célok (egyházak 
segélyezése, lelkészek gyámolítása, gyámintézet 
alapítása stb.) igénylik a közalap egyenes támo-
gatását. Fél, sőt egyelőre negyedrész annyi ösz-
szeggelis szépen meg lehet indulni a misszió-ügy-
ben, csak kellő körültekintéssel eszközöltessék a 
szervezés és gyámolítás. 

A feladat sikeres megoldására szükséges 
továbbá, hogy hivatott és jól javadalmazott misz-
sziónárhisokat alkalmazzanak az intézők. Tapasz-
talati igazság, hogy egy szervezett kis gyülekezet 
lelki és gazdasági administratiója sokkal kevesebb 
erőt és gondot igényel, mint az új alkotásra hi-
vatott missziónáriusi állás. Itt igazi szervező erőre, 
apostoli buzgóságra és legtöbb esetben idegen 
nyelvek ismeretére van szükség. Ne legyenek 
hát szíík markúak intéző köreink a fizetés meg-
határozásában, sőt inkább oly jövedelmeket igye-
kezzenek biztosítani, melyek a tehetséget és ne-
mes ambitiót a misszióügy felé tereljék. Akkor 
könnyebben fognak találni alkalmas missziónáriu-
sokat, mint eddig. A misszióhoz készülő fiatal 
embereket különös képzésben kellene már az 
akadémiai tanfolyamon részesíteni s a magukat 
elszánt papjelölteket igen üdvös volna a misziói 
pénztár költségén külföldi tanulmányokra kiküldeni. 
Ott van Basel, hol megnézhetnék a külmisszióra 
készítő iskolát; ott Kaiserswerth, hol a belmissziót 
s különösen a diakonissza-intézményt lehetne ta-
nulmányozniok ; vagy ott van pl. Drezda, hol 
épen holnap nyílik meg a belmissziói tanfolyam, 
mely egyenesen ily célra van berendezve. A nagy 
cél megfelelő eszközöket kiván, s ha akarjuk a 
célt, ne sajnáljuk az eszközök költségeit, melyek 
tízszeresen-huszszorosan fognának visszatérülni. 
Nem győzzük elégé hangsúlyozni, hogy a misz-
misziói alkotások erkölcsi sikere első sorban az 
alkalmas egyénektől függ s ilyenek előállítására 
a jelzett mód kínálkozik leginkább célravezetőnek. 

Misszióügyi teendőinkhez tartozik végül a 
felügyelet szervezése. Mostani misszióink, mond-
hatni, felügyelet nélkül vannak. Moldvából, Oláh-
országból, s jó részben a horváth-szlavoniai tele-
pekről is csak a misszionáriusok útján tudunk 
egyet-mást a misszió ügyről. Vannak ugyan kerü-
leti és konventi misszió-bizottságaink, de azok 
csak a jelentések és akták után igazgatják a 
missziót. Nézetünk szerint ez így többféle okból 
nincs jól. Mindenki tudja, hogy ellenőrzés nélkül 
a legjobb intézmény is megbénulhat, a legjobb 
ember is belerestülhet dolgaiba. Azután az a 
sokféle és sokfelévaló szervezgetés, mely misz-
szióink ügyére néz, ha nem közvetlen észleletből 
merített tapasztalat által intéztetik, nehezen fog 
jól összevágni* Végre azon körülmény, hogy a 

misszió-ügynek gazdája legyen: mind erős indokok 
a mellett, hogy a misszióknak felügyelőjük bizto-
suk vagy igazgatójuk legyen. Elvégezhetnék ugyan 
e munkákat minden területen az illető esperes 
urak, vagy az ezzel különösen megbízott más, 
közelebb lakó egyházmegyei tisztviselők; de mi 
jobb szeretnők az egész misszióügyet egy ember, 
egy missziói igazgató vagy missziói esperes kezé-
ben látni, ki felváltva hol itt, hol ott szervezne, 
vizitálna, dirigálna; ki a misszió-ügynek a konven-
ten referense, a sajtóban tudósítója, a telepen 
főbiztosa, időközben pedig állandó ügyvivője lenne. 

Ajánljuk e gondolatokat az intézők, a kon-
venti atyák szíves figyelmébe. 

Szöts Farkas. 

I S K O L A Ü G Y . 

Iskolai értesítők. 
(Folytatás.) 

24. A magyarhoni ág. hitv. ev. egye temes e g y -
ház theol. akadémiájának évkönyvét az 1885 —1886-ik 
évről Csecsetka Sámuel akad. igazgató-tanár szerkesztette. 
A valóban érdekes és becses évkönyvet Csecsetka Sá-
muelnek a pozsonyi főiskola tör ténetét tárgyazó érteke-
zése nyit ja meg. Ezt követi Vasslcó Gyula theol. tanár-
nak »Vallás és tudomány* című elmélkedése, melyben 
igen helyes alapokon muta t ja ki, hogy épen protestáns 
álláspontunkon a vallás és tudomány nem mond ellen 
egymásnak, nem zárja ki egymást , sőt hogy a szellemi 
életnek egyik köre megköveteli a másikat is. Azután 
közöltetnek Schneller Istvánnak és dr. Masznyik Endré-
nek már lapunkban egy alkalommal bővebben is ismer-
te te t t tanári székfoglaló értekezései. Végül Krupec István 
theol. magán- tanárnak történet i adatokban gazdag mo-
nographiája van az évkönyvben »Adatok az ev. super-
intendensek egyházlátogatásainak történetéhez különös 
tekintettel a párbérre* címen. Közli ebben Lany Illés 
superintendensnek, ki 1610 — 1618-ig volt superintendens, 
egyházlátogatási naplóját, majd Ilodikus Jánosét (1619 
—1642), Lany Zachariásét (1642—1645), Kalinka Jo-
chimét (1643 —1673), végül Krmann Dánielről (1706 — 
1707) emlékezik s a párbérről szóló néhány megjegyzés-
sel fejezi be kiválóan érdekes tanulmányát. Az akadé-
miában működött Összesen 6 rendes tanár, 1 rendkívüli, 
2 magán- tanár és I énektanító. E tanévben beiratkozott 
55 theológus, kik között anyanyelv szerint volt magyar 16, 
tót 14 és német 12. Bevallott nemzetiség szerint magyar 36, 
tót 3 és német 3. A theologusok élelmezése az alum-
neumnak került 704 forintba. Az alumneum kamatozó 
tőkepénze 46,760 frt . A Skaricza-Jeszenák-Szeleczky-féle 
convictuson volt 27 theol., kiknek élelmezésére fordítta-
tot t 1600 frt. Ennek tőkéje 60,910 frt. Ösztöndíjakban 
kiosztatott az 1884—85. évben 2223 frt 10 kr. Az aka-
démiai könyvtár gyarapí tására évenként legalább 500 frt 
fordíttatik s innen érthető, hogy e könyvtár, mely 
1882-ben alapít tatott a mostani tanév végén már 704 mű-
ből állott 1044 kötetben és 102 füzetben, csak e tanévi 
gyarapodás is vétel út ján 35 mű 70 kötetben volt. A 
theol. magyar önképző-kör könyvtára áll 1273 kötetből, 
ezenkívül vannak taneszközök és gyűj temények, melyek 
közösek a középiskolával. Ilyenek : a Schimko Frigyes 
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Dániel-féle könyvtár 12,584 kö te t t e l ; a nagy könyvtár , 
melynek theologiai osztályában van 3986 mű, nem theol. 
részében pedig 18,921 k ö t e t ; a Schimko-féle régiségek 
gyűj teményében van 1004 drb, az é remgyüj teményben 
pedig 13,265 drb. Az ifjúsági önsegélyző-egyletnek, mely 
1884. évi márc. 12-én 1 frt 20 kr. tőkével alakult meg, 
most van 687 frt 60 kr. tőkéje. 

25. A pozsonyi ag. hitv. ev. l yceum értesítőjét 
Michaelis Vilmos igazgató te t te közzé. Legelői Győrilc 
Márton lyceumi tanár értekezik »Magyarország érmeiről* 
leírván nagy részletességgel a lyceum éremgyüj teményé-
nek darabjait, összesen 1232 drbot. Az igazgató jelentése 
szerint a lyceumban a melléktanárokkal együt t működöt t 
19 tanár, kiknek vezetése alatt volt összesen 332 növen-
dék, ezek között 184 ág. ev., 53 reform., 48 róm. kath., 
4 görög keleti és 23 zsidó, nemzetiségre nézve pedig 
179 magyar , 103 német, 27 tót, 3 román és 1 szerb. 
Az érettségi vizsgálatra, mely dr. Geduly La jo s püspök, 
br. Prónay Dezső és dr. Heinrich Gusztáv egyet , tanár 
jelenlétében folyt le, jelentkezett 19 tanuló, kik között 
5 jó, 10 elégséges e redménynyel nyilvánít tatott érettnek, 
2 három hóra, 2 pedig egy évre visszavettetett . A ter -
mészettani muzeumban van összesen 1131 tárgy, a ter-
mészetrajziban 499 állat, 2150 növény és 2245 ásvány 
és 135 féle kövüle t ; a földrajziban 13 ég- és földteke 
és 52 fali térkép ; a régiség gyű j t eményben pedig 
1022 drb mindenféle régiség van. Az ifjúsági önsegélyző-
egylet vagyona 1420 frt 54 kr. Ezenkívül volt az if júság 
körében egy magyar s egy német önképző-társulat, 
gyorsíró egylet, gyám-egylet (mely évi gyűj tésének 51 frt 
17 krnak egy ha rmadá t a budapesti orsz. protest . árva-
háznak küldötte), zene-egylet és dalárda. A tanév szept. 
elején nyilt meg. 

26. Az eperjes i kerületi evang. co l leg ium érte-
s í tő jé t közli Hörk József, coll. igazgató. Az évi jelentés-
ből kiemelkedőbb mozzanatok, h o g y a collegium helyi 
felügyelője Je'enik Almássy István s egyik legkiválóbb 
tanára Tillisch János meghaltak, id. Bánó József kerületi 
felügyelő leköszönt, dr. Zsigmondy Ernő jogtanár hiva-
talától megvált . A lmássy helyére dr. Schmidt Gyula, 
Bánó József helyére Keczer Miklós, dr. Zs igmondy után 
dr. Ferenczy Elek s végül Tillisch János után dr. Szlávik 
Mátyás választatott meg. Több szép alapítványt kapot t a 
collégium a lefolyt iskolai évben, melyek között legna-
gyobb volt Bochlitz Gyulának30 ezer forintnyi alapítványa. 
A jelentés után dr. Horváth Ödön ismerteti rövid vonások-
ban az eperjesi jogakadémia múlt ját és jelenét. A hittani 
intézetben működött 3 rendes s 3 segéd tanár ; theológus 
volt a négy évi tanfolyamon 17. A theologiai könyvtár áll 
jelenleg 2002 kötetből. A jogakadémián tanított 6 rendes, 
2 rendkívüli és 2 magán- tanár . Joghal lgató volt 27. 
A joghallgatók segély-egyletének alaptőkéje 3624 frt. 
Az ifjúság könyvtárában van 454 mű 590 kötetben. A 
tanító-képezdében működöt t 3 tanár s volt összesen a 3 évi 
tanfolyamon 21 képezdész, kik közt anyanyelvre nézve 
magyar 9, német -magyar 6 s tó t -magyar 9 volt. Tan-
képesítő vizsgálatot te t tek 18-an. Végül a főgymnasium-
ban volt a hi toktatókkal együt t 17 tanár , kiknek veze-
tése alatt volt 199 növendék. Éret tségi vizsgálatot tet t 
15 tanuló. Az ifjúság körében volt egy gyám- és segély-
egylet és magyar önképző nyelvművelő-társulat, mely 
utóbbinak vagyona 740 frt 9 kr. Jó té teményekben része-
sítette a collégium növendékeit összesen 2639 frt és 
52 kr. erejéig. A collégium évnyitó ünnepélye f. hó 
5-én volt. 

27. A soproni ág. ev. lyceum es tani tó-képezde 
értesítőjét Müllner Mátyás lyceumi és Kapi Gyula képez-

dei igazgatók te t ték közzé. A rendes tanárok száma 14, 
a rendkívüli és melléktanároké 8. A növendékek száma 
338 az év végén, kik között 10 vend-szláv volt. A theo-
logiai facultáson ped ig volt 3 évi tanfolyamon 20 theo-
lógus. Ösztöndíjakul kiosztatott összesen 2303 frt s 4 db 
a r a n y ; külföldön tanuló i f jaknak pedig 1667 frt. A ta-
nári nyugdí ja lap tesz 55,055 frtot, ebből 5 tanár és 2 öz-
vegy kapot t nyugdí jban s illetve gyámpénzben összesen 
3011 frt 66 krt. A tanári kar kezelése alatt levő alapít-
ványok teljes összege 19,165 frtot tesz. Az érettségi 
vizsgálatra jelentkezett 31 tanuló, kik közül 7 három 
hóra, 2 pedig egy évre vet te te t t vissza. Az alapítvány-
tevők közül kiemelkednek Káldy Gyula, Ostffy Pál 
200 frttal, Martiny Frigyes 200 frt és Pelargus János 
500 fr tnyi összeggel. A tani tó-képezdében működöt t 5 ren-
des és 3 rendkívüli t anár ; vezetésük alatt 49 növendék 
volt. A jun. 26—28-án tar tot t képesí tő vizsgán 14 jelölt 
nyer t képesítést . 

28. A miskolc i ág. hitv. ev. g y m n a s i u m és e lemi 
iskolák értesítőjét közlik Horváth Sándor gymn. és 
Kulik Márton elemi iskola igazgatók. Legelői Nemes 
Károly az ifjúsághoz intézett alkalmi beszéde van kö-
zölve, majd a tanév tör ténete . A tanári testület állott 
10 tagból, a növendékek száma a négy g y m n . osztály-
ban volt 84. A z elemi iskolában működöt t 4 tanító s 
1 tanítónő, az összes növendékek száma 201 volt, köz-
tük fiú 85, leány 116. 

29. A késmárki ev . l y c e u m értesítőjét Grósz Ernő 
igazgató állította össze. Grósz Ernőnek sMiképen lett 
O. Horatius Flaccus költő Augusztus császár egyedural-
mának megszilárdítója ?« című értekezése nyit ja m e g a 
füzetet. Csak azt nem ért jük, hogy Grósz úr miért közli 
német fordításban a Horat ius költeményéiből vet t idézete-
ket ? Ha a többit megér the t t ék magyarul a jó késmárkiak, 
miért ne ér thet ték volna meg ezt is ugyanazon nyelven ? 1 
A tanári kar állott 14 t a g b ó l ; a növendékek létszáma 
az év elején volt 371. Előadási nyelv a felgymn. osztá-
lyokban magyar , az a lgymnasiumban magyar és német 
volt. Ére t t ségi vizsgára jelentkezett 57 tanuló, kik közül 
47 ki is állotta a vizsgát. A lyceumi könyvtár ál lománya 
20,408 kötet és 8290 füzet, mely je lentékenyen gyarapo-
dott ez év folytán. A z érem- és pénzgyüj temény 849 da-
rabból áll. A természet tani szertár 259 db készülékkel 
bír. A természetrajzi muzeum szintén elég gazdag. Egy 
új s igen gyakorlati jelentőségű rubrikája van az értesítő-
nek, nevezetesen, h o g y a helyi viszonyokról is tájékozza 
a szülőket. Efféle rovatot jó volna más értesítőknek is 
felvenni. 

30. A r imaszombat i egyesült prot. főgymnás ium 
XXXIII-dik értesítőjében, melyet Baksay István igazgató 
adot t ki, legelői »Tompa Mihály a forradalom alatt és 
után* cimű értekezés áll, melyet dr. Veres Samu tar tot t 
a főgymn. »Tompa kör* f. é. márc. 15-iki ünnepélyén. 
A z év történetéből tudjuk meg, hogy a főgymn. épületé-
nek új balszárnya 6 nagy teremmel ez iskolai év elején 
készült el, hogy 16 tanár vezetése alatt 230 növendék 
vo l t ; hogy érettségi vizsgát tet t 21 ifjú, kik közül I vet te tet t 
vissza 1 évre. V a n a főgymnasiumnak szép természetrajzi , 
természettani, vegytani muzeuma, régiség és pénzgyűj-
teménye. A tanári gyámintézet csak 1882-ben alapít tatot t 
s most már nyugdí j tőkéje 1600 fr tra növekedet t . A táp-
intézetben az ellátási díj egy teljes iskolai évre ebéd-
vacsora összesen 42 frt 40 kr. A z intézet pótolt 361 frt 
93 krt. A z ifjúsági »Tompa kör* vagyona 163 frt 85 kr. 

31. Az unitárius val lásközönség iskoláinak érte-
sítőjét szerkesztette Kovács János igazgató. A kolozsvári 
theologiai intézeten működik 8 tanár, a gymnas iumban 
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23 s az elemi iskolában 4. A papnövendékek száma 
volt 21 ; a gymnasis také 249, köztük vallásra nézve 
155 unitárius, 19 ref. 15 ág. hitv. stb. Az elemi iskolá-
sok voltak 76-án. Ösztöndíjakban kiosztatott 1612 frt. 
jutalmakban pedig 302 frt 38 kr. A könyvtár állott 
17,782 műből 23,737 kötetben. — A tordai középtano-
dában és elemi iskolában működöt t 6 t a n á r ; a polgári 
iskolának volt 96, az elemi iskolának 64 növendéke. A 
könyvtár állománya 2247 darab mű. A székely-keresztúri 
közéjotanodának volt 9 tanára s 116 növendéke az öt 
gymnasiumi osztályban és előkészítőben. Könyvtáruk áll 
11,386 darabból. 

32. A kisújszállási VI. osztályú ref. gymnas ium 
értesítője szerint, melyet Koncz Lajos állított össze, volt 
a gymnasiumnak 10 tanára, a melléktanárokkal együt t 
és volt összesen 96 növendéke ; könyvtára áll 630 mű 
1004 kötetből, ösztöndíjakban s jutalmakban kiosztatott 
239 frt. Az intézet alaptőkéje 44,200 frt. 

33. A felső- lövői ág. hitv. ev. tanintézet értesítőjét 
Bothár Dánielnek »Az elemző-kérdező tanalak SokratesnéU 
című értekezése nyit ja meg. A tanintézetben van tanító-
képezde, gymnasium és reáliskola. A tanári t e r ü l e t 
14 tagból áll. A képezdében volt 23 növendék, a gymna-
siumban 68, a reáliskolában pedig 61. A z intézet tőkéje 
24,130 frt 20 kr. 

34. A tiszaninneni ev. ref. egyh. ker. miskolc i 
felsőbb leánynevelő intézetének értesítőjét közli Tóth Pál 
ig. tanár. A z intézetben működöt t 4 tanár és 3 tanárnő, 
vezetésük alatt volt 63 növendék. A z idei iskolai évvel 
nyilt meg a tápintézet . A könyvtár áll 227 kötetből. 

35. A bonyhádi ag. hitv. a lgymnas iumban, mely-
nek értesítőjét Marhauser Imre igazgató közli, működöt t 
8 t a n á r ; a növendékek száma tet t 119-et. A tápintézet-
ben volt 50 fr tnyi befizetés mellett 38 tanuló. 

36. A budapesti ag. hitv. evang. magyar -német 
gyülekezet nép- és polgári iskolájanak értesítőjében 
Scholtz Lajos értekezik : »A gyermekek testi nevelése 
különös tekintettel a leányok tornázásara« címmel. A 
tanító-testület áll 16 t a g b ó l ; a tanulók száma volt 692, 
ezek között 284 fiú és 408 leány. Évi jövedelem volt 
23,648 forint 2 kr., s kiadás ugyanennyi . Függelékképen 
Németh Károly a hi toktatás vezetője adia áttekintését a 
fővárosi ág. hitv. hi toktatás ügyének. Vallásoktatásban 
részesül a főváros balparti területén 753 elemi iskolai és 
266 polgári és középiskolai fiú- és leány-tanuló. 

37. Az igloi ag. hitv. ev . népiskola és polgári 
leányiskolában működöt t 8 tanító és 4 h i tok ta tó ; volt 
összesen 283 tanuló. A tanítói könyvtár állott 724 kötet 
műből. Van az iskolának szép természettani, természet-
rajzi stb. gyűj teménye . Az értesítőt Bömisch Ede igaz-
gató adta ki. 

(Vége köv.) Lector. 

T A R C A. 

Tanulmány az úri-ima felett.*) 

Az imádkozás nélkülözhetlen vallás-erkölcsi foglal-
kozás. »Az ima felséges eledele és élete a léleknek, mely 
nélkül a sivár földön ha tán el lehetnénk is, de boldogok 
nem lehetünk.« »Valóban az ima a léleknek a legdrá-
gább, semmivel nem pótolható orvossága, balzsama, 
mely a fájdalom és bánat könyözönét áldó napsugárként 

*) Részletek szerző ily című nagyobb dolgozatából. 

szárítja fel a kín-sajtolta szemekből, a halál álmát is 
szelíden szállítja le a lehunyó szempillákra. Az ima a 
lélek gyakran visszatérő pünkösti ünnepe, egy-egy meg-
váltási pillanata, melyet a ki nem éreze t t : nem tudja, 
mi az igazi boldogság. A mi a tüdőnek a lélekzés, az 
észnek a t u d o m á n y o k : az a szívnek az ima s valamint 
az egészséges levegő testi, úgy az ima szellemi jólétet 
szül, mivel ennek kiséretében van a béke, előtte lépdel 
a bizalom, vele egy sorban a biztosság, a szeretet és 
megnyugvás. Az ima a vallásos lélek lelki lélegzet vé-
tele, a vallás-erkölcsiség mindennapi tápláléka és erő-
forrása, melyben felszárnyal a lélek Istenhez és Isten 
leszáll az emberbe, hogy megerősítse, megtisztítsa és 
megszentelje.* Az imában kifejezést nyer a vallásos 
ember világnézete, egész vallása. Ima nélkül vallás fenn 
nem állhat, mert az ima a vallás élet-gyökere. Ki közö-
nyös az ima iránt, közönyös az egész vallás iránt. Ki 
nem tud imádkozni, annak nincs vallása. 

* * 
•sí-

Ilyen fontos lévén az ima, kisértsük meg boncolás 
alá venni az imák imáját, az ima classicus mintáját, az 
» úri-imát.« 

A z imát illető minden theoriánál és szabálynál 
többet ér ez egyszerű minta. Ezt használva, mindkettőt 
megtanuljuk : hogyan és miért kell imádkoznunk. Ez a 
néhány szó értelemmel többet ér, mint 10 ezer alakos-
kodással és ismétléssel. Itt nincs hiú és pogány fecse-
gés, mintha az ima hosszúsága volna kritériuma felelete 
ér tékének ; sem magyarázó ismétlés, mintha Isten nem 
tudná mire van szükségünk: hanem csupán őszinte Isten 
eleibe terjesztése egyik kérésnek a másik után. E g y -
szerűség és rövidség — a jó ima nélkülözhetlen kellékei 
— már az első pillanatra észrevehetők raj ta. Tehá t e 
minta-ima mutat ja , hogy az imában kidolgozott, csillogó 
nyelvezet nem lényeges, nemkülönben éleselmű gondo-
latok vagy szellemes fordulatok. Csak annyi beszéd szük-
séges, mennyi a kívánságot hallhatóvá teszi. 

Az űri-ima úgy anyagjára , mint alakjára nézve az 
ima fenséges mintá ja ; úgy hogy nemcsak utánoznunk, 
hanem használnunk is kell azt. Nem vagyunk megelé-
gedve, ha imáink csak általánosságban hasonlítanak ahhoz, 
hanem ugyanazon gondolatokat kell használnunk. V a g y 
talán valaki azt gondolja, h o g y az elég jót tehet a kez-
dőknek vagy közönséges alkalmakkor, vagy hogy az ki-
kerekíti saját gondolatunk kéréseit, de egy előrehaladot-
tabb szellemi niveau mar valamivel teljesebb és gazda-
gabb imát követel? Látszólag így gondolkozott egy 
az Úr tanítványai közül, mer t azt olvassuk a Lukács 
elbeszélésében, hogy midőn a tanítványok látták Jézust 
imádkozni, egy azok közül kérte őt, hogy tanítsa meg 
őket imádkozni, remélvén — valószínűleg — hogy 
feltűnőbb, teljesebb, magasztosabb kéréseket fog kapni. 
Ekkor adá Jézus ezen minta-imát, mely első tekin-
tetre nagyon is egyszerűnek tűnik fel, de a mint hasz-
náljuk, azt találjuk, hogy jóllehet már édes-anyánk tér-
deinél megtanultuk ama szavakat, mégis egy életkort 
igényel, hogy megtölthessük azokat értelemmel és egy 
örökkévalóságot, hogy feleletet adhassunk azokra. Mel-
lőzni az imá t : nagy kegyet lenség volna lelkünk iránt. 
Aggódunk, töprenkedünk az előttünk fekvő jövő felett ? 
Imádkozzuk ez imát és prófétái leszünk jövőnknek; bi-
zonyosan tudván a bekövetkező dolgokat, mert midőn 
Urunk azt mondo t t a : »Ti azért így imádkozzatok«. biz-
tos zálogát adta ezen dolgok bekövetkezésének. T e h á t 
ez imában az egyház jövőjét birjuk. Ez ima az eget a 
földdel összekötő kapocs, mely annál szorosabb lesz, 
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minél inkább kisebbedik a távolság- s minél inkább erőt 
vesznek a benne foglalt kérések az emberi szíveken. 

Ezen ima magyarázatánál sok minden dolgot je-
gyeztek föl. Összehasonlították a tiz parancsolattal, hogy 
a mint ennek, úgy annak is két táblája van ; az első 
magában foglalja az Istenre vonatkozókat, a második az 
emberre vonatkozókat. Azt is megjegyezték, hogy ezen 
imának vonatkozása van a Szentháromságra. Nevezete-
sen, hogy ez ima mindkét részének első kérése vonat-
kozik Istenre, mint Teremtőre és Megtartóra, mindkét 
résznek 2-ik kérése vonatkozik Istenre, mint Megváltóra 
és 3-1'k kérése Istenre, mint Szent Lélekre. Ennek van 
valami jelentősége az ima alakjában, de a szemmel lát-
ható felosztást mellőznünk nem szabad. Két része van 
ez imának. Az első részben foglaltatik az imádat tárgya 
és azon kérések, melyek Isten nagy céljaira vonatkoz-
nak és a melyeknek beteljesedése először kérendő és csak 
azután következik a második rész, melyben a mi álla-
potunkra és szükségcinkre fordul a figyelem. Az első 
rész kérései elválaszthatlanok egymástól ; mindenik ma-
gában foglalja a következőt. — Isten nevét meg kell, 
hogy ismerjük és szenteljük, mielőtt országa megalapít-
ható volna e földön és csak midőn az ő országa már 
eljött, lehet meg az ő akarata. Es ez első rész meg-
nyitja az utat a 2-diknak; bevezeti a-t , mert az első 
részben foglalt kérések nem teljesíthetők, ha eltekintünk 
a mi állapotunktól. Isten teljesíti azon kéréseket, de em-
berek által. Emberek vagyunk, tehát ha Isten akarata e 
földön meg lett már Jézus által, nekünk azt egyénileg 
el kell sajátítanunk és életünkben megtartanunk. Bűnö-
sök vagyunk ; ha tehát az ő országa jövőben van hoz-
zánk, bűneinknek meg kell bocsattatni, mert azon or-
szágba semmi tisztátalan be nem mehet. — Ha az első 
rész minden kérésére megfeleltünk, ha Istent »atyánk«-
nak szólítjuk, ki nemcsak a világban van : akkor függ-
nünk kell ő tőle és kérnünk kell, hogy vezessen bölcses-
ségével és vigyen a kísértetbe, de szabadítson meg a 
gonosztól.« 

Ti azért így imádkozzatok — mondja az úr — 
Mi atyánk, ki vagy a menyekben. 

(Folyt, köv.) Szó'ts Gerö. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

Dr. Zöckler bibliai kommentárja. 
Magyar protestáns theologiai irodalmunk oly sze-

gény, hogy néhány a gyakorlati és a történeti theologia 
körébe vágó művön kívül semmit sem mutathatunk, ha 
csak a közép- s népiskolai vallástanokra nem hivatkozunk, 
a melyeknek legnagyobb része fordítás s átdolgozás. 
A protestáns egyház a bibliát tevé hitéletének alapjává 
s mind a mellett még azon tudománykörből sem említ-
hetünk fel tudományosan irt magyar műveket, a melynek 
tárgyát a biblia képezi. Annál feltűnőbb ez, mivel más 
országok s nemzetek protestánsai e téren oly nagy 
termékenységgel dicsekedhetnek, a mely valóban csodá 
lattal tölt el. A mult század második felében megindított 
szabadelvű bibliai kritika oly üdvös hatású volt, hogy 
eredményei elől nem zárkózhatott el egyetlen egy theol. 
tudományág s egyetlen egy theol. irány sem. Lázas 
sietséggel igyekeztek az elébbi századok hibáit jóvá 
tenni s a reformatió által kitűzött szabad kutatás elvének 
zászlaját újra lobogtatni. Az előítéletes dogmatizalás 
mind inkább tért veszített, hogy a prot. egyház alapját 
képező szent irás elfoglalhassa méltó helyét. Nem csudal-

kozhatunk, hogy a szent irás megértéséhez és helyes 
magyarázatához oly szükséges Írásmagyarázati művek, 
kommentárok, nagy számmal keletkeztek, kielégítendők a 
tudomány, a gyakorlat s a különböző theol. irányok 
igényeit. Elég megemlítenem De Wette és Meyer ismert 
s már több kiadásban általánosan elterjedt kommentárjait . 
Sajnos, hogy a magyar protestáns egyház még csak 
fordításban sem bírja ezen műveket, mintha hitének 
alapját nem is a biblia képezné. E soroknak az a célja, 
hogy egy legújabban Németországon megjelenő írásmagya-
rázati műre felhívja e lap olvasóinak figyelmét s ajánlva 
annak megszerzését, használjon protestáns egyházunknak. 
Szivesebben tenném, hogy ha ily nemű magyar munkát 
aján'hatnék figyelmökbe, de midőn ez ez időszerint nem 
lehetséges, meg kell elégednem idegen műnek ajánlásával, 
a mire különben maga az illető mű szerkesztője levelileg 
fel is kért. A ki tudományos szempontból foglalkozik az 
Írásnak magyaráza fával, az előtt ismeretes dolog, hogy 
a német kommentárok között nagyon kevés van, a mely 
a gyakorlati életben nagyon elfoglalt lelkészek által volna 
használható; a legtöbb ugyanis oly modorban van írva, 
hogy csak az használhatja, a ki életcéljául tűzte a szent 
Írásnak tudományos magyarázását. Legújabban az or-
thodox lutheránus irányú theológia súlyosan érezte oly 
írásmagyarázati műnek hiányát, a melyet tudományos 
modora dacára minden nehézség nélkül használhatnának 
nemcsak a lelkészek, hanem a szent írást olvasni szerető 
mivelt protestánsok is. E hiányon segítendők dr. Zöckler 
Ottó greifswaldi és dr. Starck Hermann berlini egyetemi 
tanárok elhatározták, hogy több jelessel szövetkezve 
az egész szent íráshoz, ide véve az apokryph könyveket 
is, írnak rövid kommentárt különösen a lelkészek és 
hittanhallgatók számára. A kommentár c íme: »Kurz~ 
gefasster Kommentár zu den heiligen Schriften Altén 
und Neuen Testamentes, sowie zu den Apokryphen.« A 
műből, mely hosszabb időközökben, felváltva ó- és új tes-
tamentomi könyvek magyarázatát nyújtja, eddig elé 2 kö-
tet jelent meg, a melyeknek egyikében Nösgen rostocki 
tanár a syn. evangyéliomokat, másikaban Luthardt 
a János evangyéliumát, Zöckler pedig az apostolok cse-
lekedeteit magyarázza. A szerzők mindegyike ismert 
orthodox irányú író s ehhez képest mindenben az egyház 
nézetét követik és a szent iratokat azoknak tulajdonítják, 
a kiknek nevét címeikben viselik. A mag\ arázó szöveg 
rövid, könnyen érthető s a mennyiben az eredeti görög 
szövegre s annak szavaira keveset hivatkozik, hasznaiható 
azok által is, a kik a görög nyelvben nem jártasok. A 
magyarázók úgy járnak el, hogy legelőbb közlik a ma-
gyarázandó szakasznak tiszta német fordítását, s azutan 
annak magyarázatát legtöbbnyire figyelmen kívül hagyva 
az ellentétes véleményeket s azoknak eset'eges cáfolatát. 
Habár a magyarázókkal nem vagyunk is egy vélemé-
nyen túlságos orthodox irányuk miat t : mind a mellett 
szívesen ajánljuk ezen művet mindenkinek, bármily irányú 
theológia híve legyen, mivel az meggyőződésünk szerint 
igazán elősegíti a szent irás tartalmaba való behatolást. 

Ha hozzávesszük, hogy ilynemű mű nincs a német 
irodalomban sem s hogy igen olcsó (egy kötet 5,50— 
4,50 márka) : úgy elmondottuk mind azt, a mi ezen 
becses mű előnyére elmondható. A fenntebb említett 
két kötetet követendi e hó végén Esaiás és Jeremiás 
prófétának magyarázata Orellitől. A műnek egyes köte-
tei külön-külön is megszerezhetők. Előfizethetni : Nörd-
lingen C. H. Beck'sche Buchhandlung. 

Mayer Endre, 
eperjesi theolog. tanár. 
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B E L F Ö L D . 

Szász Károly úr püspöki látogatása. 
Szept. 15-ikén reggel Kákicsról a marócsai leány-

egyházba ment püspök úr a látogatás végzésére. Sűiű 
erdő közepén, elrejtett madárfészekként, csendes egy-
szerűségben találta a kis gyülekezetet. Az öreg előkö-
nyörgő Varga Pál megható beszéddel fogadta főpászto-
rát, ki azokra a természetes szókra, szíve nemes érzésé-
vel, elérzékenyítő hatással felelt. A szép kis templom 
tisztasága, a buzgó nép éneklése csak fokozta az első 
benyomást, melynek püspök úr átengedvén magát, tel-
jesen elragadta minden rendű hallgatóját. Az erdők 
népe csudálva hallgatta az utolsó szóig megértett beszé-
det, az intelligens rész gyönyörködött az idylli képben, 
mely a természetes frisseség költői hangjával festve, élő 
alakokban s helyzetben láttatta hűsége próbáját. Az 
iskola volt e kép kiegészítő része, melyben az éltes 
tanító értelmesen, ha nem is a mai módszer alkalmazá-
sával, sokkal többre vitte növendékeit, mint igen sok 
modern »szakszerű« tanító. 

Délután Drávafok következett, hol Hetesi Viktor 
lelkész üdvözölte s családjával együtt fogadta az érkező 
püspüköt. E somogymegyei községben a dunántúli egy-
házkerületnek belső-somogyi egyházmegyéjéből is üdvözlő 
küldöttség várt reá, melynek tagjai Begedi István istvándi, 
Peti Lőrinc bürüsi, Novotni Alajos egyházm. főjegyző, 
Német Zsigmond hoboli lelkész voltak tagjai. Begedi 
szép beszéddel fejezte ki az egyházmegye örömét, melyet 
püspök úr me'eg szavakban köszönvén meg, örömmel 
fogadott. Majd a környékbeli r. kath. birtokosság tagjai, 
Kammerer, Ivankovics, Rihmer és Heigl urak tiszteleg-
tek. Püspök úr templomba menvén a gyülekezet jelle-
méhez s körülményeihez alkalmazott beszédben intette, 
feddette a kissé nehezen kormányozható népet ; majd az 
iskolát vette tüzetes vizsgálat alá, hol nem csupán a 
növendékek nagyobb száma (92) miatt mutatkoznak hiá-
nyok. A még ifjú tanító Csikesz Sándor jó hasznát veheti 
a szakszerű utasításoknak, melyeket püspök úrtól nyert, 
valamint a presbyterium is, m lynek tagjai nem mindig 
hajlandók engedni derék lelkészük szavának, mikor az a 
törvény rendeléseire figyelmezteti őket. Ezek végeztével 
püspök úr kísérőivel együtt Bittó István ő excellentiánál 
tette tiszteletét, kivel azután együtt tért vissza a lelkész-
lakra, hol gazdag vacsora várta a nagyszámú vendég-
sereget. Lelkes felköszöntésekkel éltették püspök urat s 
Bittó Istvánt. 

16-án reggel Markóczra, Bogdása filiájába ment 
püspök úr, hol Sütő Pál előkönyörgő által fogadtatott . 
Somogymegye területén ez volt az utolsó gyülekezet, 
melynek népe buzgóságban, munkásságában egyiránt 
kitűnik. Kicsiny, de tisztán tartott templomát híven lá-
togatja s most is megtöltötte. Hitben, kitartásban meg-
erősödve hagyták el e jó emberek az Istenházát, midőn 
főpásztoruknak irántuk való gondoskodásáról s szerete-
téről tanúskodó beszédét s velők és értök mondott imád-
ságát végig hallgatták. Iskolájuk alkalmas tiszta helyiség; 
benne a tani ás jó és értelmes. A tudományokból vett 
rész jövőre talán nagyobb lesz. Oly helyesen tanított 
gyermekek bizonyosan többet is megbírnak. Ebéd után 
Bogdására ment püspök úr. Elhagyván Somogy földét, 
búcsút vett Eenyőssy Ödön főszolgabíró úrtól, ki a megye 
területén köszönetére teljesen érdemes szívességgel kalau-
zolta. Bogdásán Horváth József a szeretetreméltó szelidségű 
jó lelkipásztor üdvözölte püspökét, egész kedves család-

jával fogadván. A zsúfolásig telt templomban a helybeli 
plébános segédjével együtt s rajtok kívül a ráczpeterdi 
plébános is, valamint a katholikusok közül szintén számo-
san megjelentek. A vagyonos és egyháza fenntartása 
körül áldozatra kész gyülekezet a tiszta igazság szavait 
hallotta püspöke ajkáról, mind a megtartandó s folyta-
tandó jókra, mind az eltávoztatandó hibákra s ross^ 
szokásokra nézve. Épült s lelkesedett a nép, mely min-
den jóra, szépre fogékony, mit temploma, iskolája, lel-
készének és tanítójának lakása fényesen bizonyít. Az 
ifjú tanító Ürögdi József 79 tanítványát a legje'esebb 
eredménynyel vezeti. Nem válogat a tantárgyban, nem 
felezi, harmadolja a mit tanítani kell, módszere helyes, 
a siker teljesnek mondható. Ennek a gyülekezetnek 
rendezett állapota a következő nemzedék idejében is 
biztosítva lesz. Miután az értelmes és buzgó presbyte-
teriummal is értekezett püspök úr, viszonozta a helybeli 
plébánus úr látogatását. Estve a környékbeli papság 
számos tagjával vacsorált a barátságos lelkészlakon, majd 
a lelkész kitűnő cimbalom játékában gyönyörködött. 
17-én reggel a bogdásaiak szíves szeretetének nyilvání-
tása s mindkét felekezet harangjainak hangzása közt tá-
vozott Sellyére, hol szintén a kath. torony harangjai is 
szóltak a bevonulás alatt. Itt Bosznai Sándor lelkész 
által üdvözöltetett. A szép magas dombon épült tágas 
templom szépen megtelt s helyből mint vidékről más fe-
lekezet tagjai is jelentek meg az istentiszteleten. A vá-
rosias közönség feszült figyelemmel hallgatta az itt is, mint 
mindenütt hely- és alkalomszerű beszédet, mely bár a 
gyülekezet állapotával foglalkozott, mégis mindenki gyö-
nyörűséggel hallhatta. Templom után a most épült szép 
és célszerű iskolában ment végbe a látogatás. A tanítás 
értelmes és ügye-, csakhogy — opus materiam non su-
perat. A fáradhatlan lelkész és presbyterium az iskola-
látogatás után tar tot t értekezleten is arról tett tanúbi-
zonyságot, hogy a jóban nem szándékozik megrestülni, 
tudja, hogy a végzett munka után újabb munka várako-
zik rá s arra készül is. Segítse őket az Isten ! Püspök 
úr a hivatalos dolgok végeztével, az épen ott időző 
gr. Draskovitsnál tisztelgett, ki az iskolaépítésben segít-
ségére volt az egyháznak. Mind a gróf, mind a grófné 
(született Erdődy grófnő) lekötelező módon fogadták 
püspök urat, ki tőlük visszatérőben, vele volt kíséretével 
együtt Fazekas Sándor egyházmegyei tanácsbíró úrnál 
tett látogatást. A lelkészlakon nagy társaságban elköltött 
barátságos ebéd után püspök úr gr. Draskovits fogatán 
folytatta útját Kis-Csányba. Port, meleget felejtetett a 
kis-csány-oszrói szíves fogadás. Iványos Soma a tevékeny 
szellemű lelkész számos társaitól s egész gyülekezetétől 
körülvéve fogadta főpásztorát. Lelkesült volt a fogadás 
és üdvözlés, elragadó az azt teljesen méltányló püspöki 
válasz. A ritka szép nagy templom egészen megtelt a 
rendhez szokott gyülekezettel s a nagy számra szaporo-
dott püspöki kísérettel. Kis-Csány és Oszró népe, mely 
hozzá van szokva az őszinte beszédhez, ily hangon hal-
lotta püspöke ajkáról azokat, melyek neki javára valók. A 
dicséretet vegyest a hibáztatással. Férfiaknak, asszonyok-
nak, ifjaknak, leányoknak egyiránt szólt a beszéd s az 
arcokról le lehetett olvasni, hogy mindazok igazak és 
ámenek. Kis-Csányban fél nap pihenésre volt szánva, 
azért az iskolalátogatás s az egyház-tanácscsal való ér-
tekezés másnapra maradt. Barátságos vacsora és társal-
gás töltötte be az estvét, mely a jókedélyű lelkész és 
neje házához gyűlt díszes vendégkoszoru körében üdítő 
hatású volt. 18-án délelőtt az iskolalátogatás és presby-
teriális értekezlet történt meg. A gyülekezetnek, nyugal-
mát megérdemelt tanítója, Bagaméri Benő mar maga 
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nem tanít, segédje igyekező fiatal ember. A presbyterium 
raj ta van, hogy agg tanítóját nyugalmazhassa s a i o o szá-
mot haladó iskolakötelesek két tanító vezetése alatt ha-
ladhassanak. 

18-án délután Iványí fogadhat ta látogatására érkező 
püspökét . A lelkészlak udvarán Kimiti László lelkész 
szépen átgondolt beszéddel üdvözölte, s az erre adot t 
válasz az egybegyűl t hívekre észrevehető hatás t gyako-
rolt. Teljessé vált e hatás, midőn a t emplomban hang -
zott fel a főpásztornak határozott beszéde, melynek fo-
lyamán egyenkint érintette azon pontokat , melyeknek 
gyógyulni kell a hívek erkölcsi életében, ha egészséges 
fejlődésre akarnak törekedni. Komoly figyelemmel hall-
gatták a hívek, sok arcon látható volt az elborulás, itt-
ott az álmélkodás. Az iskola községi s ezért a vizsgálat 
csak a vallástanításra te r jed t ki, de abból is kitűnt, h o g y 
ez az iskola Hodos János vezetése alatt a legjobb kéz-
ben van. A presbyter ium tagjai némelyikén, a velők 
folytatott értekezés közben is meglátszott , h o g y a tem-
plomban hallottak elevenre találtak. 

Midőn 19-ikén reggel püspök úr tovább indult, a 
hozzá tolongott s ragaszkodása jeleit nyilvánított nép és 
elöljáróság arról győzhet te meg a figyelmes szemlélőt, 
hogy a t egnap elhintett magvak fogékonyabb szívekbe 
hullottak, mint gondolni lehetett volna. 

Iványiból Sósvertike felé haladva néhány egyház tag 
már a határon üdvözölte a főpásztort . A templom a j tó -
ban Vámos Káro ly lelkész és hallgatói várták s fogad-
ták. Üdvözlés és vá'asz azon gondolatkörben mozgot t , 
melylyel senki sem volt ismeretlen s mindenkit meg-
nyugta to t t a hang, mely a fogadtatás összhangját nem 
zavarta. Már ez maga enyhítőleg hato t t ezen részvétet 
érdemlő gyülekezet és lelké-ze sorsán tűnődő minden 
lélekre. És ha volt valaha szó, mely balzsamot pó to l t ; 
beszéd, mely kiméletes hangjával lágyított , vigasztalt s 
békített , akkor ez a főpásztori beszéd szolgálhatott volna 
i lyeneknek mintául. Buzgó imádság zárta ezt be, mint 
minden gyülekezetben, de a hívek részéről talán sehol 
sem buzgóbb. Ily kezdet és folytatás után nem csoda, 
hogy a presbyter iummal folytatot t értekezlet is türelmet 
s békességet termet t s azon meggyőződés t érlelte, hogy 
lelkész és gyülekezet megérthet ik egymást , csak szívvel-
lélekkel akarniok kell, csak ne hagyják magukat egymás 
ellenségei gyanánt tüntetni fel. E rős a szeretet, csak ne 
erőtlenítsük meg mi magunk. Kitűnő iskolája lenne annak 
a lelkésznek, ki ily körülmények közt is ily határozot t 
sikert tud felmutatni. 

Délután Zaláta volt sorban. Kinn a határon a köz-
ségi bíró s elöljárók, a templom előtt pedig Berki József 
lelkész fogadta a főpásztort . A lelkész magasztaló üd-
vözlésére szerényen felelt püspök úr. A templom nem 
fogadhat ta be az összegyűlt népet, mely figyelemmel 
hallgatta nemcsak az egyház régi tör ténetére vetett visz-
szatekintést, hanem a gyülekezet mai életére vonatkozó 
elmélkedést is, mely némely hiányok s hibák érintésének 
kivételével (vadházasság stb.), méltánylást , sőt dicséretet 
is tartalmazott . Az iskola felsőbb osztályaiban a lelkész 
taní t ja a vallásos tantárgyakat , egyébb tá rgyak a segéd-
tanító kezében vannak, ki szintén igyekszik feladatának 
megfelelni. Az iskolán észrevehető annak a rég tárgyalás 
alatt álló ügynek hatása, mely nem engedi, h o g y az 
iskola rendes tanító alatt felelhessen meg feladatának. 
Ennek végét nyugtalanul várja a presbyterium is, mely 
különben minden jóra készségesen engedi magát vezetni 
lelkes és munkás lelkésze által. Zaláta után Kemse kö-
vetkezet t . 

Válasz Mészáros Sámuel úrnak, 
> a dunamellélci ref. egyházkerület egyházainak osztályo-
zása, a lelkészi állomások díjai szerint« című cikkére. 

A dunamelléki egyházkerület 1886. évi gyűlésének 
jegyzőkönyvében, 35. sz. a. azon lelkészek sorol tatnak 
elő, kik az orsz. egyházi közalap segélyezéseért folya-
modtak, s mindegyiknek évi jövedelme határozot t ösz-
szegben kitétetik, a szerint, a mint a fo lyamodó lelkész, 
a kérő ívben, az adot t utasítás szerint fe l j egyez te ; a 
41. sz. a. pedig a kerület összes egyházai osztályonként 
soroltatnak elő, kimutatván minden egyháznál, mennyire 
megy a lelkész évi jövedelme. 

És csodák-csodája, a lelkészi évi jövedelem a két 
szám alatt több kevesebb, i t t-ott nagy eltérést muta t . 
H o g y lehet ez ? Hiszen a számítást, ugyanazon lelkészek 
végezték ! Hiszen a számtan, nem hogy magával játszani, 
kétszer ket tő minden körülmények között négy. It t bi-
zonyosan hiba van a kréta körül. 

Igy gondolkozhatot t Mészáros Sámuel lelkésztársam 
s bará tom a kerületi gyűlés jegyzőkönyve olvasása köz-
ben, s miután a — szerinte — rej télyt megfej teni nem 
tudta, tovább gondolkozva oda lyukadt ki okoskodása : 
a lelkészek, midőn egyházaik osztályozása véget t jöve-
delmeiket számították, valótlan, hamis, hazug bevallá-
saikkal egyházukat IV-dik osztályúból III—II-sod osztá-
lyúvá avanzsi rozta t ták; midőn pedig az orsz. egyházi 
közalap segélyezéseért folyamodtak, ismét valótlan be-
vallásaikkal egyházukat IV. vagy ha volna V-dik osztá-
lyúvá degradál ták. Az egyházmegyei s kerületi gyűlések 
pedig, melyeknek mindkét esetben kötelességök volt a 
szigorú felülvizsgálat s hitelesítés, engedték valótlan beval-
lások által szemeiket beköttetni . Igy tör tént az országos 
scandalum, hogy egyugyanazon könyv hasábjain, egy-
ugyanazon papi jövede 'em különböző összegekben figurái. 
Nem is késik Mészáros S. lelkésztársam s barátom ki-
jelenteni, hogy ő a többi bevallásokat sem tekintheti 
authenticusoknak. 

Nos már ha úgy volna a dolog, mint M. S. bará-
tom sötét szemüvegén nézi, akkor méltán elszomorod-
hatnánk egyházi életünk állapota fölött. Hiszen akkor a 
lelkészek kétféle mértékkel mérő ham ; s kufárok ; az 
egyházmegyei s kerületi hatóságok kötelességeiket nem 
értő s nem teljesítő testületek volnának, méltók, hogy más 
üljön székeikbe. 

De, hála Istennek, nem úgy van. M. S. bará tom vagy 
vastag tévedésben, vagy nagy feledékenységben van. 

Azon ellenmondás a jegyzőkönyv két számában, sem 
nem csalás, sem nem tévedés, sem nem elnézés ; hanem 
természetszerű következménye két ellentétes utasításnak. 
U g y a n is : 

A dunamelléki egyházkerület , midőn a zsinati tör-
vény által elrendelt egyházosztályozásra nézve kötelező 
utasításait kiadta, a papi javadalmakhoz tar tozó földek 
jövedelmére nézve úgy in tézkede t t : 10 év jövedelme 
veendő fel, levonva minden évben a vetőmag, a mun-
káltatás, a piarcra fuvarozás, s minden más lehető költ-
séget, az így felvett 10 évi jövedelem 1 /1 0 része irandó 
egy évi jövedelműi. 

A konvent pedig, midőn az orsz. egyházi közalap 
segélyzésért folyamodók részére kérő ívet készíttetett , 
a lelkész díjlevele cím alatt, a papi javalomhoz tar tozó 
földekre nézve e kérdést teszi fel (Lásd lelkészek ké rő 
íve: 6. sz. g) és f ) pont) g) föld . . . . kát. hold . . . • öl, 
melynek kat. tiszta jövedelme frt. Természe tben 
teljesített földmívelési munka helyi értéke . . . fr t . 

Tehát az egyházkerület, a valódi igazi jövedelmet 
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kívánta a jövedelmek kiszámításánál felvétetni, az egyhá-
zak osztályozása alkalmával; a konvent pedig csak a 
kataszteri tiszta jövedelmet, s a közmunka értékét kívánja 
tudni. No már ha a két kívánalom szerint számítunk : a 
végeredmény között lesz, s kell lenni különbségnek, s ha 
nagyobb területű föld van a pap használatában : óriási 
nagy lesz a különbség. 

Példa világosít. Nagy-Szokolyban — hol lelkész-
kedem —• a papi javadalomhoz tartozik 25 0 4 2 / l o n o hold 
föld, ennek évi kataszteri tiszta jövedelme 163,06 frt, az 
egyháztagok által teljesített közmunka értéke 200 frt. — 
Az egyházak osztályozása alkalmával igen pontos, hite-
les adatok nyomán tett számítás folytán, a szokolyi papi 
jövedelembe, a földek évi haszna 703,50 frtban vétetett 
fel. Ha pedig a szokolyi pap — a mi ugyan nem szándéka — 
az orsz. egyházi közalap segélyeért folyamodnék, az évi 
jövedelem kimutatásánál, a kérő ívbe azt kénytelenítetnék 
beírni: kataszteri tiszta jövedelem 163,06 frt, munkadíj 
200 frt. S ekkor az egyházak osztályozásánál kimutatott, 
s a kérő ívben felvett évi jövedelem között, csak 340,44 fo-
rintnyi eltérés lenne, a nélkül: hogy a szokolyi pap két-
féle mértékkel élne, s valótlan bevallásokkal vezetné 
félre felsőbb hatóságait. 

Szólhatnék még arról is, hogy a számok közötti 
különbözőséget a papi javadalmakhoz tartozó termények 
évenkénti árhullámzása is okozza. De ez azáltal okozott 
kti 'önbségoly csekély, hogy szólani erről még ez idő sze-
rint felesleges volna. 

íme Mészáros Sámuel lelkész társam, barátom, így 
érti és tudja ezt a dunamelléki egyházkerület 8 egyház-
megyéje s közgyűlése; ezért nem emelkedett szó sem 
itt, sem ott, a látszólagos hiba ellen. 

Sajnálom, hogy a mit a dunamelléki egyházkerület-
ben mindenki tud, azt tisztelt barátom nem tudja, vagy 
elfeledte. Kérem vegye e!ő poros aktái közül az egyház-
kerület által kiadott utasítást, szerezzen esperesétől egy 
kérő ívet, hasonlítsa őket össze. S ha ezen összehasonlí-
tásból állításaim valóságáról meg fog győződni: vonja 
vissza a kétféle mértékkel való mérés vádját, melylyel 
lelkésztársait s a félrevezethetőség vádját, melylyel fel-
sőbb hatóságait sértette. 

Nagy-Szokoly, 1886. szeptember 8-án. 
Szalai Ferenc, 

ev. ref. lelkész és esperes. 

Egy kis optikai csalódás. 
Mészáros Sámuel ó-budaí lelkész úr, e lap 36-ik 

számai: an a dunamelléki ref. egyházkerület egyházainak 
osztályozása felett elmélkedik, s megbotránkozásának ad 
kifejezést a miatt, hogy a lelkészek az osztályozáshoz 
és ségélykérésekhez nem egyforma számítás szerint 
terjesztették lelkészi díjbevallásaikat. Ezen eljárás feletti 
megbotránkozását fokozza azon körülmény, hogy a »vé-
letlen szeszélyéből« ugyanazon egyházkerületi jegyző-
könybe lett feltüntetve ez a bevallási eltérés. 

Szabályaink értelmében a díjbevallásokat, úgy az 
osztályozásnál, mint a segélykérésnél, az egyházi hatósá-
gok fokozatosan felülvizsgálni, helybenhagyó végzéseikkel 
a bevallást igazolni, vagy ha az igazolható nem lenne, 
annak kiigazítását eszközölni kötelesek. 

A kerületi jegyzőkönyvbe felvett kétféle bevallás-
nak a felülvizsgálat ezen próbáit szinte ki kellett állani, 
és csak azután mehetett az a jegyzőkönyvbe. Ha ekkor 
is vétkes elnézés miatt hiba követtetett el ennek terhe, 
már nem a bevalló lelkészt, de a bevallást megerősítő 
hatóságot terheli. 

Miután magam is parányi kiegészítő tagja vagyok 
úgy az egyházmegyén, mint kerületen, a bevallást felül-
vizsgáló hátóságnak, s így a vád terhe reám is nehezül, 
hogy ezt elhárítsam, kötelességemnek ismerem a jelzett 
cikk ellen felszólalni és annak tartalmát bátor vagyok 
optikai csalódásnak nevezni. 

De már ezen állítás után felnyitja ám Mészáros ba-
rátunk a jegyzőkönyvet és felmutatja a vértesaljai osz-
tályozásból a IV. osztályú Bodmért 410 frt lelkészfr/etés 
bevallással és ugyanezen Bodmért a segélykérésnél 289 frt 
lelkészfizetés bevallással, és itt már csakugyan nem érti 
a kétféle számítást, vagy is azt, hogy 410 forint épen 
annyi lenne mint 289 frt. 

Már pedig itt és ez alkalommal a 410 frt teljesen 
egy a 289 frttal. Ugyanis az egyházak osztályázásához 
tett lelkészí díjbevallás tiz évi termés és ár középszámí-
tás szerint vétetett fel. A tiz év nagyon kedvező ered-
ményt mutatott . A számítás alá esett tiz év volt az, 
midőn a fehérmegyei gazdaközönség és így a pap is, 
5—6 forinton adta pozsonyi mérőjét tiszta búzájának. 
Ugyanezen tiz év volt az, midőn egy mag után 8—9 mag 
volt a rendes termés. Ezen körülmény eléggé feltünteti 
az okot, a miért a díjszámítás itt magasabb. 

A közalap kérvénye kiállításához a konvent adta 
az utasítást. A konvent utasítása ez: »A termények árát 
annyira kell becsülni, a mennyiért azok, a folyamodvány 
keltének napján tényleg eladhatók helyben, vagy a leg-
közelebi piacon.« »A földek jövedelméül, bármennyi le-
gyen is az tényleg, a most életbelépett új föld-adó katasz-
terben fel vett tiszta jövedelmet kell fel venni.« 

A termények ára a mult évben, midőn a folyamodó 
lekészek díjszámításaikat készítették, tiszta búza pozsonyi 
mérője 3 frt, rozs pozsonyi mérője 2 frtba esett. Az adó 
kataszterben felvett tiszta jövedelem, a föld valóságos 
jövedelmének csakis 7.,, sőt l/4 részét teszi p. o. ha a 
föld-adó kataszterben a lelkészi föld tiszta jövedelme 
100 forintra vétetett, az a föld még a mai ár mellett is 
3—4 száz forintot jövedelmez valósággal. 

Ezen körülmények kétségkívül leszállították a lelkészi 
díjakat. Meg kell azonban jegyeznem, hogy azon folya-
modó lelkészeknek, kik a kétféle felszámítás utasításaira 
figyelemmel nem voltak, díjszámítása rendesen egyenlő 
az osztályozáshoz adott bevallással. 

Ezekután úgy hiszem érthető lesz a kétféle díjfelszá-
mítás módja. Nyugodtan veheti tehát kezébe a vértesaljai 
osztályozásnál feltüntetett díjkimutatást bármelyik pályázni 
óhajtó lelkésztársam, keserű csalódás nem fogja kisérni 
lépését, a következők figyelembetartása mellett: 

Európa államai földmívelés, állattenyésztés tekinte-
tében Amerikával a versenyt nem képesek többé kiállani. 
Amerika az Unió területen 1850-ben 27 millió m.-mázsa 
búzát termett. Ugyanezen Amerika búza termése 1880-ban 
131 millió métermázsa búza volt. A termelés ezen foko-
zatos emelkedését óriási nagyságra emeli Kanada terme-
lése. Ez a Kanada angol birtok, éppen 14-szer akkora, 
mint az osztrák-magyar birodalom. Vasúti építkezését 
1882-ben már megkezdé, mely a tengerrel, majd Euró-
pával összeköttetését eszközli. Ezeknek óriási termelései 
európai piacokra, még monarchiánkba is szállíttatnak. 
Elfogla'ják tehát ezek a magyar búza piacait s az árt 
leszállítják annyira, hogy többé pozsonyi mérőnként 
5 — 6 forintért nem, hanem 3—4 forintért fogjuk adni 
búzáinkat, s ezen körülményen nem fog változtatni még 
a lelkészi díjbevallást felülvizsgáló szuperintendentiális 
bizottság sem. 

Seregélyes, 1886. szeptember hó. Koncz Imre, 
esperes. 
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S u p p l i c a t i o . 
Elmúlt a szünidő, a tanulók vonulnak be az isko-

lákba, megújult testtel és lélekkel, egyik a szülői háznál 
hüssölte át a forró hónapokat, a másik tapasztalatvágytól 
űzetve, neki vágott a supplicatiónak, és kutyagolt a poros 
országúton, egyik falutól a másikig. Valóban protestáns 
egyházunknak, bár sokan az ellenkezőt vitatják, igen 
szép és célszerű intézménye a supplicatio. A z ifjú egy 
kis fáradság árán, olcsó szerrel megismeri az ország 
egyik vagy másik vidékét, s ha többet nem, annyit bi-
zonyosan kap, saját részére is, a mivel kifizetheti az 
útközben elhasznált ruha és cipő árát. És én legalább, 
ilyen tapasztalat-szerző utazásnak tekintet tem a suppli-
catiót, midőn magam is bejár tam az ország egy részét, 
és annak tartom ma is, midőn hozzám tér be egyik-
másik iskola követe. Szívesen fogadom, mint engemet 
fogadtak s mondhatom, hogy alig van rá eset, hogy a 
pesti, debreceni, pataki és pápai diákokat szívesen ne 
látná bármelyik lelkész is. Az illetők mint papnÖvendé-
kek, érett derék ifjak, a kik jönnek, hogy lássanak, 
halljanak, és majdan hasznát vegyék a látott és hallott 
dolgoknak. Az egyházak által adott segélyt felveszik, s ha 
a le kész, különösen valamely patronushoz elvezeti, vagy 
oda utasítja, elmennek, különben nem. Sajnálattal kell 
azonban látnunk, hogy a luth. iskolák követei egészen 
másként járnak e l ; ezelőtt nem emlékezem hány évvel, 
az ev. egyházkerületek átírtak, a ref. egyházkerülethez, 
h o g y ők, illetőleg az ev. gyülekezetek ref. supplicánsokat 
nem fogadnak, tudomásul vettük, és azelőtt is vajmi rit-
kán, most pedig egyáltalában nem alkalmatlankodnak 
a ref. diákok az ev. lelkésznél, annyival kevésbbé az 
egyeseknél. Hanem a luth. diákok, ha valamelyik kálvi-
nista városba megérkeznek, először is elmennek a kapi- i 
tányi hivatalhoz, engedélyt kérnek a kéregetésre, mint va-
lami égett emberek, és azután nyakukba veszik a köz-
séget, bemennek patikába, boltba, és minden zö'd salu-
gatéros házba, s végül tisztelegnek a lelkésznél. 

Hát hiszen szép az életrevalóság, csakhogy ez túl-
ságba ne menjen, már pedig ez a házalás, épen nem 
válik tisztességére az illetőknek. Nem a kenyérir igység 
szól belőlem, szegények vagyunk mi protestánsok, ránk 
fér a tisztességes segedelem, de annyi büszkeség mégis 
legyen bennünk, hogy ha a magyar államtól, csak heves 
viták mellett és után fogadtuk el iskoláink részére a 
segélyt, akkor ne kápsáljunk a zsidó boltosoktól és pá-
pista atyafiaktól, mert ez már csakugyan szégyen és le-
alacsonyító dolog. 

Ordas, 1886. szept. 6. Kiss Benő 
ref. leik. 

A tiszai ág. h. ev. egyházkerület rozsnyói felsőbb 
leányiskolájának felszentelése. 

Folyó hó 12-dikén, vasárnap d. e. 11 órakor a 
rozsnyói ev. egyháznak s vele együtt a tiszai egyház-
kerületnek örömünnepe volt. Főtisztelendő Czékus István 
úr, rozsnyói lelkész s a tiszai kerület püspöke ekkor 
szentelte fel ugyanis az immáron teljesen elkészült és 
felszerelt felsőbb leányiskolát s átadta azt a nyilvános-
ságnak. — Hogy mily hiányt vannak hivatva az ily in-
tézetek pótolni, azt tudja mindenki, a ki az igazi pro-
testáns szellem és élet megőrzését és virágzását épén a 
vallásukhoz hü, igaz protestáns nőkben, anyákban látja 
biztosítva. Azért a helyett, hogy e magában is elég 
nyomós érvet fejtegetném, csak azon egy tényre utalok 
még, ha ezen rozsnyói iskola létesítése — eltekintve az 

általános érdektől — különösen helyi szempontból már 
elodázhatlanúl szükséges volt, mert Rozsnyón a r. kath. 
püspökség pártfogása alatt virágzó apáca zárda, olcsó 
díjaival, kegyeskedő modorosságával és felmutatott — 
tagadhatat lanul szép — sikereivel, főleg a nyelveket és 
finomabb kézi munkát tanulni akaró ev. leányainknak 
nem épen kedvetlenül lá togatot t gyűlőhelyévé s mint 
szomorú tapasztalatok mutat ták a minden kolostorral 
közös intentióinál fogva, nem ritkán valóságos veszedel-
mükké lőn. 

A felszentelési ünnepély lefolyása protestáns egy-
szerűségű, de prot . bensőségű is volt. Az egyház színe-
java gyűlt itt össze, hogy részt vegyen a közös örömből 
s a közös hálából s két rövid énekvers után lelkesült 
boldogsággal hallhassa a tevékeny főpásztor felszentelő 
beszédét, mely egész ter jedelmében így hangzik : 

»Jöjjetek, örvendezzüuk az Urnák, vigadjunk a mi 
szabadításunk kősziklájának. Menjünk eleibe hálaadással, 
énekeljünk neki dicséreteket, mert jó az Ur és mindörökké 
vagyon az ő irgalmassága.« — E szavakkal inti Dávid a 
95-dik Zsoltárban Isten dicsőítésére a zsidó népe t ; e 
dicsőítő szavakat, e hálafohászt kell nekünk is ma da-
gadó kebellel hangoztatnunk, midőn azon célból gyűltünk 
egybe ezen felsőbb leányintézet helyiségébe, h o g y azt a 
múzsák hajlékává szenteljük, a tudományok csarnokává 
avassuk és az istenfélelem és tiszta erkölcs veteményes 
kertjéül jelöljük ki. 

»Ot éve már, h o g y a felsőbb leányiskola létesítésé-
nek eszméje felmerült közöttünk, érezve annak szükségét 
és nélkülözhetetlen voltát különösen hitfelekezeti szem-
pontból ; azonban szegény anyagi körülményeink ólom-
sulylyal nehezednek reánk, a kivitelt oly gyorsan, mint 
akartuk, nem eszközölhettük, saját vállaink a terhet el nem 
bírván, mások támogatását kellett igénybe vennünk, 
hogy célunkat megközelíthessük. 

»A nemes cél, melyet kitűztünk, évről-évre nagyobb 
elismeréssel találkozott úgy egyesek, mint testületeknél ; 
közóhajjá vált nemcsak egyházkerületünkben, hanem az 
egész magyar prot. egyházban, hogy bennlakással ellá-
tott felsőbb leányiskolák létesíttessenek s azokban ev. 
leányaink, minden idegen befolyástól menten, evangyélmi 
szellemben, egyházunk hitedzett és istenfélelemben szi-
lárd tagjaivá neveltessenek. 

• Egyházunk a szükség érzésétől áthatva, a közóhaj 
által fellelkesülve meghozta a nemes áldozatot, megsze-
rezte tetemes áldozattal, 10,000 / ; íjjköltséggel az intézet 
helyiségét; egyházaink szíves készséggel járultak az in-
tézet fenntartási költségeinek fedezéséhez, gyámintézete-
ink és külföldi hittestvéreink örömmel támogat tak sze-
retet adományaikka l ; az egyházkerület pedig betetőzte 
óhajunkat azon nemes tettével, hogy évi 1000 forintot 
szavazott meg az intézet életbeléptetésére, s e fölött 
1000 frtot adot t annak felszerelésére. 

»Teljesült ez által szívünk öröme és reménye s 
mi e reményünk valósulásának annálinkább örvendezhe-
tünk, mert ezen intézet első a maga nemében magyarhoni 
prot. egyházunkban, mely a küzdőtérre kiáll, hogy az 
önvédelem hitbuzgó munkáját folytatva, ev. egyházunk-
nak és az ev. szülőknek hasznos szolgálatot tegyen. 

»Orüljünk ezen, testvéreim az Úrban 1 teljes lélek-
kel vigadjunk azon, hogy segítségünkre volt a kegyelem 
és áldás Istene és Sámuellel azt mondhat juk : »Mindeddig 
segítségünkre volt nekünk az Isten !« emeljük fel az Úrhoz 
hálaimánkat atyai jóvoltáért és énekljünk szent nevének 
dicséreteket azon kegyelemért , hogy bizalmunkban meg 
nem szégyenített hanem áldó kegyelmével sikerre és győ-
zelemre segí te t t ; 11 bejáró, 2 bennlakó rendes és 3 rend-
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kívüli tanítvány nyal és e fölött 22 női munkavarrást ta-
nuló, összesen tehát 38 növendékkel*) nyithatjuk meg 
intézetünket, elismerve őszinte szívvel azt, hogy a ki 
benne bízik, soha meg nem csalatkozik, mert O szegény 
eszközökkel is képes országát diadalra vezetni, a cse-
kély kezdetet is képes sikerrel koronázni. 

»Midőn azonban örömtől dagad keblünk és hálát 
rebeg a Mindenható iránt szánk és szívünk, szükséges, 
hogy ezen hála és lelki öröm ne csak ma hassa át szí-
veinket, hanem jövőben is fénylesse és tündököltesse ra-
gyogó sugarait, mert intézetünk létesült ugyan, de nem 
tagadhatjuk, hogy a kezdet terhei és nehézségeivel küzd ; 
épen ezért szükséges, hogy jövőben is legyen annak ev. 
egyházunk ápoló és gondviselő édes anyja ; szükséges, 
hogy ev. híveink, a mint eddig szent lelkesedéssel ka-
rolták fel azt, és szíves áldozatkészséggel mozdították 
elő életbeléptetését, épen úgy továbbra is szívok őszinte 
szeretetével s készséges kegyadományaikkal gyámolítsák 
azt, hogy ezen intézet évről-évre nagyobb előmenetel 
és felvirágzásnak örvendjen; szükséges különösen, hogy 
ti tisztelt tanítónők és tanítók, kik az intézet élére állít-
tattatok, az intézet vezetésében, a leányok oktatásában 
és szivöknek az istenfélelem- és tiszta erkölcsiségben való 
megerősítésében oly hű kötelességteljesítést, oly lelkesült 
hivatottságot, oly nemes és kitartó igyekezetet és fárad-
hatlan szorgalmat tanúsítsatok, hogy ev. egyházkerüle-
tünk és evang. egyházunknak elismerését teljes mérvben 
kivívjátok, a növendékek és szülők osztatlan szeretetére 
tegyétek magatokat méltókká és az intézetnek oly jó 
hírt és nevet biztosítsatok, miszerint azt nemcsak a ke-
rület pártfogolja mindenkor örömmel, hanem az összes 
magyarhoni protestáns egyház is örvendjen fennállásának 
és sikeres működésének. Ily lélek, ily szent törekvés 
vezessen és hasson át mindnyájunkat és akkor Isten ál 
dása el nem marad, növekedni, terjeszkedni és virulni 
fog Isten segedelmével intéztünk, ev. egyházaink üdvére 
és javára leánygyermekeink üdvének és boldogságának 
megalapítására, mit adjon az Atya, Fiú és Szentlélek 
Isteni Ámen.« 

E keresetlen szavú, de őszinteségével, Istenbe vetett 
bizalmával oly mélyen ható beszédet buzgó ima, majd 
ezt a felszentelő áldás követte, s rövid énekkel az egy-
szerű ünnepély véget ért. Ezután a püspök úr megkö-
szönve a megjelentek érdeklődő részvétét, felhívta őket 
az intézet berendezésének megtekintésére, kik az intézet 
két sok reményre jogosító tanítónőjének, Lehr Emma 
igazgatónő (Lehr Albert, jeles fővárosi tanár nővére) és 
Hajcsi Kornélia (Hajcsi Sándor rozsnyói főgymn. derék 
igazgató leánya) kisasszonyok előzékeny kalauzolása 
mellett azon örvendetes tapasztalatot tették, hogy itt 
»mindenek ékesen és szép rendben« intéztettek el. Le-
gyen is mindig így! 

Az eddigiek elmondása után le is tehetném tolla-
mat, ha nem érezném, hogy az így adott kép habár 
kellemes is, de hiányos. A »reporter« mellett ott állt 
szívemben a »jövendő pap« is, a ki melegen érdeklődik 
minden iránt, mi az egyházat érinti s tanulni igyekszik 
ott, a hol erre alkalmat talál, hogy idővel mindezt ér-
tékesíthesse. Különösen érdekelt az intézet berendezése, 
a tanerők, a tanterv, főleg a tananyag. Mert megvallom, 
a mint a címet: »Felsőbb leányiskolát hallottam, bizo-
nyos skrupulusaim támadtak erre nézve. Úgy véleked-
tem (s azt hiszem, sokan vannak velem egy vélemé-

*) Ma már egygyel újból gyarapodott e szám. Rendes növendék 
az, a ki az előirt tanterv szerint valamely osztályba lép; rendkívüli, a 
ki a nem kötelezett vagy Csak egyes tárgyakat tanulja. 

nyen), hogy a »felsőbb leányiskola,* mint ilyen, aligha 
alkalmas azon feladatot, a mely itt reá vár, megoldani, 
mert annak célja az általános tudat szerint az, hogy az 
u. n. művelt osztály számára nőket neveljen. És ha az 
u. n. »felsőbb leányiskolák« által felmutatott eredményt 
nézzük, igen gyakran elijeszt az, mert az a külső máz, 
melyet a nagyobb leányok (t. i. a felsőbb leányiskolába 
valók) ott legtöbbnyire elsajátítanak, melyhez manapság 
szükséges a zongorázás, francia nyelv, magatartás, járás, 
tánc, az irodalomból a nevek megtanulása, hogy min-
denhez hozzászólhassanak (1), aligha elég a kitűzött célhoz, 
midőn e mellett a szív, a háziasság, a valódi nőiesség 
elhanyagolódik, gyakorta elvész. Hát én aztán avval bí-
belődtem: minek nekünk »felsőbb leányiskola?« 

Es csalódtam s a kik eddig velem egyformán gon-
dolkoztak, kellemesen csalódnak ők is, mert a »rozsnyói 
felsőbb leányiskolát nem a modern, túlhajtott cultura 
olyan fenntiforma csodanövénye, hanem iskola az 
életnek, hol a polgári s magasabb osztályok minden 
gyermeke egyformán táplálékot nyer, hogy józan, egész-
séges, műve't, okos és e mellett vallásos legyen. — Ez 
iskola párhuzamban áll az u. n. polgári iskolákkal, a 
melyekben a gyakorlati életre való tekintetből főleg a 
reálismeretekre s ügyességekre van súly fektetve. Ezt 
legjobban megmutatja a tananyag. íme : a hit- és erkölcs-
tanon, a nyelv és a körül csoportosuló tárgyakon kívül 
a természettudományok és vegytan tekintettel az ipar, 
kereskedés és gazdaságra, a történelem összekötve alkot-
mánytannal s az éleiben szükséges jogi alapvonalakkal, 
rajz és szépírás, torna és közegészségtan, számvetés és 
könyvvitel lesznek tanítva, a mellett nyelvek, zongora, 
kézimunka, ruhavarrás és szabás fognak taníttatni. 
Egyelőre csakis a III. és IV. osztály léptettetett életbe, 
csakis a pártolás és idő kérdése, hogy az I. és II. osz-
tály is mielőbb életbe lépjen. Ily programm mindenkit 
csak örömmel tölthet el. Én még azt is megkérdeztem 
az intézet igazgatónéjától, vájjon a bennlakó leányok 
belátogatnak-e a — konyhába is ? . . . nem árt . . . mire 
ő mosolyogva válaszolt, hogy a növendékek maguk tar-
tanak rendet — és a mennyiben idejük engedi (12-ig 
vannak többnyire elfoglalva), mindenesetre. »Veres Esz-
ter* szakácstudományát is gyakorolhatják. 

Tanerőkkel az intézet jól el van látva: 2 tanítónő 
az elméleti tárgyakra, egy harmadik tanítónői állás (pá-
lyázat alatt van) a kézi munkára van rendelve. Ezenkívül 
még 2 tanár a hit- és erkölcstant s a természettudomá-
nyokat tanítja, a püspök úr ő főtisztelendősége pedig 
abban találja örömét, hogy a leányokat az éneklésben 
maga vezeti. Ily gondos és tudatos ellátás és programm 
mellett a legszebb reménynyel nézhetünk az intézet jö-
vője elé. Maga az épület áll 4 szobából a tanítónők szá-
mára, 2 igen ügyesen berendezett tanteremből, 1 nagy 
szobából a bennlakó növendékek számára (eddig 2 ily 
növendék van) kényelmes ágyakkal, e szoba mellett egy 
másik teremben minden bennlakó növendéknek külön 
tágas szekrénye s mosdó asztala áll . . . s mindez 25 frt 
havi fizetésbe kerül. (A rendkívüli tárgyak, pl. zongora, 
francia nyelv, külön díj aztatnak.) A termek egészségesek, 
derültek, szóval minden, minden jó intéző kezekre vall. 

Érdekes dolog, hogy a legutóbbi idők két legszebb 
intézménye, ezen iskola és az árvaház egy épületben 
vannak. Most még megférnek, de megjön az idő (vajha 
mielőbb megjönne!), hogy egyiknek vagy másiknak át 
kell máshová költözn-'e. Az árvák számát is, kik eleinte 
csak tizen voltak, már megszaporította a gondviselés 15-re, 
tehát már öt hajléktalan gyermekkel több nyerhet men-
helyet, mint két éve. 
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íme így épül, fejlődik és virágzik Isten veteményes 
kertje. Emelte a szere te t . . . fenntartója lesz a szeretet. . . 
A szeretet pedig maga az Isten. Az eredményért azért 
kit illet meg a dicsőség? Az Istent egyedül, ki az ő 
vdlasztottaiban folyton folytatja az ő teremtő munkáját, 
az ő szájukba adott örök »legyen* szava által. 

El-elsétálgatok a szép épület előtt és eszembe jut 
mindig egy nagy-nagy intézet künn Németországban,*) 
Halléban: a »Frankiánum.« Ez az egész városrész csak 
úgy keletkezett, a semmiből, alapját egy kegyes pap, 
Franké Ágost Hermánn 7 ezüst forinttal vetette meg. 

Vajh lesz-e ez a mi rozsnyói épületünk is ilyen 
* hétforintos !* És valami benső viszhang igy felel: »Mind-
eddig segítségünkre volt nekünk az Isten /« 

Rozsnyó, 1886. szept. 13. 
Strony László, 

papjelölt. 

A száz éves templomörömünnep Leibitzon. 
Az ev. ág. hitv. községben szept. 12-én nagy rész-

vét és szívemelő szertartások mellett megtartatott. A leg-
szebb nyárias időben már a reggeli órákban összegyűlt 
a számos vendég közelről és távolról. Fél tiz órakor a 
harangok összhangzatos kongása közben, vezetve 10 lel-
késztől, bevonult a népsereg a jubiláló templomba, hol a 
helybeli tűzoltó-egyesület sorfalat képezett. A templom 
ajtai virágokkal, koszorúkkal és ily felirattal voltak dí-
szítve: »Ein Dankopfer nach 100 Jahren.« A templom 
belseje, különösen a keresztelő medence és az oltár élő 
virágokkal gazdagon fel voltak díszítve. Szép, új csillár 
500 frtnyi értékben, mely összeg a hívek között gyűjtetett, 
először árasztá el villágosságának sugarait az ünneplő 
templomban. 

A bevezető ének után : »Alléin Gott in der Höh 
sei Ehr«, melyet Justh alesperes úr intonált, az oltár elé 
léptek Fábry János főesperes, Justh alesperes és Weber S. 
lelkész. Just a collectát elénekelte, Weber a szent igét 
olvasta és Fábry a szentelő beszédet mély megindulással 
elmondta ; kiemelte, hogy ő mint leibitzi születésű gyer-
mekkorában itt e szent helyen nyerte az áhitat első be-
nyomásait, melynek legszebb ékessége lesz a hívek nagy 
száma, kik ide összegyűlni és szentesülni fognak, Isten 
oltalmába ajánlván e templomot más száz, következő évre. 
A főének után, Lersch, a helybeli lelkész velős szent 
beszédet mondott a szószékről. E kérdésre, miképen tar-
tandó a mai örömünnep ? háromféle feleletet adván : 
visszaemlékezéssel a mult századra, őszinte hálaadással az 
Isten iránt és komoly fogadással a jövőre nézve. A tör-
téneti részből következőket tudtunk meg : A leibitzi község 
1694 óta faimaházban végezte az istenitiszteletet, mely 
egyik magánház udvarában volt felépítve. 1786-dik évi 
szent-háromság 12-dik vasárnapján a mostani szép és 
tágas templom beszenteltetett a szentelő község öröm- és 
hála könyei és Czirbesz főesperes Iglóról, Höntz lelkész 
Ruszkinról és Stark helybeli lelkész beszédei és szer-
tartásai által. 

Azóta a templom gyakran tűz- és vízveszélyben 
forgott. Dacára annak mindég csinosabban és célszerűb-
ben felépült és berendeztetett; pléhfedéllel elláttatott, szép 
fáskerttel körülvéttetett és toronynyal ékesíttetett, melyről 
összhangzatos harangok kongása hallatszik. E száz év 
időtartama alatt e templomban eskettetett 1370 pár, ke-
reszteltetett 5047 gyermek s eltemettetett 4980 személy. 

*) Leírtam az »Evangelikus Egyház és Iskola* mult évi utolsó 
számaiban, 

Az egyházi ünnepélyt lényegesen emelték a négyhangú 
énekek, melyeket az ottani dalárda oly szépen előadott. 
Áldással és offertoriummal az egyház javára, bevégezte-
tett a ritka ünnepély. 

A díszebéd az újonnan felépült vendéglő nagy-
termében emelkedett hangulatban tartatott, komoly és 
derült pohárköszöntések között O Felségére a királyra, 
Leibitz politikai és egyházi községeire és elöljáróira, a 
vendégekre, a késmárki lyceumra, a hölgykoszorúra stb. 
A díszebéd után a nap tiszteletére az önkéntes tűzoltó-
egyesület saját zenekarával a főp ;acon megjelenvén, jól 
sikerült gyakorlatot tartott. Estére színi előadást ren-
dezett az egyház javára a műkedvelői társaság, mely 
víg tánccal végződött és 240 forintot jövedelmezett. Igy 
domborodott ki a ritka szép nap mint méltó emlékkő a 
jubiláló egyház mult és jövő százada között. 

Weber Samu. 

Egyházszervezés Szabadkán szept. 8-án. 
Szabadka sz. kir. város ág. h. evang, polgárainak 

a mai napon örömünnepük volt. Az esperesség részéről 
hetek előtt értesítve lettek, hogy a bács-szerémi ág. hitv. 
ev. esperesség magáévá tette szabadkai hitsorsainak ügyét, 
s intézkedni fog, hogy vidékükön egy vándor-lelkészi 
állomás szerveztessék, még pedig oly formán, hogy 
Szabadka, Zombor és Apatin közösen tartana fenn egy 
vándor-lelkészt. 

Égető szükség, hogy odavaló evang. testvéreink 
elvalahára egy lelkészt kapjanak, ki szervezné és össze-
tartaná a kicsiny de hiterős csapatot. 

E szervezkedés s egyházzá alakulás céljából f. hó 
8-án d. e. V210 órakor érkezett Szabadkára az esperesség 
küldöttsége és pedig: Skultéty Ede esp. felügyelő elnök-
lete alatt. Jelen voltak: Roth Károly alesperes, Kari 
Bálint esp. consist. elnöke, Kruttschnitt Antal új-pázuai 
lelkész s Skultéty Kornél mint jegyző. 

Az eleve értesített gyülekezetnek képviselői, 6 vezér-
fiai a küldöttséget az indóháznál fogadták. Fél 11 órakor 
az állami polgári leányiskola egyik termében vette az 
istenitisztelet kezdetét. 

Kruttschnitt Antal új-pázuai lelkésznek jutott a 
szép feladat az istenitiszteletet megtartani. 

A fiatal lelkész, kire mindenesetre megtiszteltetés 
és kitüntetés volt, hogy ezen ünnepi szónoklatra felkéretett, 
eSY> úgy kidolgozás mint szónoki előadásban kitűnő 
s remek beszédet tartott. 

Minden szava buzdító volt, s életet gyújtott a jelen-
levőkben, annyira, hogy ha e városban sikerül egyházat 
alapítani, úgy az érdem java részben őt mint a nap 
szónokát illeti. 

Az istenitisztelet kizárólag magyar nyelven tartatott, 
s buzdító volt nemcsak vallásos, hanem magyar hazafias 
tekintetben is. 

Istenitisztelet után gyűlés tartatott, melyen a külön-
féle megbeszélni való dolgok kerültek szőnyegre. Végleges 
megállapodásra jutni, természetesen most még lehetetlen 
volt. De a remény kecsegtet. Igen, reményünk van, hogy 
célt érünk, mert szabadkai hitrokonaink élén oly férfiak 
állanak, Iványi István főgymnasiumi tanár s a gyülekezet, 
felügyelője, Skultéty, telekkönyvvezető, Eidenmüller kir. 
aljárásbiró stb., kiknek fáradhatlan buzgalma és lelke-
sültsége biztosítékot nyújt egy szép és jó jövőre. 

Másnap a küldöttség elnöksége jZomborra utazott, 
szintén ott is a szükséges intézkedéseket megteendő. Adja 
az ég, hogy ott is oly szép eredménnyel koronáztassák 
működésük, mint Szabadkán. 
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A jó Isten pedig adjon erőt a kivitelhez, az ő 
áldása legyen egyházunkban s drága magyar hazánkon, 
hogy népe mindinkább művelődjék s tökéletesbüljön. 

—I. 

R É G I S É G E K . 
Adatok a szlavóniai reformatio történetéhez. 

(Folytatás és vége). 

II. 
(A protestánsok üldözik a katholikusokat Szlavóniában, synodust tarta-
nak, barátjaik uket segítik; de a boszniai ferencrendőek nekik ellen-

állnak.) 

Mikor már a protestánsok Szlavóniában magukat elég 
erőseknek érezték, elkezdték a katholikusokat szörnyen 
üldözni, különösen a lelkészeket és így sokakat kény-
szerítettek (15 51. év) vagy a Tiszán át Bánátba, vagy 
a Száván át Boszniába futni »alios trans Tibiscum, alios 
vero trans Savum flumen ire coégimus.* ') 

Hogy az ily üldözések rettentők lehettek, meg-
győződhetünk a felől, ha megemlékezünk pozsegai szü-
letésű Petrovics Péterről, ki mint az alsó-magyarországi 
Zápolya-résznek parancsnoka a kathol. papoknak bőrét 
húzatta le s azokat tüzes vassal verette stb.2) Sztáray 
pedig valami új reformátori büntetést rendelt a kathol. 
papok számára, nevezetesen azt, hogy az ilyen egy nagy 
teknő alá tétessék és azzal fojtassék meg, ha ugyan 
ellenáll az evangyeliumnak, nagyobb Szégyenért pedig 
az ily teknőre 3 asszony ü'jön fel. Ez a Sztáray kegyet-
len büntetése igen gyakran alkalmaztatott a katholikus 
papokra, úgy hogy a sziavon népnél már példabeszéddé 
lett. Maga Sztáray ime ekként ír: »non nullos (értsd a 
kath. papokat) per ti morém sub capisterio tribus mulie-
ribus desuper sedentibus, latere coégimus, unde iam 
Sclavis natum est proverbium »Popge pod koritom pod 
trojam senom« azaz teknő alatt pap vagyon, három asz-
szony ül azon.3) 

Bár szerencsések volnánk neveit tudhatni ezeknek 
az »evangyelium szabadság-idejebeli* sziavon vértanuk-
nak! ? Ezen üldözések következtében 1551-dik évben 
üresen maradtak még azon zárdák is, melyeket a török 
érintetlenül hagyott azaz a diakovári, szent-lászlói és 
polyani Pozsega mellett. Hasonlítsd egybe ezeket a Sal-
vatoriak történelmével.4) 

No de Sztáray az ő említett üldözésével nem érte 
el azt, mit elérni vélt, mert még elég kath. pap maradt 
Szlavoníaban az erdőkben elrejtőzve, ezeket kellett hát, 
ha már erővel nem ment, csellel kicsalni rejtek-helyök-
ből. Ez adhatott Sztáraynak okot még 1551-ben pün-
kösd után nyolcad napra egy synodust egybehíni valahol 
»circa Vulpo (Vuka) et Vulcovar« mindenesetre Tor-
dincére.5) 

Ezen synodus a kathol. papokra nézve valóságos 
»syllogismus cornatus« vala, mert ha eljönnek reá, tud-
ták, hogy Sztáraynak kedvelt kínzatási módja, a teknő-
vel vár reájok ; ha nem jönnek el, akkor meg természe-
tes, hogy a nép előtt őket mint félénk ámítókat fogja 

J) Starin. Epist. ad. Tuknaium Lamp. 103. 
2) Fejér Jur. codicil. Diplomát p. 74. 
3) Lampe p. 103. 
4) E hely Gradina név alatt a tordincei határban van a Vuka 

partján, széles mély sáncai még ma is meg vannak, de az épület már 
rom, ma is a kálvinisták gyűlhelyéül tartatik. 

5) Friedrich Hist. Prov. Hung. P. I. 32. 

titulálni, kik nem merik hitöket, minthogy hamis, nyil-
vánosan bevallani. Némelyek hát eljöttek, többen pedig 
nem. E synodus eredményéről maga Sztáray értesíti 
egyik barátját a felől, hogy ellenfeleit két ízben legyőzé, 
többeket pedig fenyegetéssel elrejtőzni kénytelenített.6) 

1554-ik év körül meghalt Sztáray és hódoltjai, 
utódjai minden erejöket megfeszítették, hogy a behozott 
protestáns vallást Szlavóniában még jobban meggyökerez-
tessék. Debrecen és Kolozsvár szlavóniai ifjakat neveltek 
fel és képezték ki leendő lelkipásztorokúi; a protestáns 
nemesek (mágnások) pedig pártfogolták barátaikat min-
den uton-módon, különösen kitüntette magát Artándy 
Hedvig biharvármegyei nemes nő, ki Szlavóniába ment 
férjhez (»Ecclesiarum reformatarum inter Savum et Dravam 
situatarum magna olim fűit fautrix illustris Heroina 
Hedviga Artándy.« 7) Sőt még a Lovrecsinacski uraság 
Gestinek neje is pártolta az új tudományt, ki férjének 
halála után átköltözött Erdélybe és ott halt meg mint 
kálvinista Déván, hol még ma is őrzik epitaphiumát a kál-
vinista templomban, neve volt: »Sofia Sullyok de Lekche.« 

Azt hiszem, hogy még Poroszországból is kaptak 
pénzbeli segélyt, a hol lakott a délszláv protestánsok is-
mert barátja is Markez György braniborszki, valamikor 
horvát indigena és Albert porosz herceg — fejedelem — 
testvére.8) Aztán még bizonyos ideig Albert herceg mi-
nisztere az ismeretes horvát tudós, Skalié Mátyás is.9) 

Bizonyosan ezek ketten ajánlották a délszláv protes-
tánsokat Albert fejedelem pártfogásába. Ezen konbiná-
tiómat támogatja a következő körülmény is. Tudjuk 
ugyanis, hogy épen Szlavóniában Vukovár környékén, 
hol a protestántismus leginkább elterjedt, két helyen több 
ezer darab ezüst pénzt tartalmazó fazekat kapáltak ki s 
e pénzek Albert-féle és I. Zsigmond időbeli porosz szuve-
ren lengyel királyfélék voltak, még pedig 1871-ik év 
augusztus 15-én Erdődön kiásatott egy több ezer darab 
ezüst pénzt tartalmazó fazék a fennemlített két fejedelem 
pénzével. 10) Csákovcán szinte két fazekat kapáltak ki, 
melyekben ugyan e fejedelmeknek pénzéből több volt 
hat ezer darabnál. 

Mindezen kiásott pénzek hamarjaban (1872—73) 
egy zsidónak kezébe kerültek s én csak két darabot lát-
hattam belőlök. Hasonlókép Öreg-Jankovcén is találnak 
igen gyakran ilynemű pénzeket; két ott talált pénzdarabot 
őriz nt. Csincsek Flórián nustari plébános úr. A csa-
kovcei pénzek évszáma 1533. 1534. a jankovceieké 1541, 
az erdődiekét nem láttam. Az Albert-féle példányokon 
olvasható a protestáns jelszó is : Justus ex űde vivit. E 
pénzek hát bizonyos, hogy Poroszországból küldettek ide 
vallási célokra, ha hogy valamit kellene a töröktől meg-
venni vagy őt megvesztegetni, kéznél legyenek. 

Mindezen segélyforrások mellett is a protestántis-
mus nem tarthatta fenn magát azon terjedelemben, 
melyben azt Sztáray maga után hagyta. A gyáva lelké-
szek, kik Boszniába átfutottak, voltak okai annak, hogy 
ezentúl a boszniai barátok kezdtek mind gyakrabban 
Szlavóniába átlátogatni (kezükbe venni az ügyet) és 
végtére e lelkesült szerzetesek, zsebökben a fermannal, 
szívükben pedig kiolthatatlan szeretettel a hit és nemzet 
iránt egész a fényes Budáig kezdtek feljárni, oktatván a 
hitre az elnyomott népet. A tizenhatodik század máso-
dik felében már némely elhagyott zárdákat benépesítet-

6) Lampe 103. 
7) Ibid. p. Ó74. 
8) Arkiv za jug. prov. III. p. 52. 57. 
9) Ibid p. óo. 

10) Temesvári történelmi értesítő, 1876. svezcic IV. p. 199. 
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tek Szlavóniában n ) és kiterjeszték szerzetesi működési 
körüket egész Budáig. 

Az ő fáradhatat'an munkálkodásuknak köszönhet-
jük, hogy a protestántismus lassan-lassan, kivéve azon 
helyeket, melyek nem horvát nyelvűek, Szlavoniaban el-
csenevészett és ezzel nemzetünk (horvát) legalább a 
háromfelé szakadásnak veszélyétől megszabadult. A török 
uralom után is még arra törekedtek említett hív szerze-
tesek, hogy a protestánsok némi maradványát kiirtsák, 
mely nékik nagy részben sikerült is ; a hit és nemzet 
iránti e nemes munkában leginkább kitűntek következő 
atyák : Markovics Antal miholyai lelkész, Csilics Lukács, 
Mecsics Simon és Matijevics József. 

Vinga, 1878. március 24. 
Fermendzsin Eusebius, 

ferencrendű-atya. 

Talán nagyon is szórói-szóra adtam a barát bará-
tom munkáját, de hát engedjen meg a szíves olvasó, ha 
e horvát munkát hamarjában fordítva s már magam is 
több 20 éven át horvátul szolgálva, a jó magyarságot 
nem bírom. Eusebius atya munkája ugyan kevéssel ád 
többet a sziavon reformatióról, mint a mit már Lampe, 
Filó és Farkas előadásaiból tudunk, de mert munkáján 
látszik a szorgalom s olyan szerzőket és kútforrásokat 
is idéz, kiknek munkáiról vagy a melyek felől még tu-
domásunk sem volt (lásd a citatiókat) s ezek a továkb-
dolgozóknak segélyül lehetnek, másré.-zt meg ha katho-
likus szempontból van is írva a munka, de mégis túl-
nyersnek azt nem ítéltem : közlöm tehát azt, ha nem is 
az olvasó közönség nagy része kedvéért, kiket tán ke-
vésbé érdekel az ügy, de igen az én szlavóniai kol'e 
gáim kedvéért, kik velem együtt a szlavóniai reforma-
tiónkról eddig még csak ennyit sem hallottak s kiket 
mint helybelieket Eusebiés atya helyes helyi ismeretei s 
részletesebb leirása meg fog lepni. 

Most már tudjuk hát azt is, hogy a protestántis-
mus itt hajdan oly erős volt, hogy a diakovári zárdából 
futni keüett a barátoknak és hogy a szent-lászlói régi 
templom nem török basa lakása vagy háreme volt, mint 
mi találgattuk, hanem zárda s abból a jó Sztáray szép 
énekszóval református imaházat alakított. A Vuka oldali 
Vukovár Tordince közt levő ruinában pedig hajdan ref. 
synodus tartatott és hogy a mai nyavalygó Tordince 
hajdan dicső hitbeli győzedelmek színhelye s esperesi szék-
hely volt. 

E történelmi karcolatot elolvasván, azon is tűnőd-
tem, hogy ugyan lehetne-e most az öt szlavonai ref. papnak 
oly csudát teremteni, mint tett egy maga a mi dicső 
elődünk Sztáray, hogy t. i. mi öten vagy idevéve még 
Schneidert, Kecket meg a Daruvár környéki két coope-
ratort is,/Tiszának meg Szávának ugrathatnók e mai nap 
a szerzeteseket meg a plébánusokat 1 ? Emerve azonban 
otthonunk kényelmét és a jól szervezett túlsó tábort, mos-
tanra még le kell mondanom a reményről Sztárayhoz 
hasonlót végezhetnünk, nem is levén most akkora terre-
num pásztor nélkül s oly munkakör előttünk nyitva, mint 
ő előtte. 

De e sötét valónak mégis egy kissé világossabb ár-
nyalata van s itt kell rést állnunk, hogy ez is el ne ho-
mályosodjék. Az 1880-diki népszámláláskor ugyanis 
20,000 protestáns találtatott már a háromkirályság terü-
letén s a dálya-brodi vonal környéke s az okupátio 
után maga Bosznia is hemzseg a keménynyakú kálvinis-
táktól. Ujabban F.-Szlavóniában gróf Pejacsevics főispán 

n ) Ocsevija Epit. vetust p. 17. 

birtokán fris ref. coloniák alakultak s azon részre más-
honnan is rajként telepedik a protestáns elem, ezeknek 
s a később jövendőknek is lelkiellátásáról, ha sokba kerül 
is, gondoskodnunk kell. Már az eddigi, de inkább helyhez 
kötött lelkészeken kívül egy vagy két kitűnő igazi misz-
szionarusnak való embert kell nézetem szerint ide rendelni, 
meghatározott kör nélkül egész Boszniáig a folyton beván-
dorlók felkeresésére. 

Igy dolgozván s előre gondoskodván hitfeleinkről 
nem fognak azok itt ránk nézve elcsenevészni, más egy-
házba beolvadni. Ezeket kell felkeresnünk és szerveznünk, 
mint már az ágostai atyfiak is megkezdték. 

A református részrőli sziavon misszió hát izmosí-
tandó s fenntartandó, főként a kiküldöttek lelkiismeretes 
működése ellenőrzendő. Tér és anyag hát van egy új 
protestáns élet felelevenítéséhez. Maga a horvát bán 
neje is református, református a Pejacsevics gróf neje is 
(báró Vay Lilla), úgy szintén a mi vallásunkon van a 
szerémmegyei főispán mélt. Cseh Ervin úr is; oly ked-
vező helyzet ez, mely egy új jövő magját rejti magában 
a református egyházra nézve. Hitfeleink lelki gondozása a 
mostani humánus országos törvények szerint nincs megszo-
rítva, csak ébren kell lennünk hát s reményünk lehet, hogy 
ez új korszakban, melyet nekünk a horvát intelligen.tia 
s maga az országos kormány adott, az itt megtépett 
szárnyú protestántismus ismét szárnyra kel s Sztáray 
dicső munkája folytatását látandja, bizonyosak levén ar-
ról is, hogy embereink itt is hű fiakat nevelendnek, mint 
e tartománynak úgy az anyaországnak is, melyre oly 
nagy a szükség a másik fél fejeinek ellentörekvése kö-
vetkeztében. 

Adja Isten, hogy úgy legyen. 
Tordince, 1886. szept. 5. Kulifay Elek, 

ref. lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 
A pápa és a jezsuiták. Anderledy Antal Mária, 

a jezsuita-rend generálisa új kiadást készít »A Jézus-társa-
ság szervezete« című műből s immár csak az utolsó résznek, 
mely a jezsuita-rendhez, annak alapítóihoz s más szerzet-
rendek főnökeihez intézett leveleket fogja tartalmazni, ki-
adása van hátra. Ezen csekélyjelentőségű alkalmat a pápa 
felhasználta arra, hogy »az egyház és társadalom irányá-
ban oly kiváló érdemeket szerzett rend« iránt érzett külö-
nös jóindulatának s nagyrabecsülésének kifejezést adjon, 
julius 13-án a jezsuiták generálisához egy brévét intézett, 
»hogy az bizonyságot tegyen azon szeretetről, melyet 
mi érzünk s mindig éreztünk e hires társaság iránt, mely 
kitűnő odaadással ragaszkodott elődeinkhez s ragaszkodik 
hozzánk ; azon társaság iránt, mely oly gazdag a szentség 
és tudomány fényével ékeskedő férfiakban, mely forrása 
és fenntartója a valódi és üdvözítő tudománynak; azon 
társaság iránt, mely a leghevesebb, az igazságért szen-
vedett üldöztetések dacára is, sohasem szűnt meg Örven-
detes buzgalommal és legyőzhetlen bátorsággal munkál-
az Úr szőlőjében.« Azonban a bréve súlypontja nem 
e magasztaló vallomásban rejlik, hanem abban, hogy a 
pápa ünnepélyesen megerősíti az összes, a rendre nézve 
kedvező, korábbi pápai bullákat és brévéket, s ezzel 
együtt véglegesen feloldja a pápáknak minden korábbi 
ellenkező irányú határozatát. »Hogy pedig a Jézus-tár-
sasága iránt való szeretetünket bebizonyítsuk* — mondja 
a pápa — »apostoli teljhatalmunknál fogva megerősítjük 
s érvényesnek jelentjük ki mindazon apostoli leveleket, 
összesen és egyenkint, melyek a társaság alapítását és 
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megszilárdítását tárgyazzák s melyeket a római pápák, 
ami elődeink, az áldottemlékű III. Pál pápától kezdve 
napjainkig, akár bulla, akár egyszerű bréve alakjában 
kibocsátottak. Megerősítjük s érvényesnek jelentjük ki 
újólag az összes azokban foglalt kiváltságokat, biztosíté-
kokat, kivételeket, jóváhagyásokat, mindazt, amit a társa-
ságnak akár közvetlenül, akár más vallásos rendekkel 
adományoztak, föltéve hogy ezen engedmények a társa-
ság kárával nem járnak s a tridenti zsinat vagy az apos-
toli szék más intézménye által nem lettek visszavonva 
vagy megváltoztatva. Elrendeljük, hogy ezen bréve a 
jövendőben is teljes érvényűnek és hatályúnak tekint-
tessék. Óhajtjuk, hogy teljesen érvénybe lépjen s lehető-
leg előmozdítsa azok javát akiket illet vagy illethet, mel-
lőzvén XIV. Kelemennek 1773. jul. 21-én kiadott bulláját 
s egynehány más ellenkező irányú okiratot, amelyeket 
ezennel véglegesen és határozattan érvényenkívülinek 
nyilványítunk. Helyesen jegyzi meg erre a »Sárospataki 
Lapok«, hogy katholikus egyháznak a jezsuitismussal való 
azonosítása tehát bevégzett tény ; jezsuitismus és papalis-
mus ezentúl egy és ugyanazon dolog lesz. XIII. Leo pápa 
épúgy gondolkozik mint IX. Pius, és csak mese volt, 
amit régebben hirdettek, hogy a jezsuiták iránti ellenszen-
vének trónralépésétől kezdve ismételten kifejezést adott 
és a jezsuiták fölé való szellemi felemelkedésével mindig 
dicsekedett. Ezen bréve által, mely pápai működésének 
bizonyára egyik legjeletékenyebb ténye, XIII. Leo pápai 
»békszeretet«-ét egyszer s mindenkorra valódi színében 
tüntette fel 

Mr. Asthon a derék angol lelkész, ki közelebbről 
körünkben megfordult, érdekes leírást közöl a »Noncon-
formist and Independent« című angol újság hasábjain 
magyarországi éleményeiről. Első cikkében Magyarország-
ról szól általában és Budapestről különösen, meleg rokon-
szenvvel rajzolva politikai, közgazdasági és társadalmi vi-
szonyainkat. Második cikkében a vallás-erkölcsi és egy-
házi élettel foglalkozik. A magyarnak, mondja többek 
között, hogy hivatásának megfelelhessen, erkölcsiség és 
vallásosság dolgában magasabb fokra kell emelkednie, mint 
a milyennel most megelégszik. Nagyon rokonszenvesen 
ir Debrecenről, örömmel említve föl, hogy a két tanár 
és egy lelkész, kikkel érintkezett, mily alaposan ismerik 
az angol viszonyokat. A mi egyházi életünkről nem va-
lami hizelgően nyilatkozik. Altalános benyomása a magyar 
református protestántismusról az, hogy jelen állapotában 
igen csekély befolyása van híveinek nagy tömegére s mint 
lelki hatalom, mely az igazságért küzd, alig tesz valamit. 
Gátolja a haladást és a hatást, hogy lutheránusok és re-
formátusok nem együtt működnek, hogy semmit sem tud-
nak evangelistai és városi missziónál iusi működéséről, hogy 
nincsenek vallásos egyesületeik, hogy a világi elem nem 
vihet aktualis szerepet a vallásos gyakorlatoknál. Cikkét 
azzal végzi, hogy ha Magyarország elnyeri, mint függet-
len állam, a maga helyét keleti Európában, protestáns 
lakossága, mely most mint társadalmi és értelmi tényező 
oly erős és uralkodó szerepet viszen, gyorsan felemel-
kedhetik hivatásának tudatára. Mr. Asthon nem régen 
magán levelet is irt Csiky L. debreceni collegához, mely-
ben kijelenti, hogy mivel hazánkban nem lehet számí-
tani a világi elem tevőleges részvételére, egyelőre eláll-
nak a tervtől, hogy itt is belmissziói munkatért nyis-
sanak ; de azon egész erejével működni fog, hogy egy-
háza stipendiumot alapítson magyar ifjaink számára. 

Majna melleti Frankfurtban nem rég gyűlésezett 
a » Verein für Reformationsgeschichte.« Az egylet föl-
adata, reformatiókorbeli történelmi kutatások közzétételé-
vel erősíteni az evangyéliomi öntudatot a német népben. 

Az egyletnek már is 6273 tagja van s bár a tagsági díj 
évenként csak 3 márka, a tőkevagyon már is 6833 már-
kára megy. A gyűlést megnyitó istenitiszteleten D. Baur 
prédikált Coblenzből. A gyűlésen megjelent a frankfurti 
főpolgármester is több tisztviselő társával, valamint a 
lelkészi kar. Az elnök, Köstlin hallei tanár, az egylet 
czélját s föladatát fejtegette megnyitó beszédében, hang-
súlyozván, hogy ők az igazságot keresik s egyház-
politikát űzni semmiképen nem akarnak. Dr. Theodor 
Schott stuttgarti tanár, szellemdus előadást tartott a 
következő thémáról: »Frankfurt, als Herberge verfolgter 
evangelischer Glaubensgenossen.« Meille lelkész a waldens 
egyházakról s az olasz protestánsokról beszélt. Wolde 
erlangeni tanár az egylet eddigi működését ismertette 
egy rövid áttekintésben. Majd néhány javaslat terjesz-
tetett elő s ezek közt Harnack gieszeni tanáré, mely 
azt kivánja, hogy az egylet kiadványai népszerű nyelven 
Írassanak. Bizottságnak adatott ki egyebekkel e javaslat 
is. Az egylet bevétele az utóbbi három év allatt 17,000 
márkáról 30,000 márkára emelkedett s az utóbbi évben, 
csak a terjesztendő iratok kiadásának pótlására 18,000 
márka fordíttatott. Az egylet kiadványainak tizenkettedik 
füzetében, az evangyéliomi egyház egyik legrégibb vér-
tanujának, Zütphen Henrik ágostonrendi szerzetesnek 
életrajza közöltetik. Zütphent 1524 december 10-ikén 
támadta meg Meldorfban a fanatikus barátoktól fölingerelt 
durva tömeg s magával hurcolva, Heide falu mellett 
meggyilkolta. Maga Luther is megemlékezik e vértanúról. 

I R O D A L O M . 
Az ó -budai ev. ref. anyaszentegyház százéves tör-

ténete. Az egyház levéltárában levő jegyzetekből összeál-
lította Mészáros Sámuel lelkész, Jelolvastatott a templom 
százados ünnepén aug. 29-én. Ara 30 krajcár, kapható 
szerzőnél. A nagy igényű cím alatt a szerző nem akarja 
> kimerítő rendszeres történetét adni annak az egyház-
nak, melyben minden kő régi dicsőségről vagy keserv-
ről beszél®, hanem beéri egy »szerény vázlatocska össze-
állításával,« azt akarván vele elérni, hogy »szeretett egy-
háza iránt buzgalmat, érdeklődést« keltsen. A négy ívre 
terjedő füzet nem is egyébb, mint eredeti okmányoknak 
időrendi gondos gyűjteménye, az ó-budai egyház utolsó 
százéves történetéből. Az ily nyers történeti anyag alak 
nélkül is bír érdekkel mind a történet-búvárra, mind a 
történet-kedvelőre nézve; de még becsesebb lett volna 
pragmatikus feldolgozásban, kivált a szerző által kitűzött 
cél elérésére, nevezetesen az egyház iránti szeretet és 
buzgóság fokozására. A füzet »Függelék«-ében a jubi-
leum alkalmával a szorgalmas lelkész által elmondott 
ima és beszéd olvasható, melyeket vallásos melegség és 
szónoki emelkedettség valóban épületes olvasmányokká 
tesznek. Az érdeklődők haszonnal olvashatják a szorga-
lommal összeállított füzetet. 

A „Nemzeti nőnevelés" augusztusi füzete érdekes 
tartalmából kiemeljük Szvorényi József magvas évzáró 
beszédjét: »Neveljünk gyermekeinknek anyákat« címmel. 
A többi közlemények: Az emlékező tehetség Pásthy 
Károlytól. A népiskolai olvasókönyvek kérdése Dezső 
Lajostól. Természetrajz a felsőbb leányiskolában Gúta 
Józseftől. Leányiskolák értesítői. Irodalom. Nőnevelési 
szemle. 

Ráth Mór kiadásában Budapesten, a következő 
becses művek jelentek meg: II. Rákóczy Ferencz fejede-
lem emlékiratai a magyar háborúról, 1703-tól 1711-ig. 
Ötödik kiadás. Ára 1 frt. — Turgenjev összegyűjtött mun-



1029 ' PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
560 

Icáiból a 3-ik füzet. Ára 60 kr. — Lucrezia Borgia. Egy-
korú okiratok és levelezések nyomán irta Gregorovius. 
Szerző engedélyével a fordítást megkezdette Márkus 
Miklós, bevégezte Feleld József. 3-ik (utolsó) füzet. Ára 
90 kr. — Shakspere színmüvei, közel 600 illustrátióval. 
7-ik füzet. Ára 40 kr. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Egyházkerületi törvényszék. A dunamelléki ref-

egyházkerület f. év tavaszán tartott törvényszéki ülésé-
ben elhatároztatott, hogy az évek óta húzódó nagy-
harsányi ügyben, de csakis ezen egy ügyben, törvényszék 
tartassék. Az egyházkerületi elnökség f. évi okt. 13-ára 
hirdettette meg ezen törvényszéket; az előtte való na-
pon, vagyis 12-dikén pedig papi vizsgálatok tartatnak. 
— A református egyetemes konvent ez évben Pápán tar-
tatik meg ; október 18-ikára van összehíva. 

* Pót- és javító érettségi vizsgálatok a duna-
melléki egyházkerületben e hó 16-dikán tartattak meg 
Nagy-Körösön. A vizsgálatra, melyen Adám Kálmán es-
peres elnökölt és dr. Török József képviselte a kormányt, 
mint nekünk írják, a budapesti, halasi, kecskeméti és 
n.-kőrösi főgymnáziumokból 31 tanuló jelentkezett, köz-
tük 9 pótvizsgálatra, 22 javító-vizsgálatra. Sikeresen ki-
állták a pótvizsgálatot 4-en, a javítót 7-en, tehát össze-
sen 11-en; és így megbukott összesen 20 tanuló. 

* A debreceni tanító-képezdében f. hó 12-dikén 
iktatták be Orosz István újonnan választott tanárt tanári 
székébe. Az ünnepély, mely Bévész Bálint püspök úr, a 
debreceni egyház elöljárói, a főiskola tanárkarai és ta-
nuló ifjúsága jelenlétében ment végbe, az énekkar kitűnő 
énekével (Kölcsey Hymnusa) kezdődött, mire Révész 
püspök úr jelezve az ünnepély célját, örömét fejezte ki 
a felett, hogy a főiskola ezen alkatrésze, a tanítóképezde 
is lépést tartva halad a többiekkel. Az új tanár »A ta-
nító hivatásáról« tartott székfoglaló értekezést, magvasan, 
szépen s több helyen egész emelkedettséggel rajzolva az 
emberiség nevelőinek feladatát. A tanítói működés ve-
zérelveit ezekben foglalta össze: legyen a tanító szere-
tettől áthatott nevelő és szakképzett tanító az iskolában, 
egyszersmind a rávárakozó jogokat és kötelességeket 
híven teljesítő ember a közéletben. A jó hatást tett 
székfoglalót lelkes éljenzéssel fogadta a nem nagy, de 
díszes hallgatóság. Majd püspök úr az új tanárt beikta-
tottnak nyilvánítván, ezt először Joó István képezdei 
igazgató-tanár üdvözölte, azután az elöljáróság és az ifjú-
ság. Az ünnepélyt társas vacsora fejezte be, melyen a 
püspök úr is megjelent s melyet számos felköszöntők 
fűszereztek. Üdvözöljük a derék ifjú tanárt I 

* A t i száninneni evang . reform, egyházkerü le t 
őszi közgyűlése, mint levelezőnk írja, f. hó 20. és 21-én 
tartatott meg Kun Bertalan püspök és Ragályi György leg-
idősebb egyházm. gondnok elnöklete alatt Tarcalon, Zem-
plénmegyében. A gyűlés fontosabb tárgyai az első napon 
intéztettek el. A sárospataki főiskolai világi algondnok-
ságia beadott szavazatok felbontatván, Dókus Gyula 
sátoralja-újhelyi szolgabíró választatott meg dr. Lengyel 
Endre ellenében. A két egyházkerületi tanácsbiróságra 
beadott szavazatok annyira szétoszlottak, hogy új szava-
zást kellett elrendelni Zombori GedŐ megyaszói-, Antalfy 
László szikszói-, Balogh Béla putnoki lelkészek és még 
egy negyedik, legtöbb szavazatot nyertek között. A 
sárospataki főiskola igazgató-tanácsába a megüresedett 
helyekre beválasztattak Dókus Ernő világi részről és 
Kéi •észy Barna tiszanánai lelkész egyházi részről. A sá-

rospataki jogakadémia ügye egyike volt a gyűlés neve-
zetesebb tárgyainak. Ezt az intézeti ágat Sárospatakon 
is ép úgy, mint egyebütt, az elnéptelenedés veszélye 
fenyegeti, jóllehet a sárospataki jogakadém ;a hallgatóinak 
létszámában a csökkenés az utóbbi tíz év alatt arányta-
lanul csekélyebb, mint a többi jogakadémiákban s mint 
ugyancsak a sárospataki akadémia hittani szakában. A 
jelen tanévben a hallgatók lé'.száma 38, tehát 7-el több, 
mint tavaly; az első évesek száma 15, tehát ugyan-
annyi, mint az első éves hittanhallgitóké. A jogakadé-
miákra nézve az elnéptelenedés közös veszélye főképen 
az ügyvédvizsgálati rendtartás amaz intézkedésének tu-
lajdonítható, mely szerint az ügyvédi diploma megszer-
zésére elengedhetetlen kellék az egyetemeken megszer-
zendő tudori fok. Ennek az intézkedésnek a törvényho ás 
útján való megváltoztatását sürgetik a miniszterelnökhöz 
intézendő feliratban a pozsonyi és a nagyváradi jog-
akadémiák államvizsgálati bizottságai, melyeknek erre 
vonatkozó határozata a sárospataki jogakadémia tanári 
kara útján hozzájárulás végett fölterjesztetett a superin-
tendentiához. Az egyházkerületi közgyűlés pedig az 
ügyet, mint az egész egyházat érdeklőt, áttette a köze-
lébb összeülendő konventhez. Specialiter a pataki jog-
akadémiára nézve abban történt megállapodás, hogy a 
püspök és az egyházkerületi főgondnok, mint a főiskola 
főgondnokai, hívják fel körlevélben az egyházkerület 
tagjait az említett intézet erkölcsi támogatására. Az egy-
házker. gyűlés első napján elintéztetett még a sárospataki 
egyház ügye is. A nevezett egyháznak a feles papságra 
vonatkozó felebbezését, mint előre megírtuk, szavazás 
nélkül elutasították. Az özvegy lelkésznének kegyévet 
illető kérelmét ellenben — tekintettel boldogult férjének 
az egyházkerületi ügyek körül szerzett érdemére — meg-
adták. Mint ritkaságánál fogva érdekes esetet megemlít-
hetjük még, hogy a gyűlés egy alapítványt visszautasí-
tott. Meczner Gyula hotykai birtokos ugyanis egy 500 fo-
rintos alapítványt szándékozott a makkos-hotykai egyház 
javára tenni; de olyan képtelen föltételekhez kötötte azt, 
hogy nem lehetett elfogadni. 

* A budapest i ev . e s p e r e s s é g őszi k ö z g y ű l é s e 
f. hó 23-án tartatott meg Bachát Dániel esperes és Sár-
kány József felügyelő elnöklete alatt Budapesten. Kihir-
dettetett a mult gyűlésen e'rendelt választások eredmé-
nye, mely szerint az esperesség eddigi tisztviselői, úgy 
mint: Bachát Dániel esperes, Sárkány József felügyelő, 
Sztehló Kornél és Henzelman Kálmán jegyzők, végre 
Nádossy György pénztárnok a következő 3 évre ismét 
egyhangúlag megválasztattak. Horváth Sándor lelkész 
meleg szavakkal üdvözölte a megválasztottakat, kik meg-
köszönve az egyházmegye osztatlan bizalmát, a válasz-
tást elfogadták. Tárgysorozat rendjén tudomásul vették 
az iskolaügyi-bizottság kimerítő jelentését a tanügy állá-
sáról ; de a pesti magyar-német egyház felfolyamodását, 
mely arra vonatkozott, hogy a jövőben alkalmazandó 
elemi tanítók csekélyebb fizetéssel állíttassanak be, de 
ötödévenként rendszeres pótlékot nyerjenek, az esperességi 
gyűlés elvetette, minthogy az új intézkedés fizetéscsök-
kenéssel járna. A zsinat kérdésében elvileg pártoló ha-
tározatot hoztak. Végül megválasztották a ker. gyűlésre 
küldendő képviselőket. 

* A zó lyomi ev. e s p e r e s s é g le lkész i értekezlete 
f. hó 7-én Besztercebányán tartatott meg élénk érdeklő-
dés mellett. Ülés előtt a jelen volt 17 lelkész az Úr-
asztalához járult, melyről az úrvacsorai sacramentumot 
Svehla Gusztáv alesperes szolgáltatta ki magvas beszéd 
kíséretében. Az értekezleten a főesperes elnökölt s több-
nyire administrativ ügyek fölött tanácskoztak. Penzel 
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Antal nyugalomba vonult besztercebányai lelkészt 50 éves 
lelkészi jubileumára dí^zbiblüval lepték meg. Bod Péter 
művére előfizettek és Chován chorál-könyvére az egyhá-
zak által előfizettetni elhatározták. Végül indítványt fo-
gadtak el, melyszerint az egyetemes gyűlés útján a kor-
mány felkérendő, hogy a vasárnap megszentelése és a 
vadházasságok megszüntetése tárgyában oly intézkedé-
seket tegyen, hogy a lelkészeket a polgári hatóság is 
támogassa törekvéseikben. 

*Az erdé ly i r. kath. státus Gyulafehérvárit e 
hét folyamán tartotta meg szokásos gyűlését. Az elnöklő 
püspök Lönhdrt Ferenc, emelkedett szellemű beszéddel 
nyitotta meg a gyűlést, melyben a katholicismusnak ha-
zafias hivatását bizonyítgatta. A megnyitó után 86 tag 
igazoltatott és Veszely Karoly és Finály Henrik kérettek 
föl a jegyzői teendők végzésére Hodoló táviratot küld-
tek a pápának s felirati üdvözletet szavaztak meg Simor 
prímásnak közelgő jubileumára. Az igazgató-tanács 
jelentéseit sorban tudomásul vették s ezek kapcsán a 
püspök azon kijelentését is, hogy káptalanával és az 
igazgató-tanácscsal egyetértve a lelkészek fizetését, a 
congrudt rendezni fogja. A kolozsmonostori és nagy-
almási uradalmakról szóló igazgató-tanácsi előterjesztések 
tudomásul vétettek, míg a mult évben szerzett radnóthi 
uradalom kezelése fölött hosszas vita folyt, mely azzal 
végződött, hogy megbízható bérlő hiányában egyelőre 
házilag kezeltessék a birtok. Majd a tanárok szolgálati 
és fegyelmi szabályzatát állapították meg és az iskolai 
ellátások (convictus) bérbeadását határozták el. Lelkes 
éljenzések között szavaztak jegyzőkönyvi köszönetet a 
püspöknek 8191 forintra menő népiskolai adományaiért. 
Végül az igazgató-tanácsot alakították meg, tagokul vá-
lasztván Kovács Ferenc, Bálint Károly, Fábián Sándor, 
Mikó Bálint, Cseh Lajos, Finály Henrik, Jüllich István 
és gróf Haller Jenő gyűlési képviselőket. 

* A hazai könyvtárakról szóló statisztikai mű, 
melyet az orsz. m. kir. statisztikai hivatal készít, már 
sajtó alatt van s néhány hónap múlva megjelenik. Két-
ezernél több könyvtárról, mintegy 7 millió kötet könyv-
ről lesz e nagy munkában kimutatás s e mellett mint-
egy 300 nevezetesebb könyvtár részletes ismertetése is. 
Mivel azonban a szükséges adatokat még több helyről 
nem küldték be s esetleg néhány könyvtár-tulajdonos 
megkeresést sem kapot t : az orsz. m. kir. statisztikai 
hivatal nyilvánosan felkéri mindazokat a testületeket s 
magánosokat, kik még nem küldtek adatokat könyvtáraik-
ról, szíveskedjenek a közérdekű s kulturális viszonyainkat 
kiválóan jellenző mű teljességét s pontosságát előmozdí-
tani az által, hogy a könyvtár főbb adatait legalább 
általános becslés alapján legkésőbb f . évi október hó végéig 
bekiddjék. A hivatal e célból hozzá akár egyszerű leve-
lező lapon intézett megkeresésre kérdő-íveket bárkinek 
küld. Budapesten, 1886. szeptember hó 6-kán. — Az 
orsz. m. kir. statisztikai hivatal főnöke Keleti, miniszteri 
tmácsos. 

* Az erkö lc snemes i tő egylet Szathmárott f. hó 
5-én szintén megalakult. Irányi Dániel a városházán nagy 
és intelligens közönség előtt tartotta meg az alakulásra 
vonatkozó beszédjét. A beszéd végeztével a jelen voltak 
azonnal kimondották a megalakulást s 65 egyén mindjárt 
be is iratkozott részint alapító, részint rendes tagnak. Ezt 
a helyi viszonyokhoz módosított alapszabályok elfoga-
dása követte, mi után a tiszviselők választása ejtetett 
meg. Elnökké Böszörményi Károly polgármester, alel-
nökökké Baksay Antal gk. főesperes és Jandrisics János 
r. kath. esperes választattak. Az üles végén Böszörményi 

meleg szavakban mondott köszönetet Irányinak önzetlen 
fáradozásaiért. 

* A bolognai e g y e t e m statutumai Pozsonyban. 
Pozsonyból írják : A bolognai egyetem statutumait, me-
lyek az 1347. évből származnak, s még Bolognában sin-
csenek meg, a pozsonyi káptalani levéltárban, föltalálta 
egy dömés szerzetes, Denifle Henrik, a ki az 1883. év 
dec. 1. óta vatikáni levéltárnok s annak idején a magyar 
történet-búvárokat különös szívességgel fogadta. A neve-
zett statutumok valószínűleg úgy kerültek ide, hogy egy 
pozsonyi kanonok, ki akkorában a bolognai egyetemen 
— miként divat volt — a jogot hallgatta, érdeklődvén 
annak alapszabályai iránt, leíratta magának, s magával 
elhozta. Megjegyzendő, hogy ezen latin kéziratban sok 
a hiba, a másoló k'ssé ügyetlen volt. 

* Szerkesztői mondanivalók : S. K. úrnak B. S-on. 
A cikk nem időhöz kötött tárgyú, ezért várakoztattuk, 
de jőni fog. R. K. úrnak P-dn. Mindkét küldeményért 
köszönet. Sorban jőnek. K. F. úrnak Gy...ön. Érde-
kes specialitás, felhasználjuk, köszönjük. Hegyoldali-nak. 
Nem közölhetjük, sok benne az érettlen gondolat és fél-
szeg intézményt teremtő indítvány ; de a javítni szándé-
kolt baj meglétét és nagyságát elismerjük, B. G. urnák. 
A legközelebbi számban. M. S. urnák 0-B. Sajnáljuk, 
hogy más hibájából, csak lapunk zártakor jutott kezünk-
höz ; különben az egyik kívánságnak már is elég van 
téve, a másikat jövő számban teljesítjük. Sz. P. urnák 
P-on. A beküldött s köszönettel vett nyomtatványok 
St. úr igazát nem derítik föl, de nem is zárják k i ; ta-
pintatlanságát azomban nagyon is kitüntetik. Nem volna 
bölcseség a dologba ártani magunkat, Sz. F. is úgy 
vélekedik. E. J. urnák U. S. Az igazítás nem lényeges, 
a példányokról intézkedett a kiadó-hivatal. 
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H I R D E T E S E K . 

- A - T . 

A kisújszállási ev. ref. egyház elemi leány iskolá-
jánál az V. és VI. osztályokban szervezett segéd-tanítónői 
állomásra pályázatot nyit, következő felvételek mellett : 

I. Évi fizetés : készpénz 400 frt, évnegyedi részle-
tekben az egyház pénztárából. 

II. Tanítónő kötelessége : ez időszerint az V. és VI. 
leány osztályokban a női kézimunka, ugyanazon osztályok-
ban a gazdaság- és kertészettan és az V-ik osztályban a 
történe'em, földrajz és egészségtan tanítása. 

Az állomás a választás megtörténte után azonnal 
elfoglalandó. 

Választásnál okleveles tanítónők előnyben részesül-
nek, s az elválasztott állandósítása az első, sikerült próbaév 
leteltével történik ; ha esetleg nem okleveles választatnék: 
arra a választás ideiglenes, csak egy évi tartamra ter-
jedő leend. 

Pályázat csak ev. ref. vallásúaknak nyittatik. A kel-
lően, keresztelő levéllel, orvosi bizonylattal, esetleg szol-
gálati bizonyítványokkal felszerelt folyamodványok okt. 
3 ig az ev. ref. iskolaszéki elnökséghez küldendők. 

Kisújszálláson, 1886. szept. 18-án. 
Az egyháztanács. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Farkas József. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: IDr. B a , l l s t g - i l^Eór . DEllTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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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-ufca 29, 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: 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

külön 30 kr. 

Teljes számnpéld.á,rL37-oIs:lsa,lmlî d-Ig* szolgrá.llxâ t-u.n.l̂ -̂ jK 

Ama t. előfizetőink, kiknek előfizeté-
stik a harmadik negyed végével lejár, elő-
fizetésük megujitásara kéretnek föl. 

I r igylem a dunántúliakat. 
(Nyilt levél Sántha Károly barátomhoz.) 

Tehát T e támadsz meg engem, kedves ba-
rátom ! Megvallom, bármi mást vártam volna, 
csak azt nem, hogy e lap ez évi 36-ik számában 
megjelent cikkem, ^A lutheránus papság mívelt-
sége,* épen Dunántulról fog kifogásoltatni. Odaát 
nálatok ugyanis nem képzelhetek magamnak 
tiszttársat, ki lelke mélyében meggyőződve ne 
volna arról, hogy a magyarhoni ág. hitv. evang. 
egyház csak akkor zsinatolhat üdvösen, ha a 
leendő zsinatra, melynek megtartását épen most 
sürgetjük, nemcsak vallásosságot viszünk, hanem 
tiszta hazafiságot is. E nélkül sem egyházunknak, 
sem hazánknak áldásos munkát nem végezhetünk. 
Szerény véleményem szerint pedig a valódi hazafi-
ság leginkább az észszerű és elfogulatlan mívelt-
ségből fakad. Ezért lágy szavakkal és közvetve 
akartam rámutatni arra, hogy míveltségünkről, 
melylyel kétségtelenül bírunk, lemondanánk, ha 
anyanyelvünk miatt honfiúi kötelességünkkel ellen-
tétbe helyeznők magunkat és főtörekvésünket 
nem fordítanók arra, hogy oly történelmileg ne-
vezetes alkalmat, a minő a zsinattartás, nem 
használnánk fel egyszersmind szeplőtlen hazafisá-
gunk bebizonyítására is. 

Ez volt, kedves barátom, mint Te mondod, 
lanyha cikkemnek célja, és így noha állítod, még 
sem tudom hinni, hogy ez egyszer teljesen feles-
leges munkát végeztem volna. 

Hogy „lanyhán," vagy a szebb kifejezésnél 
maradva, „enyhén" irtam a kifelé gravitáló áb-
rándokról, melyek egyházunk baját képezik, az 
igaz. De sangvinikus alkatom fiatalságom óta oly 

sok keserű bajt okozott nékem, hogy folyton 
önfékezéssel küzdök s ha élőszó használatakor 
gyakran vesztes vagyok is e küzdelemben, de ha 
tollamat forgatom, enyém a győzelem s a mit 
irok, a lehető legnagyobb kímélettel van írva. A 
tapasztalat arra tanított meg, hogy a jó szó rende-
sen többet eredményez, előbb ér célt, mint a 
zord, kemény kifakadás. És én bizonyosnak te-
kintem, hogy Te is ismered azon mondát, mely 
szerint a szél és nap fogadtak, melyik bírja rá 
közülök az úton levő vándort, hogy köpönyét 
letegye. A szél minden erőltetésével hiába fára-
dozott, a nap ellenben lágyságával győzött. 

íme, eddig tett minden erélyes lépésünk az 
egyházunkban előforduló hazaellenes üzelmek ellen 
azokat végkép elnyomni nem volt képes. Ennél-
fogva rég óta keresem a kulcsot, mely a haza-
szeretet előtt bezárt szíveket e hazaszeretet szá-
mára felnyithatná s nem akarok lemondani azon 
reményről, miszerint a kulcs nem lehet más, mint 
a testvéri lágyság és enyheség. 

Nagyon, nagyon szomorú volna, ha csalat-
koznám ! 

De meg nem is mind hazaellenes iizelem, a 
mi annak látszik a távolból. Tudom, nálatok 
Dunántúl, álomban sem fordulnak elő hazaellenes 
ábrándok és én azért irigyellek Titeket. Nekünk 
bányakerületieknek és a dunáninnenieknek jutott 
osztályrészül azon nem irigylendő feladat, hogy 
tanuljuk meg jól megkülönböztetni a hazaellenest 
a nem hazaellenestől. Ez azért nehéz feladat, 
mert a látszat igen gyakran nagyon hasonlít a 
valósághoz és mert ellenvetésed dacára tény, 
hogy vegyesajkú egyházainkban pusztán a ma-
gyar szóval boldogulni nem lehet. Ti, saját állí-
tásod szerint, e tekintetben boldogabbak vagytok 
s bár én ezért is irigyellek Titeket, de azt is 
tudom, hogy ezen kedvezőbb helyzetetek által sem 
a bányakerületi, sem a dunáninneni viszonyokon 
könnyítve nem lesz, mert vegyesajkú egyházain-
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kat egy éjszaka tiszta magyar egyházakká átvál-
toztatni sem ti, sem mi képesek nem vagyunk. 

Ez azonban nem ejt ké t ségbe bennünket . 
Bátorí tásul szolgál nékünk magyar és német lel-
késztársaink hazafias szelleme. H a az egye temes 
gyűléseken kenyér tö rés re kerül a dolog, rendesen 
úgy teszünk, mint az orosz diplomatia. Ez, egy 
minapi napilap szerint, ha nem tud mozdulni he-
lyéből, mindig előkeresi a német lu theránusokat . 
Igy tet t Sebas topolnál és Plevnánál, a midőn 
To t t l eben mente t te m e g ; így tesz most is, midőn 
Sophiába Kaulbars báró t küldi. Míg Oroszor-
szág odahaza lágy, ezen küldöttei e l járásukban 
erélyesek. 

Azér t csak legyetek T i dunántuliak erélye-
sek. Nékünk ideát a békü lékenység szálait szét-
szaggatnunk nem szabad. Nékünk nyájassággal 
kell meggyőznünk azokat , kik anyanyelvüket fél-
tik, a felől, hogy a hazafiság az anyanyelv felál-
dozását nem követeli . 

Egyébi rán t ne gondold, kedves ba rá tom, hogy 
mi oly eljárást , a minő az ez idei pozsonyi gyű-
lésen tör tént , egész ha tá rozot t sággal el ne Ítél-
nénk. Itt mi is teljes nyíltsággal kimondjuk, hogy 
ily magaviselet a míveltségnek lesújtó szegénységi 
bizonyítványt állít ki. 

Isten mentsen meg, hogy ily míveltség ha-
toljon be a zsinatba, mert akkor oly je leneteknek 
lennénk szemtanúi, a minők 449-ben az efézusi 
latrok-zsinatán fordultak elő, a hol tudvalevőleg-

' o 
Diascorus alexandriai püspök Flavian pát r iárkát 
sajátkezűleg úgy agyonkapaci tá l ta egy bottal, hogy 
az a nyert a rgumen tumok következtében pá r nap 
múlva meghal t . 

Ot t is csak a míveltség segí thetet t volna. 
Nálunk is csak a míveltséof segíthet. Azért utal tam ö o 
rá, hogy a mint illik, annak ön tuda tá ra ébredjünk, 
akkor segítve van ra j tunk. 

A püspököke t pedig, kiknek elvitázhatlan 
érdemeiről gyenge tollammal tanúbizonyságot pró-
bál tam tenni, kérlek, ne bán tsd . Minden hóbor t -
ért, mely a kerületben megütközés t kelt, a püs-
pököt tenni felelőssé, vétek. 

Végezetre , hogy a ^lutheránus* jelzőt hasz-
náltam, hangsúlyozom, miszerint én ez által Krisz-
tusomat félretolni nem szándékoztam. Használ tam 
azért, mert rövid, megismer te tő jeleinket kime-
rítő epitheton. Az e téren előforduló nézetkülönb-
ségeken a leendő zsinat szintén segíteni fog. 

Es most Isten veled! H a T e minket nem 
irigyelsz, engedd meg, hogy én T i teke t irigyel-
hesselek. Csókollak s maradok 

hű ba rá tod 
Bicrbrtnmer Gusztáv. 

V i l á g b é k e . 
Az egyes népek és államok a szellemi és anyagi 

képességeknek nem teljes hanem csak bizonyos egyoldalú 
képviselőig az egyes országok az ő különös éghajlati vi-
szonyaiknál, földrajzi fekvésüknél, műveltségük meglevő fo-
kánál fogva csak bizonyos szellemi és anyagi productiókra 
lévén alkalmasak az emberiség egyetemes és közös szel-
lemi s anyagi érdekei szükségessé tették és teszik, főképen 
napjainkban, hogy a népek, az államok kölcsönös érint-
kezési viszonyba lépjenek egymással, a mely viszonyban 
egymás tanítóivá az anyagi téren egymás jólétének tá-
maszaivá, előmozdítóivá lesznek. 

Mind a két érdek biztosíthatása feltétlenül megkí-
vánja azt, hogy ezen egyetemes emberi szempontból az 
államok egymást mind jogilag mind erkölcsileg elismer-
jék s az egymáshoz való viszonyt szabályozó jogi ala-
pot megszilárdítani igyekezzenek azon őszinteség által, 
mely minden társulásnak, minden viszonynak, így a jogi 
viszonynak is feltétele. 

Mert ha eme viszonyban, ezen társulásban az őszin-
teség, a megbízhatóság hiányzik, ha a viszony pusztán 
alakká lesz, úgy hogy az egyik félnek érdekei, jogai 
megtámadtatnak — az önvédelem, még ha erőszakos ön-
védelem is — jogosnak kötelességszerűnek mondható s 
az önvédelem érvényesítésére a rövidséget szenvedő fél-
nek el kell magát határoznia. Ilyen esetekben az Önvé-
delem nem csak szükség, hanem kötelesség is; kötelesség 
mind addig, míg a létező jogi és erkölcsi viszony a né-
pek s államok életében amaz egyetemes emberi érdekké 
nem változik. 

Ezen állapot volna, illetőleg lesz a világbéke kez-
dete, addig tart a bellum omnium contra omnes már is 
hosszúra nyúlt korszaka ; a Janus tamploma marad nyitva, 
jelezve, figyelmeztetve, hogy résen kell állani, mert a 
szélcsend nem egyszer vihart rejteget méhében, a fel-
kelő nap verőfényes sugarai estére haragos pirral vehet 
búcsút a földtől, az emberiség életének, történetének 
színterétől. 

A világbékére való kilátás, már tudniillik a hosz-
szabb időre — s nem is mondjuk, hogy mindenkorra — 
biztosított békének reménye a mai időben még keserű 
orvosság, melyet nem nagy bizalommal és élvezettel 
szoktak bevenni a patiens reménykedők, tudva és sejtve 
azt, hogy ezen világbékének óhajtása avagy reménylése 
még igen is negatív jellegű preventív eszköze, szere a 
jövőnek midőn különösen az egyes nemzetek vitás kér-
déseit olykor-olykor elbírálni, elintézni, tüz és vér nélkül 
rendezni hivatott nemzetközi itélőázék eszméje sem való-
sulhatott meg eddig, holott ezen eszmének megvalósu-
lása s teljes megnyugtatással való alkalmazása sok egyéni 
és anyagi tőket adna vissza a társadalomnak. 

Korunknak egészen más eszköze van a béke fenn-
tartására s vélt biztosítására nézve. Ezen eszköz a hadi 
tudomány fejlesztése, a hadi tudomány versenyző töké-
letesbítése s az általános hadkötelezettségnek lehető 
tágkörű szélesbítése. 

Maga az általános hadkötelezettség nem ugyan a 
fenntebb említett szempontból, hanem a tényleges jelen 
helyzetből, a mely amaz általános hadkötelezettséget 
még mindig, sőt ma még inkább mint valaha, szükségessé 
tette és teszi, ha nem egy egészen más szempontból a 
haladás jellegét viseli magán ; könnyű belátni, hogy a 
kik a hazától egyenlőképen kapják a szellemi és anyagi 
tápot, egyenlőképen részesülnek kitelhető jótéteményei-
ben, jogaiban, jólétében, békéjében, egyenlőképen tartsák 
egyszersmind köl élességüknek a jogaiban, érdekeiben 
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megtámadott édes anyát, a hazát, meg is védelmezni, 
sőt még tovább mehetünk s kimondhatjuk azt, hogy ama 
közös kötelezettség nemcsak a közös kötelesség érzetét 
emeli érvényre, hanem közös jogközlés is az; ki van 
abban mondva, hogy hazáját minden egyes fiának min-
den egyes polgárának közös kölcsönös joga szerethetni 
úgy, a hogy annak viszonyai, körülményei megkívánják, 
igényelik. 

Ez az, a mi az általános hadkötelezettség behozata-
lánál eredménynek, vívmánynak mondható, hogy t. i. 
tért nyit a hazaszeretet nyilvánulásának, az önfeláldozás 
tényeig, mert hiszen a legdrágább áldozat az, mely 
vérbe, életbe kerül. 

S ha a hadkötelezettség általános szükségessége 
az ilyképen nyilvánuló hazaszeretet tényére a világbéké-
vel nem leendene utalva, kérdés, hogy ezen önfeláldozó 
hazaszeretet megtalálná-e a maga méltó terét ? Kérdés, 
hogy ezen hazaszaretet nem lenne e képes a világbékét 
olykor-olykor már csak ama nyilvánulási sajátságánál 
fogva megzavarni? 

A hadi tudomány fejlődésének és tökéletesbitésé-
nek méltányolása az önvédelem körül messze vezetne a 
címtől, a tudomány szempontjából is más lapra tartozik. 

Korunk, a közelmúlt, a jelen, eltekintve egyes 
kisebb bajoktól, melyek ismételve jelentkeznek, tekintve 
a continensiink sorsat intéző nagy hatalmak béke fenn-
tartó munkásságának eredményét, legalabb külsőleg szín-
leg békésnek mondható ; a hadügyi budget massája okoz 
ugyan nem kis főfájást és nyi'a'ást az adófizető polgár-
nak, ha azonban katonaságot látunk elmasirozni minden 
feltűnés nélkül, úgy tekintjük azt, mint szükséges köteles-
séget teljesítő osztályt, a nélkül, hogy annak lételéből a 
netán származható bajokra gondolnánk, a béke tar-
tama alatt. 

Több figyelmet érdemel azonban és komolyabb 
lesz a kérdés, ha olvasunk az egyes nemzetek e tekintet -
beni párhuzamosan előrehaladó védelmi intézkedéseiről, me-
lyek tényleg a szomszédokat a paritás elvének alapján ha-
sonló eljárásra sarkalják, kényszerítik arra, hogy az egyen-
súly a béke idejében kellő nyomatékkal biztosíttassék; így 
az 1870 es évek óta a népfelkelés is a legtöbb nyugati 
államnal behozatott, behozatott az, s szentesítést nyert 
legközelebb nálunk is s a hadkötelezettség kiterjesztetett 
a negyvenkettedik évig. 

Az egyházakra, lelkészekre és tanítókra nézve fontos 
és figyelmet érdemel az új népfölkelési törvény, mert 
míg az 1868-iki védtörvény s még inkább az 1882-diki 
védtörvény-novella a lelkészek és tanítók iránt a lehető 
kedvezményeket teszi, szolgálat alól amazokat teljesen fel-
menti, tábori lelkészekül alkalmazza, emezeket a szünidő 
alatt képezteti harcfiakká: addig a népfelkelési törvény 
a lelkészek és tanítók állapotáról az új keretben egyálta-
laban nem emlékezik meg, nem tudni nevezetesen, hogy 
a hadkötelezettség ezen éveihez tartozó lelkészeinknek 
minő szerep jut a népfelkelés keretében békében és hábo 
rúban! Egyes hivatalbeli tisztviselők, a mint a napilapok 
elbeszélték, kérdést" intéztek felfelé helyzetük iránt a 
népfelkelést illetőleg s arra kaptak is kielégítő feleletet; 
nem lenne-e célszerű a törvény életbeléptetése után köz-
vetlen tisztába jönni azzal, hogy e tekintetben lelkészeink 
hogy ál'anak ? Eszünkbe jut ezen kérdés a nélkül, hogy 
a veszélyeztetett haza iránti kötelességeinket a legke-
vésbé is elhanyagolni, feledni tudnók és akarnók egyhá-
zunk szempontjából, de felmerülhet e kérdés azért is, 
mert a római egyház canonjogának ma is érvényben 
levő álláspontjából folyólag a katona kötelezettségből 
háború folyamán folyó tettleges tények (ölés) mint de 

fectus perfectae lenitatis (lelki szelidséghiánya) a lelkészi 
hivataellátására képtelenítenek. 

A népfelkelési törvény életbe hozatala különben 
úgy az egyes allamok körében, mint azok egymáshoz 
való kölcsönös viszonyában még nem rejti magában a 
jelen védelmi állapotok legkisebb megrázkodását, a jelen 
békés viszonyok legkisebb veszélyeztetését sem ; a stati-
zálás stádiumában van az nyugaton is, s marad sokáig 
előreláthatólag nálunk is, arra azonban alkalmas, hogy 
egyházi főhatóságaink lelkészeinkre vonatkozó eme fel-
vetett kérdés tisztázását gondjukra méltassák, s arra is, 
hogy mi elmondhassuk: 

Világbéke! jöjjön el . . . . de távol van a te or-
szágod ! 

Nemes Károly. 

I S K O L A Ü G Y . 
Iskolai értesítők. 

(Vége.) 

Az eddig részletesebben ismertetett iskolai értesí-
tőkön kívül még beküldettek az alább következők, me-
lyekből csak a legfőbb adatok közlésére szorítkozhatunk: 

38. A k e g y e s tani torendiek budapest i f o g y m n a -
siumarol kiadott értesítőt 1)rajkó Béla tanárnak »Hora-
tius ethikai elvei« című értekezése nyitja meg. A gym-
nasiumban működött 20 rendes és 4 rendkívüli tanár. 
A növendékek száma volt 691, érettségi vizsgát tett 41. 

39. A lőcsei kir. kath. főgymnás ium értesítőjét 
Halász László igazgató adta ki. Falusy István: »A haj-
csövesség elméletéről« értekezik folytatólag. A tanári tes-
tület állott 16 tagból, a növendékek összes száma volt 240, 
érettségi vizsgálatot tettek 15-en. 

40. Az ungvári kir. kath. főgymnás ium érte-
sítőjét közli Hódoly László. Homicskó Miklós elhunyt 
tanár emlékének szentel a jelentés egy necrológot. Az-
után Danielovics Kálmánnak nagyon érdekes értekezése 
közöltetik »Homeros világa két éposza alapján« címmel. 
Végül Pogány Gyula közli két lefolyt évről meteorolo-
giai észleleteit. Á tanári kar állott 21 tagból, vezetésök 
alatt 468 növendék állott. Érettségi vizsgát tettek 44-en. 

41. A szatmári kir. kath. főgymnás ium értesítő-
jében Bagány Károly értekezik igen tanulságosan arról, 
hogy »Mikép fokozhatják a szülők gyermekeik szorgalmát 
s mikép háríthatjuk el ennek némely akadályait?« A 
főgymnasiumban működött lő tanár, a növendékek összes 
száma volt 352. Érettségi vizsgálatot tett 26. A gymn. 
összes vagyona 12,359 frt 82 kr. . 

42. A nyitrai róm. kath. főgymnás ium értesítő-
jében »A középiskolai tanárok természetes szövetségesei 
a nevelés oktatásban« címmel Ilayek Vincze értekezik. 
A tantestület tagjainak száma 16, a növendékeké pedig 
364. Érettségi vizsgát tett 13. A tanári könyvtár áll 
7015 dbból. Leggazdagabb a terményrajzi gyűjtemény 
13,435 dbból. 

43. A nagy-szombati érseki főgymnásium érte-
sítőjét közli Graeffel János igazgató. A gazdag könyvtár 
címjegyzékét már most VIII. közleményben J\lelcsiczky 
Lajos adja 300 lapon. A főgymnasiumban működött 
15 tanár s tanult 421 növedék. Érettségit tettek 33-an. 

44. A székes-fehérvári állami főreáliskola értesí-
tőjében Bod Lajos értekezik a »Gravitatio és annak elmé-
leteiről.* A tanárok száma 21, a melléktanárokkal együtt, 
a tanulóké pedig 233. Érettségi vizsgát tett 5. Igazgató : 
Valkovszky Miklós. 
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45. Debrecen város főreáliskolájának értesítője 
először a kegyelet adóját róvja le elhunyt tanára Futó 
Mihály iránt, Zimmermann Gyula irván meg a necroló-
got ; majd Beczner Frigyes értekezik »A magyar nyelv 
tanításának történetéről.* A tantestületnek volt a hit-
oktatókkal együtt 12 tagja. A tanulók száma volt 147. 
Függelékül közölve van az ifjúsági könyvtár címjegyzéke. 

46. A kassai állami főreáliskolában működött a 
hitoktatókkal együtt 22 tanár, a növendékek száma volt 
231. Az érettségi vizsgákról nincs jelentés. 

47. A lőcsei m. kir. állami főreáliskola értesítő-
jében Zsdmdr Lajos a francia nyelv tanára értekezik ily 
címmel »Az igemódok és idők használata a latin és francia 
nyelvben«. A tantestület állott 16 tagból. A tanulók 
száma volt 99. Érettségit tett 6. A tápintézet vagyona 
4656 frt 50 kr. 

48. Kecskemét város alsófokú ipar és kereske-
delmi iskolájának értesítőjét szerkesztette Szakács Ist-
ván igazgató. Fatalcy Imre »Rajz az ipariskolában« cí-
men értekezik. Az ipariskola növendékeinek létszáma 
300 volt, a kereskedelmi iskolában pedig 53 a két osz-
tályban. Az iskolában működött 7 tanár. 

49. A miskolci alsófokú kereskedelmi iskolának 
volt 5 tanára s 70 növendéke. Igazgató: Dienes Péter. 

50. A pozsonyi kereskedelmi akadémia első évi 
jelentését Jónás János igazgató közli. Az igazgató által 
tett visszapillantásban szó van az intézet keletkezéséről, 
annak megnyitásáról s az első évi működésről, mely a 
legszebb reményekre jogosít. A jelen évben működött 
7 tanár, a most megnyílt iskolai évvel még 3 tanár 
kezdte meg működését. A növendékek száma volt 68. 
A rendes tanulók tandíja 100 frt. 

51. A budapesti kereskedelmi akadémia értesí-
tőjét dr. Ghyczy Béla igazgató közli. Az akadémián 
működött 32 tanár; a tanulók száma volt 541. 

52. A budapesti II. ker. községi polgári és kö-
zepkereskedelmi iskola értesítőjében dr. Goöz József 
értekezik » Budaváros ipara és kereskedelme a XIII dik 
XIV. és XV. században* címmel. Az intézetben műkö-
dött 18 tanár és 6 hitoktató. A polgári iskola négy s 
a közép-kereskedelmi iskola két-két parallel osztályában 
összesen volt 388 növendék. Igazgató Lengyel Sándor. 

53. A nagy-szőllösi műasztalossági és gazdászati 
tanfolyamokkal egybekapcsolt állami polgári fiú- és leány-
iskolában volt 18 tanár, kik közül Kaszás Ferenc »A 
nap, mint a világ fenntartója* címen étrekezik az érte-
sítőben. A polgári fiú- és leányiskolában volt összesen 
111 növendék. A műasztalossági ipartanműhelyben volt 
7 növendék. Igazgató: Erdélyi József. 

54. Az országos nőipar-egylet évkönyvét Gelléri 
Mór és Szukováthy István adták ki. Az egylet tényleges 
bevétele volt 18,323 frt 42 kr., s kiadása ugyanennyi. 
Az ipariskolában, melynek igazgatója Szukováthy Ottilia, 
működött 6 tanár, 8 tanítónő és 4 segéd-tanítónő. A 
tanulók száma volt a pesti intézetben 344, ezek köziil 
215 csak rendkívüli tanuló; a budai ipartan műhelyben 
pedig 78. 

55. A bajai m. kir. állami tanítóképző-intézet 
értesítője szerint, melyet dr. Bartsch Samu igazgató adott 
ki, működött a képezdében a hitoktatókkal együtt 12 ta-
nár s a képezdei osztályokban volt 58 növendék a gya-
korló iskolában pedig 56. 

56. A zilahi állami tanitóképezdeben működött 
11 tanár ; a képezdészek száma 39 s gyakorló-iskola nö-
vendékeiké 43 volt. Képesítő oklevelet nyertek 8-an. 
A magyarnyelvi póttanfolyamon volt összesen 96 tanító. 

Ezek között a képesítettek száma 31, köztük román 30, 
német 1. 

57. A temesvári m. kir. állami felsőbb leány-
iskolában működött 5 rendes tanár és tanítónő, 4 óra-
adó s 4 hitoktató ; a növendékek száma 82. Az inter-
nátust Marsits Rozin igazgatónő ismerteti. Igazgató : 
Valló Vilmos. 

58. A fővárosi IX. polgári fiú iskola tantestülete 
áll 14 tagból, a növendékek száma volt 279. A II. ke-
rületi polgári leányiskolában meg 15 tanár és 265 növen-
dék. Ámannak igazgatója Fillinger Károly, emezé Kozma 
Gyula volt. 

59. A tordai állami polgári fiú- és leány-iskola 
értesítőjét Pálfi Károly igazgató közli. A működött ta-
nítók száma 15 volt, a fiúké 95, a leányoké 54. 

60. A zilahi polgári fiú iskola értesítőjében Fodor 
Dániel ad tájékozást a polgári fiú iskolák céljáról és 
feladatáról. Á tanári testület állott 9 tagból a növendé-
kek összes száma 148. 

61. A kolozsvári »Mária-Valéria árvaház* év-
könyve szerint az árvaháznak volt 7180 frt 57 kr. bevé-
tele s 7222 frt 57 krt kiadása. Értékpapírban s egye-
bekben van alaptőkéje 29,686 frt 61 kr. Rendes tagja 
volt az egyletnek 272. Pártoló tagja 4. Az intézeti 
személyzet 3 tanítónőből és 4 hitoktatóból állott. 37 árva-
leány nyer teljes ellátást. 

62. A békés-gyulai polgári fiúiskola értesítőjét 
Finta Ignác igazgató adta ki. 6 tanár és 4 hitoktató 
volt. A növendékek száma 94. Könyvtárállománya 1223 
kötet, mely a jelen évben 56 művel gyarapodott. 

63. A rimaszombati felsőbb leányiskolában mű-
ködött a hitoktatókkal együtt 9 tanár, növendékek száma 
volt 40. Az intézettől az eddig élvezett államsegély 
megvonatván, azt csak kisérletképen tartja fenn Fábry 
János igazgató a most folyó iskolai évre. 

64. Szeged-belvárosi népiskola értesítőjében, me-
lyet Ferenczi János adott ki, Éerenczi István a testgya-
korlat fontosságáról értekezik. Működött 14 tanító és taní-
tónő ; tanuló volt 429 fiú és 360 leány. 

65. A csáktornyai községi elemi iskolában volt 
8 tanító s összesen 403 tanuló. Az ipar ismétlő iskolába 
jártak 105-en. Igazgató : Jeney Gusztáv. 

66. A losonci állami elemi iskola értesítőjében 
Paksy Győző a postatakarékpénztárakról értekezik. 2—2 
osztály áll egy-egy tanító vezetése alatt. A növendékek 
száma volt 128. 

67. A siketnémák váci kir. orsz. intézetének 
értesítőjét Fekete Károly igazgató tette közzé s ő maga 
értekezik rendkívül érdekesen az ember beszédszerveze-
téről, különös tekintettel a siketnémák beszéltetésére. A 
tantestület áll 3 rendes és 3 segéd-tanárból, 3 tanár-se-
gédből, 4 tanárgyakornokból, egy hitoktatóból s egy 
munkatanítónőből. A tanfolyam 8 évre terjed. Volt az 
intézetben 60 fiú s 33 leány. Az intézetnek van eddig 
36 négy-négyezer forintos magánalapítványa. 

* * 

A rideg számokban, melyeket az értesítők statisz-
tikájából im itt registráltunk, nagyon sok a tanulság. 
Vonják ki ezt belőlük, a kik hazai és különösebben egy-
házi tanügyünk élén állanak. 

Lector. 
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T Á R C A . 

Tanulmány az úri-ima felett. 
(Folytatás,) 

I. 
Mi atyánk, ki a menyekben vagy. 

Az első dolog, mit e szavakra meg kell jegyeznünk 
az, hogy ezek újak a bibliában. Ezek nyitják meg az 
új-testamentumi imát. Ezen szavak világosan mutatják, 
hogy változás készül. »Az igaz világosság most fénylik.« 
Isten keresztül tört a trónját környező felhőkön és la-
kozott mi velünk, »hogy megismerjük az Istent.« A mi 
régen azelőtt, mint Ígéret adatot t : »Atyámnak fogsz 
engem nevezni,« most beteljesült. Dávid legnagyobb bi-
zalmában sem használja e szót : »Atyám.« Es bárhol lát-
juk, hogy Isten, mint Izrael atyja beszélt, e megszólítás 
mindig Isten jóságára irányúi; ő rá, mint a nép vezető-
jére, védőjére, az ő teremtő és megtartó hatalmára. Leg-
közelebb áll az új-testamentumi imához az, mely Ezsaiás-
nál található, melyben az elpusztított és elárvult nép is-
mét felbátorodik az Isten kegyelme által ezen szavakban : 
»Kétségkívül te vagy a mí atyánk, a mi szabadítónk. 
Te vagy a mi atyánk, óh Isten! mi vagyunk az anyag 
és te a fazekas és mindnyájan a te kezed műve vagyunk.« 
Ez többet jelent már, mint segítségül hívását Istennek; 
azt jelenti, hogy Isten különösebb összekötettésbe jött 
népével ; itt már az Istenfiának és az ő művének felis-
merése látszik. 

Egészen új álláspontra helyeztettünk a Krisztus 
által, a fiúi viszony magas keresztyéni álláspontjára. Az 
Istenfia emberfiává lett, hogy »kapjuk a fiúság lelkét«, 
hogy jogunk legyen ugyazon »Atyához«, kihez Krisztusnak 
joga volt. E rokonság először elménkben van meg, mé-
lyebben érzelmeinkben. Ez az, a mi lesújt és fölemel, 
hogy higyjiik, hogy Isten viszonyba jött velünk ; hogy 
annak a viszonynak meg kell maradni és hogy meg is 
fog maradni mind örökké. Őseink atyának nevezték 
Istent, eltekintve minden lehető következményeitől. Ez 
akkor kielégítő volt az emberre. De a mi természetünk 
kötve van ahhoz, mit Isten Jézus által kijelentett nekünk, s 
mindaddig, míg e személy lelkünkben elpusztítva nincs, 
rokonságban maradunk az Istennnel, »Atyánk« marad 
az Isten. Természetesen ez nem földi rokonság; más 
rokonságok segíthetnek megérteni azt, de az egy, a va-
lódi rokonság csak az, melybe Krisztussal helyeztettünk : 
a fiúsági viszony. Ez az a rokonság, a mely, ha minden 
földi rokonság megszűnt is már, az embert, ha abba 
belépett, boldoggá teszi. Megszűnik az ember hontalan 
és vándorló, jövevény és barangoló lenni a földön és 
az Isten színe előt t ; megszűnik csupán elhervadt levél 
lenni, mely reménytelenül vitetik a szél által, melynek 
eredetét senki sem nyomozza, melynek sorsa iránt senki 
sem érdeklődik ; ő megtalálta a helyét a mindenségben, 
talált egy támasztékot, egy reményt s az önmagában 
gyenge és^ gyámoltalan nyugszik állandóan a mennyei 
atyában. O kívül volt, azt gondolván, hogy a világ kopár, 
hideg, rideg és érdektelen; bolyongott »nem látván a 
nehéz felhőn át« s még kevésbbé álmodván, hogy van 
»egy«, ki látta őt és gondot viselt rá és most úgy ta-
lálja, hogy van egy »atyja«, egy, a kit szeret, egy, a 
kit dicsőit, egy, a kit imád. 

Ez az egyedüli út, melyen közeledhetünk Istenhez, 
a fiúsági viszony égbe vezető útja. Az egyedüli ima, 

melylyel Krisztus tanüaní kezd: >Mi atyánk.* Ezen 
szavakat igen könnyű képleges értelemben venni és ma-
gyarázni, mert hiszen könnyen felismerhetjük, hogy Isten 
jó volt hoz/ánk és úgy cselekedett velünk, mint »Atya.« 
De ezzel nem sokat nyerünk. Ez más bemenetelt keres 
az Isten kegyéhez, mint azt az ajtót, melyet ő maga 
nyitott meg a Jézus Krisztusban és épen azért nem 
visz közelebb Istenhez, hanem csak félrevezet. Es 
nincs is szükség, hogy más bemenetelt keressünk, 
mert az ajtó elég tágas. Mindenki átmehet rajta. 
Az egyedüli dolog, melyet meg kell mutatnunk a ka-
punál mint útlevelet, a mi emberségünk. Nincs ember 
ki ne hasznalná ez imát és egy sincs, kinek nagyobb 
joga lenne azt használni, mint egy másiknak, mert a 
jogtartás nem a kérőben, hanem a Krisztusban van. 

De ez imával könnyen lehet visszaé'ést elkövetni. 
Egy ember elhagyhatja e rokonságot és mégis atyjának 
nevezi az Istent. Természetesen ez semmit sem nyer 
általa. Isten kegyét nem lehet meglopni csalás leple 
alatt. Isten tudja, ki jön hozzá Krisztus által és ki 
mondja csak szájjal az ő nevét. De megcsaljuk saját 
magunkat. Azért lelkiismeretünkre kell hallgatnunk és 
azt kell várnunk az atya és fiú között, a mit az mond, a 
je'lem-hasonlóságot. Ezen jellem-hasonlóság feltalálható 
mindazokban, kik igazán nevezik Istent atyjuknak. Ilyen 
egyesülést tételez fel Krisztus, midőn azt mondja a hegyi 
beszédben: »Szeressétek ellenségeiteket, jót tegyetek 
azokkal, kik titeket gyűlölnek, hogy legyetek »gyerme-
kei* a ti mennyei atyátoknak.* Es a mint földi szülő új 
köteléket érez gyermeke iránt, midőn az megszólal s 
»atyámnak« kezdi őt szólítani: azonképen a szentség 
szellemének első mozdulata tanítja az Isten gyermekét, 
hogy így szólítsa ő t : »Atyám,« és ámbár tökéletlenül 
volt az mondva, de Isten mégis üdvözli azt, mint az ő 
hozzá való hasonlóságnak komoly jelét. 

Ugyanezen eszme nyer kifejezést a hozzá kötött 
epitheton által, mert nemcsak azt mondjuk »Mi atyánk,* 
hanem határozottan: »Mi atyánk, ki a menyben vagy.« 
Es miután a szentségnek és hatalomnak eszméi olyanok, 
melyekkel a > menyben« minden ember tá r su l : nem sza-
bad elfelednünk, hogy a kihez imádkozunk szent és 
hatalmas. Semmi kétség, hogy más eszmék is megmoz-
dulnak elménkben, midőn e szavak ajkainkról elröppen-
nek; semmi kétség, hogy az éghez való ezen imádko-
zás által felismerjük, hogy a föld nem elegendő nekünk, 
hogy a földi dolgok ajándékok nemcsak magukban, ha-
nem az Isten által küldve. Úgy nézünk az égre, mint 
minden adomány forrására; csak akkor terem a föld, 
midőn az ég meghallgatja annak imáit. 

Továbbá a fennebi szavak segítenek, hogy Isten-
nek lakóhelyet adhassuuk. Imánk sokkal nehezebb volna, 
ha csak ennyi lenne mondva : »Mi atyánk.« Érzelmünk 
gyengébb, semhogy egy mindenütt jelenlevő szellemet 
képesek lennénk felfogni. Nagyon igaz, a mí megmon-
datott : »A hol az Isten van, ott van a meny és hol 
nincs az Isten* ? Olyan segítségre van szükségünk, mely 
világosan fenntartja előttünk az Isten személyességét. 
Nem szabad összetévesztenünk őt teremtményével, hanem 
ahhoz kell imádkoznunk, ki el van különítve mindazoktól, 
miket alkotott. Isten lakóhelyének valóságáról elég annyit 
tudnunk, hogy Krisztus ott van. Ezt tudva Isten nem 
lehet elveszett ránk nézve. Bárhol vagyunk, meny van 
felettünk és bárhol élünk, fellebbezhetünk Istenhez, az 
által, a ki az út. Isten nem egy a mi eszméink közül, 
hanem egy elkülönített, határozott személy, a ki hallja, 
midőn azt mondjuk: »Atyánk.* Az ő jelenlétét nem 
varázsoljuk elő térdelés vagy szemforgatás által — mint 
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némelyek hiszik — ott volt ő, mielőtt imádkoztunk és 
jelen volt, mielőtt megfigyeltük az ő jelenlétét. 

De a vezér eszme, melyet az Úr ez imában érté-
sünkre adott, az, hogy a mennyire akar Isten segíteni, 
mint atyánk, annyira teheti — lévén a menyben. Mint 
Dávid mondja: »Istenünk a menyben van, mindeneket 
alkotott, mik neki tetszettek.« Imánk nem fog hitből 
eredni mindaddig, míg Istent nem helyezzük magasra fe-
libénk. A föld sötétségéből imádkozunk ahhoz, ki a meny 
fényében lakozik ; a földi zavar és félelemből imádkozunk 
ahhoz, ki felettünk van »látván a föld legvégső határaira 
és rendezvén mindeneket.® Jó nekünk megemlékeznünk, 
hogy van egy meny, mint van föld; egy hely, hol min-
den rendezett, mindenben Isten törvénye szemlélhető, 
minden biztos és békés, mint a kék égbolt, mely azt 
ábrázolja. Az a mi vigasztalásunk, hogy a míg e földön 
élünk is, fellebezhetünk egyhez, ki felettünk van és 
ellenőriztetünk az által. A gyermek, midőn már nem 
tud segíteni magán, atyjához szalad, pillanatig sem két-
kedvén, hogy elegendő segítséget és erőt fog nála találni. 
Szünjünk meg Isten erejét mérlegelni és hasonlítgatni azt 
az emberi erőhöz vagy következtetni egyikről a másikra. 
Ne gondoljuk, hogy midőn nem látunk semmi lehető-
séget, Isten sem lát. Vannak kik Istent nem helyezik 
az égbe, kik nem tételeznek fel több bölcsességet és 
hatalmat, mint az emberekről, kinek segítségében nem 
bíznak annyira, mint kellene. Ezért van az a sok kétség-
beesés, az a sok élet-tragédia, az a sok öngyilkosság, 
midőn az emberi erő már végkép ki van merítve s nincs 
szívükben egy, mindeneket tenni képes Istennek« a mi 
atyánk«-nak érzete! 

Ismét ezen ima épúgy a menyei szentség, mint a 
földi hatalom Istenét helyezi előnkbe. Istenben, kihez 
imádkozunk, öszpontosul minden befolyás a jóra és tőle 
semmi gonosz nem származhatik. Az ő hatalmának min-
den vonása a jó oldalt illeti, illette és fogja illetni. »Ot 
nem lehet megkísérteni.* »A mi atyánk« természetéhez 
tartozik áldani, segíteni, adni a legutolsóig. Méltányolja 
a legkisebb jóra való kezdetet is és életre kelti, mit az 
ember halottnak és elveszettnek hitt. Gyöngéden bánik 
a bűnösökkel, hogy megtérésre vezesse őket. 

Alig szükséges mondanunk, hogy e szó: »mi«, 
melylyel ez imában Istent meg kell szólítanunk, egyálta-
lában nem akadályozza vagy gyengíti ez ima magán 
használatát. De urunk népének, mint »egy test«-nek 
szükségére lévén tekintettel: egy imát ad mindeneknek 
és ezért van, hogy midőn közösen imádkozunk és azon 
dolgokért, melyek minden emberrel közösek: érezzük 
meghallgattatásunk bizonyosságát a maga magaslatán. Mi 
tehát csak a közös hangot erősítjük, mely felmegy 
Istenhez, minden időben és a . világ minden részéből, 
melyet elfogad »atyánk« az ártatlan gyermek szelíd aj-
kairól és a megtört öreg reszkető ajkairól, mely mint 
elfojtott sóhaj küldetett a menyek urához a lesújtott 
által, a mely hasonlóan a Jákób lajtorján járó angyalok 
imájához, kivezeti a lelket e föld színéről és adván ne-
künk az Isten dolgainak látását, megtanít, hogy mi 
érdemes a kívánásra. Ezen imában érezzük a szentek 
egyességét igazán, midőn imádkozzuk azt és megemlé-
kezünk embertársaink nagy társaságáról, melyben min-
den fájdalmat, minden gyanút, minden örömet, minden 
aggodalmat, minden bajt és bűnt, melyek közösek az 
egész emberiséggel — mintegy megtestesülve látunk és 
így igazán megtanuljuk, melyek a mi igazi sebeink. És 
így nem vakíttatva el jelen, különleges körülményeink 
altal, megtanuljuk azokon át felismerni a közös szüksé-
geket, melyek az emberi természetben feküsznek és min-

dig léteznek. És így megtanít minket imádkozni a társa-
ság, a melyben imádkozunk és annak természete, akihez 
imádkozunk. 

Igy megtanuljuk becsülni ez imát. Helyesen hasz-
nálni azt, értelemmel és érzéssel, annyi, mint helyesen 
imádkozni kezdeni; bizalommal és szeretettel, mert »mi 
atyánkhoz« imádkozunk ; alázattal, mert Istent »atyánk«-
nak szólítjuk, tehát csak a fiú alázatosságával közeled-
hetünk hozzá; nagy gonddal, mert ő szent. Minden 
dolgom jól megy, ha azt mondhatom: »Atyám.« 

Használjuk tehát ez imát, arra törekedvén mindig, 
hogy jobban és jobban megtöltsük azt értelemmel; higy-
jük, hogy »atyánk« át fog segíteni az ő hozzá való kö-
zeledés nehézségein. És a mint érezzük a szeretet szük-
ségét, érezni kezdjük az isteni tisztelet és ima szükségét, 
mely megtalálja a maga tárgyát, midőn — mint tékozló 
fiúk — visszatérünk az »atyai« hajlékba és Isten elé 
borúivá mondjuk : »Mi atyánk, ki a menyben vagy.* 

(Folyt, köv.) Szőts Gerö. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
A bihar-diószegi ev. reform, eyyház mait ja és 

jelene. Egyháztörténeti monográfia. Irta Jfolnár Já-
nos a hiliar-diószegi ev. ref. egyház egyik rendes lelkésze. 
Nagyvárad, nyomatott Laszky Ármin könyvnyomdájában 

1885. 80 321 lap.1 Ára 1 jrt 50 kr. 

Molnár János lelkésztársunk nemcsak szorgalmának 
és egyháza iránti lelkesültségének adta dicséretes jelét 
e terjedelmes munka kidolgozásával és közrebocsátásával, 
hanem ezzel a hazai ref. egyházirodalomnak is valóban 
jó szolgálatot tett. 

Pedig a feladat, melynek megoldása reá várt, ne-
héznek és hálátlannak mondható. A régibb időről csak 
»homályt talált« maga előtt >és mélységet® ő is, azon 
okból, mert a mi református elődeink az egyháztörté-
nész számára általában nem jegyeztek és reánk mit sem 
hagytak. Az újabb s legújabb kor tüzetes ismertetése 
pedig a távolabb lakókban kevesebb érdekeltséget — a 
közel érdeklettekben pedig — keserű érzelmeket támaszt-
hat, a mennyiben elkerülhetetlen, hogy az iró egészen 
közönséges sőt megrovásra méltó dolgokat is ne érintsen. 

Molnárt azonban mindez nem riasztotta vissza at-
tól, hogy lelkiismeretes munkát végezzen. Fáradsággal 
és nagy gonddal szedegeti össze irott és nyomtatott 
művekből s egyéb emlékekből a tárgyára vonatkozó 
régibb adatokat s igyekszik azok hianyait némi részben 
józan egybevetések és következtetések által pótolgatni. 
A kép, melyet rajzolni kíván; természetesen igy is na-
gyon fogyatékos. Egyháza reformációjának történetéhez 
nincsenek tényleges közvetlen adatai sem. Nemkülönben 
kopár a mező a XVI. és XVII. századokról átalán véve, 
melyek történetét a lelkészek névsorán s az egyház bir-
tokában megmaradt egy pár levélen kívül jóformán csak 
a XVII. századbeli néhány urasztali klenodium tartotta 
fenn, melyet a vallásos kegyelet őrzött meg az elkalló-
dástól. 

De annál gazdagabb forrásokat talál szerzőnk az 
ujabb korhoz, melyeket teljes mértékben föl is használ. 
Alig képzelhető az egyházi életnek és szervezetnek olyan 
jelensége vagy része, mely figyelmét kikerülné s mely-
nek gondos leírását ne adná. A vallásos és erkölcsi 
élettől kezdve le a harangozok és bábák fizetéséig min-
dent híven és részletesen elbeszél. Az egyházi ingat-
lanok, épületek, stolarék s teff. történetét külön-kü-
lön szintúgy megír ja , mint azok jelenkori állapotát s 
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mint magának az egyháznak és iskoláinak külső életét 
és viszontagságait. É nagy részletesség az olvasóközön-
ség egy része előtt kétségkívül érdektelen és felesleges; 
de a multak ismerete kisebb fontosságú dolgoknál is 
hasznos és érdekes a helybeliekre nézve ; míg megfor-
dítva az ezek által ismert jelenkori viszonyok és egy-
házi szokások tüzetes leírása becsessé válik a távoliak 
és különösen a jövendőbeliek előtt. A munka ilyen mó-
don nem annyira történet, mint inkább statisztikai leirás 
és pontos leltár az egyház mindennemű viszonyairól s 
mint ilyen gyakorlati becscsel biró különösen a helyben 
lakók, s igen értékessé válik a jövő kor statisztikusa 
és történetirója előtt. 

S a szerző igen helyesen, főleg ezeket tartá szem 
előtt műve Írásakor. Míg egyfelől a található jó tulajdon-
ságokat készséggel lajstromozza és emeli k i : addig más-
felől a létező hiányokat, bajokat és visszaéléseket is sorra 
veszi, kiemeli s megszüntetésük és orvoslásuk tekinteté-
ben javaslatokkal és buzdítással kíván hatni. Molnár 
nem csupán felületes rajzot ád egyházáról s nemcsak 
külső képét festi annak, hanem látni engedi az egyház 
testének minden részét, föltárja tartózkodás nélkül az 
egyes tagok és szervek ismert és ismeretlen állapotát s 
azok szabályos vagy szabálytalan működését: úgy hogy 
a'szemlélő egyszerre minden oldalról tájékozva van élethű 
vonások által az igazi állapot felől. 

Ez állapot nagyjában olyan, a minő általában a 
magyar református egyházaké. Gazdag természeti kincsek 
és adományok fejletlenül s itt-ott rossz irányban fejlődve. 
Gyakori nemes felhevülések, az uralkodó apathia és élhe-
tetlenség által csakhamar lelohasztva és fölemésztve. Sok 
józanság, sok igazság, sok nemes szándék, kevéssé értékesítve 
és valósítva. Épen ilyen igaz barátokra van szükség : hogy 
gyöngéinkre figyelmeztetve legyünk s ily kendőzetlen szí-
nekre, hogy az orvoslás helyes nyomon indulhasson meg. 

Ajánljuk jó lélekkel e művet, mely mint értesültem 
(bár maga Diószeg is meghozta érdekeben szép áldoza-
tát) csak a szerzőnek ráfizetése mellett jelenhetett meg, 
mindazoknak, kik reform, egyházunk múltja és jelenkori 
állapota iránt komolyan érdeklődnek. 

Mutatványképen álljon itt a műből az ispotályról 
szóló részlet. 

»Ez intézet, bár valláskülönbség nélkül kiterjeszti 
jótéteményét minden diószegi illetőségű — arra érde-
mes — szegényre, protestáns felekezeti jellegűnek mond-
ható annyiban, a mennyiben egyházunk igazgatása, s 
felügyelete alatt áll, ez kezelvén annak alaptőkéjét s tel-
jesítvén kiadásait, szükségeit. 

Keletkezési ideje és körülménye ez ápoldának a 
mult homályában vész el, hacsak a XVIII. század másod 
felének első tizedére nem tesszük azt, a midőn, 1751-dik 
ápr. 20-ról ily jegyzést találunk róla : »Tikos János uram 
(debreceni senator) telekjén levő kis kamráját, mely a 
kis városháza mellett vagyon, (talán a régebben jegyzői 
lakúi szolgált, ma tószer-utcai leányiskolái lak megett, 
közvetve) és épületecskéjét diószegi koldusok ispotályá-
nak kegyesen oda engedni méltóztatott. Ez épületet a 
földesúrnak járó illetmények alól gr. Dietrichstein föl-
desúr mentette fel. Egyházi feljegyzéseinkben ez ápoldá-
ról említést csak 1766-tól találunk, ez évről az jegyez-
tetvén fel, hogy »egy ispotályos megcsapatik a külső 
elöljáróság által paráznaságéért.* E század elején még 
csak két szobából állott az ispotály épülete 10—12 sze-
gény, beteg elaggott számára. E szobák egyikét az 
egyház, másikát a város építtette. 1823-ban az egyház 
kőkonyhával és kőkéménynyel látta el, ugyanakkor kő-
kutat építtetett udvarára. Ily állapotban volt 1875-ig, a 

midőn egyházunk egyik nemes szívű híve által kibővít-
tetett, úgy hogy ma 15 —17 szegényt ís befogadhat. 

Az ispotály feletti felügyeletet maga az egyházta-
nács gyakorolja, ő vévén fel annak kebelébe az érde-
meseket, ő tiltván ki abból a méltatlanokat. . . Hajdan 
a nemesi gondnok vezette az ispotály ügyét, kezelte 
pénzeit s gyakorolt arra felügyeletet. Ma is az egyház-
gondnok az ispotály közvetlen felügyelője, ki az ápoldát 
koronként meglátogatja, a felmerülő szükségeket, hiá-
nyokat pótol ja ; az ő felügyelete alatt áll az ispotályi 
gazda (coquus), ki a begyűlt könyöradományokat az 
ápoltak közt kiosztja, rendre felügyel, és ha ápolt hal 
meg, temetési ügyében eljár. Szolgálatáért egyházi adó-
mentességben részesül. 

Ez ispotályba fölvételre igényt csak diószegi illető-
ségű elaggott vagy elbetegült munkaképtelen és vagyon-
talan egyének tarthatnak, vagy kik rendelkeznek ugyan 
néhány forinttal, de abból megélni nem tudván, azt 
az egyház kezelésére bocsátják át s magukat fölvétetni 
kérik. 

Az ispotályi jótétemény áll lakásnak, kosztnak, 
mely hetenként az egyes erősebb ápoltak áltat a város-
ban különféle élelmi szerekben szedetik össze, élvezeté-
ben. Ha elegendő élelmiszer be nem gyűlne, az egyház-
gondnok vásárol elegendő élelmet. Ú g y látszik, mintha 
hajdan rendes ispotályi gazdasszony lett volna, vagy 
legalább ilyenül tekintetett az ápoltak legerősebb és 
valamennyire munkatehető női tagja, ki (mint ma is) az 
erőtleneket tiszta ruhával ellátja, s azok ételét elkészíti. 
A z ispotályt kellő mennyiségű tüzelővel s az ápoltakat 
a szükséges ruhadarabokkal az egyház látja el. A bete-
gek számára a gyógyszereket a város fizeti ki. Haláleset 
alkalmával temetési költségeiket az egyház fedezi. A be-
tegeket a városi orvos emberbaráti jó indulatból díjtala-
nul gyógykezeli. 

1858-ban elhatároztatott, hogy adakozás végett 
minden újhold második vasárnapján az ispotályosok szük-
sége hirdettessék ki a gyülekezet előtt. Ma is, s minden 
évben egyszer publikáltatik az, s a begyült adomány 
azonnal kiosztatík az ispotályi ápoltak közt. 

E jótéteményeken kívül részesülnek az ápolda tag-
jai minden hónap első napján azon pénzösszeg osztalé-
kában, mely ezelőtt személyenként 1 — I rénes frtot tett, 
de a mely ma tekintet nélkül az ispotályosok számára 
4 frtban osztatik szét egyenlő részben közöttök, melyet 
Diószeg egykori földesura, gróf Zichy Ferenc 1806. 
okt. 9-dik napján kelt adomány-levelében mindenkorra 
adományozott. Az adomány-levél így hangzik: >Minek-
utána a szegény ispotályosoknak jobbítani sorsokat aka-
rom, azért köteles légyen minden hónap utolsó napján 
az kurátor az inspektorhoz jönni az ispotályban lévő sze-
gényeknek specificatiójával, melyre az inspektor minden 
szegény személyre, a ki ispotályban lakik egy-egy rfrtot 
cassámból assignál.* 

Az ispotályi alaptőkét különböző időkben, külön-
böző kegyes adakozók ajánlatai, hagyományai s a ható-
ságok (hajdan szolgabírói, városi stb.) által beszedett és 
az ispotálynak felajánlott büntetés- vagy bírságpénzek 
összege képezi, mely ma törvényes kamaton egyeseknél 
kölcsönre van kiadva az egyház által. Az ispotályi alap-
tőkéről számadást 1804. szept. 4-ről találunk első ízben, 
a midőn az 376 vfrt és 34 kr. volt, melyet felelősség 
terhe alatt a nemesek kurátora kezelt, 1872-ben 1458 frt 
a tőke, 1873-ban kötvényeken 1458 frt, készpénzben 
386 frt 86 kr., összesen 1764 frt 86 kr . ; 1874-ben 
1638 frt 68 kr. (ez évi kiadás volt 585 frt 48 kr.), 
1882-dik évben az alaptőke 1237 frt 68 kr. 1804-ben 
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hagyomány utján az ispotály egy darab szöllőnek is 
birtokába jutott, de ez, mint az egyház elhatározta, el-
adatott.* Szeremlei Sámuel. 

B E L F Ö L D . 
Az ó-budai reform, egyház örömünnepe. 
E sok vihart látott egyházunk augusztus végén 

egész csöndben, de igazi protestáns bensőséggel ulte 
meg temploma százéves fennállásának emlékünnepét. Az 
ünnepélyen nemcsak megjelent, hanem hivatalosan fun-
gált és úrvacsorát osztott főt. Dobos János úr, veterán 
egyházi irónk és lelkészi korunk érdemes nesztora, ki 

Ó-Budán született és 55 évvel ezelőtt ott kezdte lelkészi 
pályáját. Készséggel nyitunk tért az alkalomszerűsége és 
személyes vonatkozásai által is nagyon érdekes követ-
kező beszédének. 

»Keresztyén gyülekezet! Negyvenkét esztendeje mult 
már annak, hogy búcsú-szóm e szent helyen elhang-
zott. Akkor az evangyéliom szavain zártam be búcsú-
beszédemet, mint most ennek az egyháznak egyik mult 
századát. 

Azóta sok idő lefolyt már. Negyvenkét esztendő 
haladja a bujdosás idejét, mely alatt folyvást bujdostam. 
Szállásom volt jó emberek és ellenség között; folyvást 
küzködtem magammal, másokkal, az élettel, a sorssal. 
Sokszor hullott manna utamra, mely eltakarta annak 
köveit; sokszor találtam mérges kigyókra ; sokszor eped-
tem ; sokszor jutott eszembe atyámnak elhagyott háza, 
az a kis ház, melynek ajtaja most a hazatérő öreg ván-
dor előtt ismét megnyílt, hol boldogult atyám és ti vár-
tok rám, ti fogadtok engemet. 

A h de megváltozott minden! Az öregek, régi volt 
hallgatóim, kevés hiján elmentek előttem; elköltöztek 
egy jobb hazába. Ott pihennek, hol atyám, anyám, 
testvéreim s gyermekem pora nyugszik. A hajdani re-
formált magyar templom darabjaiból felépült második 
templom ajtói százados ünnepre nyíltak fel ; új nemze-
dék gyűlt fel a díszesen egyszerű második templomba. 

De még egy élt a régiek közül, a ki együtt élt, 
küzdött, imádkozott és ült a templom ajtajában ; kit 
ebben a templomban tartottak keresztvízre, itt avattak 
hivatalába ; ki itthon van, ki legöregebb a háznál. Meg-
emlékeztetek róla, meghívtátok az ünnepre, hogy meg-
szegje az új kenyeret és asztaláldást mondjon. 

Ez ime itt van. Szólni sőt vacsorálni kiván veletek, 
minek előtte elmenne . . . meghalni. 

Kit illetne inkább a szó és min kezdhetné az ez-
előtt annyi esztendővel elhagyott beszédet, min egyében, 
mint azon, a min hajdan végezte : az örök éleinek be-
szédén, melyet irva találunk Luk. XXlí . T4. 15 : »És 
mikor eljött volna az idő, letelepedék, és a tízenkét 
apostolok vele egyetemben és mondá nékik : Nagy kí-
vánsággal kívántam e húsvéti bárányt megenni veletek, 
minekelőtte én szenvednék.« 

Lukács evangyélioma huszonkettődik részében az 
úrvacsorája szereztetése van megírva. Az eredeti keleti 
képnek két része van, az egyik a ház, az étterem, hova 
vendégek gyűlnek ünnepelni, a másik, az ünneplő ven-
dégsereg. 

Az étterem tiszta, fel van ékesítve, mintha valami 
nagy vendéget várna. És miben áll ennek ékessége ? 
Hol vannak az aranyszövetű függönyök, a mélységes 
titkokat takaró kárpitok, melyek a!á avatatlan szemek 
nem láthatnak ? Hol a fényes felhő, az annak homályá-

ban remegő arany, ezüst oltári edény ? Hol az oltár, a 
szin, a hang, a műremekek, melyek az oltárt borítják ? 
Hol az Urím, a Thumim arany kapcsai között felragyogó 
lévita sereg ? . . . Nincs! 

Mi van itt, mit látunk itt e helyett ? a drágasá-
gok, a művészeti kirakatok helyét mi foglalja el? Fele-
let : egyszerű tisztaság. Az egyszerű fehér falak között 
az oltár helyén egy még egyszerűbb leterített asztal. 
A leterített kincsek és titkok helyére mit takart az ün-
nepet szentelő sereg ? Lássuk. . . 

(Az asztal bontásnál.) Egy megtört darab kenyér, 
egy pohár bor ! . . . Csak ? . . . Úgy van, a kenyér, mit 
Isten adott az első ember kezébe, hogy legyen mit adni 
gyermekeinek ; adott kezébe Jézusnak, hogy legyen mit 
adni a tanítványoknak; a kenyér, mely nélkül a dús-
gazdag éhen halna aranyai között. És a bor . . . az új-
szövetség poharában, melyet Isten kötött fia a Jézus vére 
által az ember-nemzettséggel, melynek gyöngyeiből az 
isteni végetlen szeretet titka ragyog fel. 

A ház vendégei mi vagyunk, mint hajdan voltak a 
Jézus tanítványai, az asztal körül helyet, mint ők, mi 
foglalunk. Az első helyen, az asztalfőn O, a világ meg-
váltója ; O, a ki megígérte, hogy ha valahol az ő nevé-
ben ketten vagy hárman egybegyűlünk : ott lesz kö-
zöttünk. Sőt ő maga mondá, hogy kívánkozik velünk 
lenni, miért ne volna itt velünk épen azért, hogy velünk 
együtt vacsoráljon ? O van igenis az asztalfőn. Övé az 
első szó, és mi mintha hallanánk ismét az első alkalom-
mal mondott szókat: »Nagy kívánsággal kívántam vele-
tek vacsorálni.* Hát a mi szivünk nem repesne-e örömé-
ben ; nem kivánna-e nagy kívánsággal vele ünnepelni, 
vele zárni be a mult, s az ő nevében nyitni meg az új 
századot ? 

Itt vagyunk mi, hol egy század lefolyása alatt 
annyiszor terítettél asztalt nekünk és atyáinknak ; any-
nyiszor jól tartád megéhezett és megszomjúzott lelkün-
ket. De hogy közelítsünk hozzád, hiszen mi bűnös em-
berek vagyunk ? Az örökéletnek kenyerét, az új szövetség 
poharát ég felé emelve, imádkozva, mellünket verve ál-
lunk asztalod körül. 

(Ima asztal előtt.) Nagy Isten, atyáink erős Istenei 
Ezelőtt száz esztendővel nyilt meg ennek az egyháznak 
ajtaja, mikor először törte meg néped itt a kenyeret ; 
vette fel a hálaadásnak poharát és ünnepet ült, Isten 
házának, menyország kapujának nevezvén ezt a helyet. 

A te nevedben jött, a te nevedben nyitotta meg 
ennek a háznak ajtaját ezelőtt száz évvel a te itt lakott 
néped ; a te nevedben közelített mind annyiszor a kegye-
lemnek székéhez, hogy itt kegyelmet és bűnbocsánatot 
nyerjen. Igy közelítünk mi is e mai napon, egy század-
nak emlékezetét, hálaáldozatát hozván magunkkal; de 
hozván egyúttal egy egész század bűneinek, szenvedé-
seinek terhét. Oh ! töröld el őket mind szent fiad áldoza-
tával; zárd be velők a mult század ajtaját és nyisd meg 
egy újnak kapuját, melyen át egy boldogabb jövőnek 
hajnala mosolyogjon egyházunkra és kivált szegény, 
szorongatott hazánkra, mely szabadulása ünnepét most 
velünk egy födél alatt üli. . . Ámen. 

Benyújtottuk könyörgő levelünket a kegyelemnek 
székéhez. Én a Jézus, a mi szószóllónk, nevében hozom 
a kegyelmes választ: »megbocsátattak bűneid, jöjj el 
békeséggel, íme minden kész.c 

(Asztal után.) Leborulunk előtted Istenünk, Atyánk, 
hogy asztaláldást mondjunk, minekelőtte távoznánk I Meg-
teljesedett a mi lelkünk örömmel és hálával, mert a te 
vendégid voltunk, ki minket lelki eledellel tápláltál. De 
nem távozhatunk addig, míg minket meg nem áldasz ; 
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míg nekünk útravalót nem adsz, hogy útközben el ne 
fogyatkozzunk. A jövő bizonytalan ; sok gonosz fenyeget-
heti napjainkban egyházadat . . . egyházunkat; de ha te 
maradsz erős várunk: nem árthat nekünk az ember, és 
mi védő szárnyaid alá hajtjuk fejünket. Sok vész fenye-
geti hazánkat, mely minket »ápol és eltakar«. Áld meg 
ezt a sok sanyarúságot látott édes anyát, hogy ne le-
gyen kénytelen arcát kezével eltakarni, hogy ne lássa 
fiainak halálát. 

»Oh uram! térj ismétlen hozzánk; 
Mennyekből szemed fordítsd reánk, 
Es látogasd meg a szüllőt, 
Melyet jobb kezed ültetett. 
Nézd meg e csemetét végre, 
Kit szerzél dicsőségedre.® 

(Ároni áldás IV. Mos. V I : 24—26.) Dohos. 
Mélyen meghatva másolom le s teszem közzé e 

becses, s miként szerzője magát kifejezé »utolsó kéziratot.« 
Vajha ne lenne úgy 1 De ha az a »vas penna oly nehéz« 
mintha ^bilincsül volna verve« . . . a lábakra: legyen 
áldott az Úr neve, hogy ha úgy kell lennie, mi értünk 
fogta meg utolszor az a reszkető kéz! 

Ahol kezdte, ott végezte, nem az életet, de a szent 
szolgálatot. Oly áldása Istennek, melyet csak egy így 
megfutott életpálya nyerhet jutalmúl az égtől. 

Mészáros Sámuel, 
ó-budai református lelkész. 

Szász Károly úr püspöki látogatása. 
A Zalátán töltött éj után, szeptember 20-kán a 

piskói anyaegyházhoz tartozó Kemse leány-egyházba 
tért be a püspöki látogatás. Az alig pár száz lelket, sőt 
annyit sem számláló kisded gyülekezet, még régi kis 
templomában dicséri Istenét, de már iskolát és tanítói 
lakot épített s most temploma megújításához készül. A 
kíséretével oda érkező püspököt a templom előtt várta 
a kis gyülekezet apraja és nagyja, s itt a gyülekezet 
megválasztott, de helyét még el nem foglalt lelkésze, 
Pál József (most még garéi lelkész) bemutatván pár 
szóval a leány-egyház előkönyörgő tanítóját, Hetesi 
Károlyt, ez lelkes szavakkal üdvözölte a főpásztort, ki 
a kicsinyekre és nagyokra egyaránt kiterjedő szeretete s 
atyai gondja felőli biztosítással örvendeztette meg vála-
szában a kis de buzgó gyülekezetet. Mindjárt a tem-
plomba menve, püspök úr a gyülekezet s ahhoz csatlako-
zott nagyszámú kiséret éber figyelme mellett szólott ama 
jó békességről, mely a léleknek gyümölcse, intve a népet az 
erkölcsi ragályok ellen, melyek az ormánysági vidéken a 
népet mételyezik s melyektől csak az Isten igéje s a 
vallásos és erkölcsös életre való igyekezet menthet meg. 
A famennyezetü kis templom, kockás, festett deszkáival, 
vályog és vert falai közt még sohasem hallott püspöki 
beszédet, ámbár az előkönyörgő tanítót a vidéken tréfá-
san piskói püspöknek nevezik. Az iskolában 28 növen-
dék nyer értelmes oktatást a vallásban s a népiskolai 
lantárgyak szűkre szabott körében. A presbyterium jóra 
való igyekezetét méltányolva dicsérte s buzdította kitar-
tásra püspök úr és áldással vett búcsút az ajkain csüngő 
kis gyülekezettől, melynek anyaegyházát Piskót az nap 
délután lágogatta. Itt a helyettes' lelkész Szigeti Bálint 
üdvözölte, az egész gyülekezet örömkiáltásai közt, me-
lyek a püspök nyájas és megnyerő válasza után kétsze-
resen megújultak. E gyülekezet, mely az utóbbi huszonöt 
év alatt összes épületeit újakkal cserélte fel, s szép, 
tágas, boltozatos templomával méltán dicsekedhetik, gyer-
meki megadással hallgatta egyházában főpásztora szavait, 

melyekben ez megdicsérvén a gyülekezet buzgóságát s 
nagy áldozatait az Isten háza külső építésében, a belső 
lelki ház szintoly buzgó építésére intette hallgatóit. 
Visszaemlékezve ez egyház tiszteletes mú'tjára és törté-
neti hagyományaira, (melyekre vonatkozólag egy érdekes 
történeti oklevél is van az egyház leveles ládájában) 
ezzel előre annyira megnyerte a híveket, hogy azok a 
rossz szokások s erkölcstelensége kelleni feddő beszédét 
is hálás szívvel fogadták. Az iskola (Losonczi Ferenc 
tanító vezetése alatt) kétségkívül a legkitűnőbbek egyike 
Baranyában. A tanító (a nagykőrösi képezdei tanár test-
vére) ritka szakértelemmel s fáradhatlan szorgalommal 
vezeti a közel 50 gyermeket számláló iskolát, mit ezek 
értelmes és kész feleletei, a nyelvtanban, számvetésben, 
földrajzban stb. ritka jártassága fényesen bizonyítanak. 
Tanító és tanítványok egyaránt megérdemelték s ki is 
vívták a főpásztor dicséretét, ki azzal az iskolákban (me-
lyeket mindenütt behatóan vizsgál) épen nem szokott 
fukarkodni. A presbyteriumban az a körülmény merült 
föl, hogy a f. évi tavaszán történt papválasztáskor az 
összes presbyterium — egyen kívül — a miatt, mert a 
nép többsége a presbyterium ellenére választott, töme-
gesen lemondott s a h. lelkész (nem a mostani) e lemon-
dást egyszerűen elfogadta s új presbyteriumot választa-
tott, a nélkül, hogy az egyház alkotmányos rendje elleni 
eme lépést az esperesnek — sem előre, sem utólagosan 
— csak be is jelelentette volna. — Püspök és esperes 
egyenlő meglepetéssel hallották ez eseményt s a püspök 
elrendelte, hogy a lemondás okai vizsgáltassanak meg 
s az esperes vagy esetleg az egyházmegye intézkedjék. 

Piskóról 2 i -én reggel Vejlire következett a láto-
gatás. E kisded de igen jóravaló s rendes gyülekezetben, 
annak nagy áldozatokkal ékesen épült temploma és párját 
ritkító szép emeletes paplakja előtt az egybegyűlt sereg 
közepstte, a derék és buzgó lelkész Szendi Lajos szépen 
átgondolt beszéddel üdvözölte püspökét, ki arra melegen 
s meghatottan válaszolt. A szép s tágas templomban, 
hová csakhamar betért a nép s a kíséret, szinte jól esett 
a beszéd, mely ezúttal az ormánysági népnek itt elő-
térbe lépő dicséretesb tulajdonai — az egyháza iránti 
áldozatkész buzgóság, munkásság — körül forgott, de a 
testi szorgalmatosság mellett a lelkiekben való szorgal-
matosságra is hathatósan intett. A templom és paplak 
építésében kimerült nép még hátra van az iskolaépülettel, 
de a mire már szinte tettleg készül, anyagszereket vásá-
rol stb. Az iskola jelenleg egy silány parasztházban, nyo-
morult, szűk, sötét helyiségben van s elég értelmes, de 
még nem pályavégzett és gyakorlatlan tanító vezetése 
alatt szellemileg sem nagy eredményt bír felmutatni. A 
presbyterium, a gyülekezet ügyeinek rendbentartásáért 
méltó dicséretet nyert, de az iskolának mielőbbi felépí-
tésére — valamint a költséges de biztosítatlan egyházi 
épületeknek tűz elleni biztosítására, hatályosan intetett. 
S ezzel a napi munka befejezve, délutánra nem volt más 
egyház a látogatásra kitűzve. De a délután azért nem 
lehetett pihenést adó a püspöknek s kísérőjének, a ker. 
főjegyzőnek ; mert egész délután s késő estig, az idő-
közben érkezett hivatalos ügyek ellátásával foglalkoztak. 

Szept. 22-én reggel Luzsok fogadta püspökét. Az 
erélyes fiatal lelkész, Fejes Sándor szíves üdvözlete s a 
főpásztornak arra adott nyájas válasza után, a gyülekezet 
egy közrendű tagja kért engedelmet a szólásra, a mit 
megnyervén, jól választott bibliai helyekből szerkesztett 
beszédet intézett a főpásztorhoz, ki arra szintén a bib-
liából felelt. A templom, melybe mindjárt betértek, szép, 
tágas — talán nagy is e kisded gyülekezetnek, de annál 
nagyobb buzgóságáról tesz bizonyságot. A püspök itt is 
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az eláradt erkölcstelenségek s örökölt rosz szokások (az 
ifjak téli játszóházai, az azokban űzött szemérmetlensé-
gek, meg a vadházasságok stb.) ellen beszélt s javulásra 
intette hallgatóit.*) Az iskolát maga a lelkész vezeti, értel-
mesen kivált a m. nyelvben és a számtanban, de kevésbbé 
kielégitőleg a könyvnélkül tanult és gépiesen felmondott 
tárgyakban. Az egyháznak 13 hold földbirtoka van, mely-
nek jövedelmét azonban évenként egy-két száz forintot 
kereső közmunkával pótolják a hívek. A jó karban levő 
épületek itt sincsenek biztosítva, de biztosításuk (mint 
mindenütt, a hol nincsenek s ez a legtöbb hely) szigo-
rúan elrendeltetett. 

Délután az anyaegyház filiálájába, Nayy-Csdnyha ment 
a látogatás, hol az anyaegyház lelkészének testvére, Fejes 
Sándor, az előkönyörgő tanító üdvözölte a kisded, de 
rendben tartott gyülekezet nevében a püspököt. A tem-
lomban a nép méltó dicséretet nyert áldozó buzgóságáért, 
de atyai dorgálást is az itt is uralkodó s az erkölcsöket 
megmételyező ormánysági rossz szokásokért: a játék-
házak, arcfestés, vadházasságok és a többiért. Az isko-
lában az elég tágas s jól berendezett tanterem, s benne 
32 gyermek értelmes feleleteivel s kielégítő haladásával 
érdemelte ki a püspök dicséretét. 

23-án reggel Vaiszlóba indult püspök úr számos kisé-
rettel, melyhez a nagy-csányiak is több kocsival csatlakoz-
tak. A határon várakozott a vaiszlói bandérium és üdvözlő 
nép, melynek nevében a jegyző, majd egy iparos és egy ko-
szorút átnyújtó leány beszélt. A bevonulás alatt a kath. 
templom tornyában is szóltak a harangok. Benn a lelkészlak 
előtt Bátori István lelkész fogadta a főpásztort s az arra 
adott válasz után a zászlója alatt megjelent olvasó-egylet 
tisztelgett, ismét a jegyző üdvözlő szónoklatával. Miután 
püspök úr ezt is alkalomszerű válaszszal köszönte meg, 
megszólaltak a harangok. A templom szorongásig meg-
telt, sokan voltak jelen a kath. felekezet tagjai közül is. 
A beszéd, melyet püspök úr itt tartott, megint az egyház 
állapotával foglalkozott. Szólt a csontokhoz, melyek szét-
szórva hevernek; a nazarenizmus, vallástalanság, közö-
nyösség s ezek nyomán felburjánzott erkölcstelenségek 
által feldúlt gyülekezethez, melynek újon választott lel-
késze még csak az imént foglalta el nagy kitartást s 
újra alkotó képességet igénylő hivatalát. E hivatal kez-
detén Isten áldása az a segítség, mely e főpásztori láto-
gatás és beszéd alakjában érkezett e gyülekezet lelkésze 
számára. Oly nyomok azok, melyeken könnyű lesz meg 
indulni s talán haladni is e romok közt. A hitetlenség, 
vallástalanság meg van támadva, a közönyösség felza-
varva, a mulasztások és pusztulás ijesztő képe feltüntetve, 
az erkölcstelenség vakmerősége le van hűtve. A hatás 
észrevehető, szemmel látható volt, csak az ostrom foly-
tatása s egyidejűleg az újraalkotás megkezdésére van 
szükség, hogy a hajdani hirében megfogyatkozott vaiszlói 
egyház régi buzgóságát és erejét visszanyerje, hozzájá-
ruljon a vidék regeneratiójához, melynek megromlása 
legnagyobb részben tőle származott. Mindennek előidé-
zésére, vezetésére közönségesen elismert tehetsége képes-
sége van nt. Bátori lelkész úrnak és semmi kétség sincs 
az iránt, hogy ő a reá váró rendkívüli feladatnak meg 
is fog felelni. Templomi beszéde végeztével püspök úr 
itt is egy fiúgyermeket keresztelt. Az iskola községi, 
azért püspök úr csak a vallástanításra terjesztette ki 
vizsgálatát s e részben Berta Rezső tanító úr jeles ered-
ményt mutatott, alapos, helyes módszert követő tanítónak 
tűnt fel. 

*) E beszédekből, Sz. L. úr szívességéből, jövő számunk hozand 
részleteket, ' Szerlc, 

A gyülekezet hangulatát visszatükröző presbyterium 
kellő utasításokat kapott kötelességének nem az eddigi 
szokás szerint végzendő teljesítésére s remélni lehet, hogy 
kezet fogva az új lelkészszel sikerülni fog ez egyházat 
holteleven állapotából új életre serkenteni. — Délután 
Hidvégre következett a sor, melynek határán a s.-lelkész 
és elöljáróság üdvözölte, a paplakon pedig Szűcs János 
agg lelkész fogadta püspök urat. A csinos templomba 
gyülekezett nép buzgó figyelemmel hallgatta meg a sze-
gények szívéhez intézett vigasztaló beszédet. A kik már-
már elfáradtak a terhek és csapások alatt, újulni látszot-
tak s kikre nézve a szelídség és jóság szinte károssá 
vált az engedékenység által, magok is belátták mulasz-
tásaikat. Az iskolában, hol Szűcs László s.-lelkész végzi 
a tanítói tisztet, szép rendet s tisztességes sikert talált a 
főpásztor. A presbyteriumban rendre vette azokat a 
kérdéseket, melyek az elerőtlenült egyház állapotának 
rendbehozasát illetik, s mindenekre nézve kiadott bölcs 
utasításai által itt is megegyengette az utat, melyen az 
elaggott lelkész is elvezérelheti még gyülekezetét a Nébó 
hegyéig, honnan megmutathatja nekik az ígéret földét, 
hogy azután csendesen hajthassa fejét a nyugodalomra. 

24 én reggel Riricsre távozott püspök úr, ebbe a 
sokat hányatott s hánykódott gyülekezetbe, mely mos-
tani lelkésze, a fáradságát nem kímélő, híveit szépen s 
lelkesen vezérlő Szívós Károly törekvése által, mint a 
hamvából támadó phoenix, levetkezvén a régi embert s 
felöltözvén az újat, háborúság nélkül emelkedik s gyarap-
szik. Itt látható, hogy hosszantartott bajokból is mily 
gyorsan épülhet fel egy gyülekezet lélek és igazság által. 
Ennek nem dicsekvő hangján üdvözölte a derék lelkész 
püspökét, mire méltányló válaszban nyert feleletet. A 
templomi beszéd mintegy folytatása volt ennek s teljesen 
alkalmas arra, hogy a magát jóba foglalt gyülekezet 
buzgóságát még inkább éleszsze s megerősítse azon az 
uton, melyre örömmel tért s kitartóan halad. Iskolájában 
Szilágyi János tanító elég jól vezeti az 56 gyermeket. 
A presbyterium tagjait örömmel töltötte el a főpásztor 
megelégedésének nyilvánítása s hogy ezt a jövőben is 
meg fogja érdemelni, annak biztos záloga az a készség, 
melylyel nem a már végzettekre néz, hanem fut azok felé, 
melyek előtte állanak. —- Délután Kis-Szent-Mártonban, a 
felső baranyai egyházmegye legújabb, csak 23 éves anya-
egyházába tért a püspöki látogatás. Molnár István lelkész 
üdvözölte püspök urat. Jó, szorgalmas, józan életű, taka-
rékos nép, mely gyakorlati irányú tevékeny lelkészével 
egyetértve szerzett oly iskolai épületet, aránylag csekély 
árért, milyet nem egyhamar építhetett volna. Ez a kezdő 
anyaegyház élni és fejlődni fog, mig némely régi egyház 
hosszú pangás és kései erőlködés után a filiák sorába 
fog visszahanyatlani. Templomában s azonkívül megelé-
gedést érez az ember e népre tekintve, mely egyike a 
legjobbaknak. A püspöki buzdító beszéd itt sem tövisek 
közé esett s egy újabb püspöki látogatásnak annak idején 
könnyű lesz erről meggyőződni. Mostani ifjú s. tanítója 
képzett ember s keze alatt haladni fog a 40-nél több 
iskolaköteles. 

Válasz nagyt. Koncz Imre esperes úr 
»Egy kis optikai csalódás* című cikkére. 

A korszakalkotó nagy tudós Budai Ézsiásról olvas-
tam még theológus diák koromban, hogy mindannyiszor 
bizonyos szent borzongást érzett egész lényén átvonulni* 
valahányszor a végből fogott pennát, hogy prédikációt 
irjon. Ehhez hasonló érzés fog el engem is, valahányszor 
bátorságot veszek magamnak e becses lapok hasábjain 
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egyet és mást közzétenni. E hatás befolyása alatt első 
gondom egész a scrupulozitásig szigorú vizsgálatot tartani 
pennám minősége felett, hogy az se felette hegyes, se 
túl tompa ne legyen. S ha mégis megtörténik, mint 
nagy sajnálatomra ezúttal is megtörtént a betűk lerakása 
közben, hogy épp azok irányában élesült ki akaratom el-
len, a kiknek úgy hivatalos állásuk, mint személyeik iránt 
mindig és mindenkor a legnagyobb tisztelettel viseltet-
tem : ebbeli tévedésem legyen kiengesztelve annak beis-
merésével, hogy a miként nt. úr helyesen kifejezé, opti-
kai csalódásban voltam a számokat illetőleg. S midőn ezt 
a »mea culpa* hangsúlyozásával ezennel a legnagyobb 
készséggel bevallom: engedelmet kérek hogy saját repu-
tációm követelményeként egyet és mást elmondhassak. 

A kétféle számítás (konvent és superintendentia) nem 
ismeréséből követtem el azt, a nagyt. Szalay Ferenc 
esperes úr szerint egyházi felsőbbsége iránti tiszteletlen-
séget (?), mely szerint bátorságot vettem magamnak az 
egyházi fennhatóság által rectifikált osztályozás authen-
ticitását kétségbe vonni. E feltevésnek első részét kész-
séggel aláirom. Csakugyan nem voltam ismerős e két-
féle számítási móddal, pedig nt. Szalay úr szerint ezt 
(kívülem) az egyházkerületben »mindenki tudja.« De hát 
tudja-e? kétlem. Tudják igenis az esperes urak, és azok 
a szegény lelkésztársak, kiknek ezt tudniok a szükség 
parancsolja, s kik ebbeli jártasságukat szívesen felcse-
rélnék akár az én tudatlanságommal is. 

A mi már a feltevés második részét illeti, hogy 
t. i. az én igénytelen felszólalásom az egyházi felsőség 
intézkedéseinek felülbírálása s így tiszteletlenség kifeje-
zője volna: ezt, mint távolról sem szándékoltat, el nem 
fogadhatom. Tiszteletlenség nézetem szerint, akkor lett 
volna elkövetve, ha a kétféle utasítás teljes tudatában, 
mintegy gáncsolva a felsőbbség intézkedését, vettem volna 
bonckés alá az osztályozást. De hát én a konvent által 
szerkesztettt s kiadott »lelkészek kérő-ivét,« Istené érte 
a dicsőség, nem ismertem: s így tekintve a két bevallás 
közötti külömbözetet, nem csudálkozhatik rajta senki, 
még Szalay esperes úr se, ha (nem mint ő magát kife-
jezi: »hiba van a kréta korül« mert így beszélni nem 
szoktam), némi kétely támadt bennem a bevallások hite-
lességét illetőleg. 

Nagytiszteletű úr minden sarcazmustól ment s tisz-
telettel vett útbaigazítása azonban e kételyemet teljesen 
eloszlatá. S így miután nem követelt, de meggyőző 
évekkel s főleg loyalis modorával hényszerített: Nagytisz-
teletű Koncz esperes úr előtt meghajtom a zászlót és 
leteszem a fegyvert s ezennel viszavonom amaz incriminált 
s valóban »optikai csalódásból* eredett kételyeimet. 

Mészáros Sámuel. 
ó-budai ref. leik. 

R E G I S E G E K . 
A lengyel dissidens codex története.*) 

magyar és lengyel protestántismus történelmében 
igen sok rokonvonást találhatunk. Virágzó, dús remé-
nyekkel biztató kezdet, csakhamar azután szomorú fele-
kezeti villongások és tulhajtások, majd az ellenséges 
államhatalom és katholicismus kegyetlen üldözése; hosz-
szas, kinos szenvedés, elnyomatás és vonaglás : íme ezek-

*) ÖDálló részlet szerzőnek f. é. szeptember hó 6-án felolvasott 
székfoglaló értekezéséből, melynek tárgya : »A lengyel dissidens káno-
nok története s befolyása a budai zsinat törvényhozására< s mely a pá-
pai főiskola jövő évi értesítőjében fog egész terjedelembea megjelenni. 

ben lehet igen röviden előadni a két szomszédos állam 
protestánsainak harmadfélszázados közös sorsát, a mult 
század utolsó két tizedével beállott jobb fordulatig. 

II. Zsigmond Ágost király uralkodása alatt (1548— 
1572) Lengyelország lakosságának öthatod része a refor-
mátorok tanát követte. Az emelkedett szellemű király 
minden felekezetet egyenlő oltalomban részesített s azon 
ponton volt a dolog, hogy a pápa komolyan félt az 
egész ország elpártolásától. Maga a király s Uchansky 
prímás is ingadoztak már hitökben. Azonban az unitáris-
mus túlcsapongásai egyfelől, a jézsuiták ördögi ügyessége 
másfelől csakhamar tönkre tették a virágzó protestán-
tismust. Hiába alkottak a reformátusok, lutheránusok és 
cseh-testvérek (fratres bohemici) az 1570. sendomiri 
egyezség értelmében, melynek pontjaitól egyik-másik fél 
azonban igen sokszor eltért, egy nemcsak vallási, de 
politikai egyesületet; hiába voltak itt is királyi esküvel 
megerősített vallási békekötések (például 1553—1660): 
azért különösen a XVII. század első felében mindazon 
szenvedéseken átmentek a lengyel protestánsok, melyek 
a mi dicső emlékű elődeink felett átviharzottak. 1717-től 
kezdve nem volt szabad templomot építeniök, a követ-
kező évben országgyűlési szavazatjogukat veszték el ; hat 
év múlva (1724) volt a hires thorni vérfürdő, kilenc 
évre ezután (1733) kimondá az országyűlés, hogy a dis-
sidensek minden méltóság- és hivatalból kizárandók. Sőt az 
1764-ki országgyűlés annyira ment, hogy még a vagyon-
szerzési jogot is megtagadta a dissidensektől. Találólag 
mondja a lengyelek nagy történetirója Lelevel (200 1.) 
»A dissidenseknek még csak kilátásuk sem volt, hogy 
honfitársaiktól méltányosságot remélhessenek.* Ily hely-
zetben a végkép elnyomott protestánsok a berlini és 
londoni, a görög-keletiek pedig a pétervári udvarhoz 
fordultak panaszaikkal s egyszersmind védelemért. A 
pétervári udvar különösen örömmel vette mindezt, mert 
a dissidens kérdést épen alkalmasnak látta arra, hogy 
rátegye kezét a szerencsétlen, viszálytól tépett országra. 
S mialatt a lengyel országyülésen (1767) Soltik püspök 
hazaárulóknak bélyegezte az elnyomott dissidenseket, mert 
végső kétségbeesésükben a külföldi hatalmakhoz mertek 
folyamodni: egy erős orosz hadosztály nyomult Varsó 
kapui elé, melynek paracsnoka Repnin tábornok kardjára 
ütve diktálta a megrémült országgyűlésnek az új törvé-
nyeket, melyekben a dissidensek teljes szabadsága és a 
katholikusokkal való egyenjogúsága biztosítva lett. A 
görög-keleti püspökök beültek a senátusba, számos elő-
kelő protestáns a legmagasabb polgári- és katonai méltó-
ságokra emelkedett. 

De alig biztosíták az orosz ágyúk a dissidensek 
vallásszabadságát, a belviszály pusztító tüze támadt fel 
a protestáns egyházakban. Á nemesség, mely hallatlan 
előjogai birtokában képzelhetetlen módon lenézte, pá-
riáknak tartotta a polgári rendet és a parasztokat,1) az 
egyházigazgatás terén is minden jogot magának követelt, 
ami természetesen a papság és polgárság részéről nem 
kevés ellenzésre talált s temérdek üdvtelen viszálkodásnak 
lőn okozója. 

A lengyel pro festáns egyháznak két kimagasló ve-
zérférfia volt e válságos időkben : a német származású 
Scheidemantel, varsói evang. lelkész s az ottani dán kö-
vetség prédikátora, és báró Goltz Ágost Szaniszló, igen 
nagy befolyású főúr s a lengyel hadsereg altábornagya. 

A nagy, Zamoiscky szabadelvű, törvénytervét a szó teljes 
értelmében lábbal tapodták az 1780-ki országyűlésen; magát a szerzőt 
máglyára méltó hazaárulónak nevezték csak azért, mert a parasztok 
rettenetes helyzetén némileg könnyíteni akart s indítványozni merte, 
hogy a nemesek és polgárok összeházasodása engedtessék meg ! 

8 0 * 
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Scheidemantel 1759 óla Lengyelország és Moldva külön-
böző helyein hirdette az evangyéliomot, s nagy tudo-
mánya, jeles szónoki képessége és kiváló buzgalma által 
csakhamar oly nagy nevet és tekintélyt vívott ki magá-
nak, hogy 1765-ben varsói lelkésszé neveztetvén, az állam-
ügyekben is tevékeny részt vett, a külföldi udvarok 
követeivel folytonos egybeköttetésben állott, sőt maga is 
többször megfordult pár idegen uralkodónál a lengyel 
király követeképen. Természetes, hogy nagy befolyását 
minden ponton igyekezett hitfelei javára értékesíteni; mi-
dőn pedig 1768-tól kezdve a dissidensek teljes vallássza-
badságot nyertek, báró Goltzcal együtt, kit mindkét fele-
kezetű protestánsok vezére és főnökéül tekinthetünk, azon 
igyekeztek, hogy egyházuk jövendő fennállását rendsze-
res alkotmány-szevezet illetőleg egyházi törvénykönyv 
létesítése által biztosítsák. 

Az 1775-ben tartott közzsinat nevében Goltz báró 
fel is kérte Scheidemantel testvérét, Scheidemantel Hen-
rik Gottfried jénai jogtanárt (szül. 1739 szept. f 1787. dec.), 
hogy a lengyel protestáns egyház részére készítsen egy 
rendszeres törvénykönyv vázlatot. Szomorú bizonyítéka 
ez a lengyelek elmaradottságának és szegénységének! 
Scheidemantel csakugyan el is készíté még ez évben a 
törvénykönyv vázlatát, melynek szerkesztésében, mint 
maga mondja »az ember és polgár természete, az igaz 
keresztyénség és a törvényhozás alapelvei, az egyháztör-
ténelem, a kath. és evang. egyház törvényei s Éengyel-
hon régibb és újabb alkotmánya voltak irányandói.* 

A zsinat egy bizottságot küldött ki a törvényterv 
átnézésére, s midőn ez munkálatával elkészült, Scheide-
mantel csakugyan megbízást nyert a törvénykönyv vég-
leges elkészítésére. Gyorsan haladt munkájával a követ-
kező év (1776) juniusában már az egész törvénykönyv a 
bizottság kezében volt, s igen nagy tetszést és elismerést 
nyert. De maga a zsinat összessége nem ily véleménynyel 
volt az új codex felől ; úgy hogy csakis Goltz és Scheide-
mantel nagy tekintélye és befolyása tudta elenyésztetni las-
san-lassan a sűrűn jelentkező nehézségeket s elhallgattatni 
a gyakori ellentmondásokat. Ugyanis a törvényterv, az 
egyházi és polgári rend elnyomásával a legszélsőbb fokig 
vitt kyriarchiát akarta megvalósítani, illetőleg szentesíteni. 
Csak pár pontot hozok most fel erre nézve bizonyítékul. 

1. tDcis Ministerium und noch wenigere ein einzelner 
Priester können sich nienials der Begierungsrechte anmas-
sen;« (I. könyv III. szakasz 4. cikkely, 365.) azaz : a 
lelkészi kar, még inkább egyes lelkész az egyházkormány-
zás jogára soha igényt nem tarthat. 

2. »Die Mitglieder der Provinzialsynode sind: der 
gegenwartig versammelte Adel, oder auch Deputirte von 
demselben aus den Kreisen und Kirchspielen, bei welchem 
Standé laut den Staatsrechten und Tractaten bestandig das 
Directorium bleibet.* (I. III. 4. 515.) Tehát a »directo-
rium« azaz az egyházkormányzat vezérlete, az alkotmány 
és szerződések értelmében, állandóan a nemességnél marad. 

3. A zsinatokon a három (nemesi, papi és polgári) 
rendnek egy-egy testületi szavazata volt, két szavazat 
döntvén egy ellen; de a nemességnek meg volt az a joga, 
hogy a másik két rend szavazatát ellentmondással bármikor 
megsemmisíthette s a határozat kimondását a következő 
zsinatra halaszthatta. 

Ezeket tudva természetesnek kell találnunk, hogy 
e törvényterv igen nagy ellenzéssel találkozott, mely 
még inkább növekedett, midőn a javaslat legfőbb pártolója 
a varsói Scheidemantel, hirtelen elhunyt. Testvére igen 
részletesen rajzolja a nyomban ezután fe'támadt enge-
detlenséget. »A két felekezetnek a törvényben célzott 
uniója mindinkább nehezebbé vált, a régi felekezetesség 

újra feléledt s gyűlöletté fajult; némelyik lelkész nem 
akarta stóla-jövedelmét az elöljárók felügyelete alá adni, 
másoknak a consistorium, ismét másoknak a kedvenc 
szokásaikat korlátozó vagy megtiltó szakaszok ellen volt 
kifogása; sokan azt is mondták, hogy a keresztyén egy-
háznak nincs is törvénykönyvre szüksége, mivel Krisz-
tus, a vallás alapítója ilyet nem adott ; egyszóval: a 
semmi korlátot nem tűrő szabadsághoz való ragaszkodás, 
mely a lengyel nemzetet annyira jellemzi, most is teljes 
érvényre jutott s tömérdek sok ellenvetés hangzott a tör-
vénykönyv ellen«, melyekre Scheidemantel — természete-
sen a maga, s nem az ellenvéleményűek állítása ez — 
minden tekintetben megnyugtató feleletet adott. De még 
így is csaknem három évi folytonos küzdelem után si-
került báró Goltznak a törvénykönyvet az elnöklete 
alatt Wegrowban, 1780 aug. 28-tól szept. 8-káig tartott 
egyetemes zsinat által elfogadtatni. Úgy a reformátusok, 
mint az ágostai hitvallásúak elküldték ide követeiket, 
Lengyelhon mindhárom tartományából (Nagy-, Kis-Len-
gyelország és Lithvánia). A 34 zsinati tag közül 20 a 
nemesi, 10 a papi, 4 a polgári rend képviselője volt, 
hitvallásra nézve 19 református és 15 ágostai. Már a 
zsinati tagok számaránya is, hogy t. i. a nemesek majd-
nem kétannyi számmal voltak, mint a papok s polgárok 
együtt, nyilván mutatja a világiak túlnyomó befolyását, 
mondhatnám : teljhatalmát. Érdekes megjegyezni, hogy 
a jelenlevő 20 nemes közül hat igen magas katonai 
rangot foglalt el, mely körülmény nem igen tehette őket 
valami nagyon hajlandókká az ellenvélemény türelmes 
meghallgatására és figyelembevételére. Ment is a munka, 
akár csak parancsszóra. 

Feltéve, hogy aug. 28-tól szept. 8-ig mindennap 
ülésézett a zsinat, ekkor is csak 12 ülést tarthatott, mely 
idő alatt egy ily nagyterjedelmű s rendkívül fontosságú 
törvénykönyv átvizsgálása és megvitatása csak nagyon 
sietve és felületesen történhetett meg. Sajnos, hogy a 
zsinat jegyzőkönyve vagy naplója nincs közrebocsátva, 
s így csak a kánonok szövegére s Scheid. feljegyzéseire 
kell szorítkoznunk. Annyi bizonyos, hogy nem ment 
minden vita s változtatás nélkül a törvénykönyv elfoga-
dása, sőt az a példátlan dolog történt, hogy maga a 
zsinat oly kifejezésekkel élt a codex bevételét illetőleg, 
melyek egyenesen utat mutattak s tárt kaput nyitottak 
az alig elfogadott törvények félremagyarázására és kiját-
szására. Nevezetesen maga a zsinat különbséget tesz 
a codex lényeges s kevésbé lényeges rendelkezései közt, 
(constitutiones necessariae ac accidentales) melyek közül 
az utóbbiak »a szükséghez képest feloldhatók, felfüg-
geszthetők, megváltoztathatók vagy jobban kifej thetők «; 
de hogy mely rendeletek tartoznak amaz és melyek 
emez osztály alá, azt a zsinat elfelejtette vagy nem 
akarta megmondani I A törvénykönyv ünnepélyes elfoga-
dását tartalmazó kánonban pedig az a végzetes kifejezés 
áll, hogy »a zsinat tagjai, mindhárom tartomány és 
mindkét felekezet ezen törvénykönyvét, a mennyiben al-
kalmazható lesz (quantum is effectui dari potest) úgy a 
a maguk, mint hitsorsosaik nevében bevégzik és elfo-
gadják.* Akár csak a hires »absque tamen praejudicio* 
kísértene! Magát az uniót, vagyis a két testvérfelekezet 
szertartási és egyházi szervezeti egyesítését csakis annyi-
ban és ott rendeli el a törvénykönyv, ahol s a mennyi-
ben lehető (»wo möglich ist« I. I. 3. 2.) 

Nagyon természetes, hogy az ilyen, törvénykönyvbe 
épen nem való feltételes és ingadozó rendelkezések 
mellett az új törvények gyakorlati alkalmazása mindun-
talan nagy nehézségekbe, sőt ellenállásba ütközött. Már 
az 1780-ki alkotmányozó zsinattól távol tartotta magát 
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a lutheránusok egy tekintélyes része s külön határozatot 
hozott, melyeket a wegrowi zsinat természetesen érvény-
telennek nyilvánított. 

Az egyetemes zsinat, új áldatlan munka után, 
1780. szept. 8-án befejezé ülésszakát s a közetkező 
1781. év október i-jére elnapolta magát. Az elnökség 
sietett a törvénykönyv szentesítését kieszközölni, már 
9 nap múlva, szeptember 17-én megadta azt a király 
a háromféle — német francia és lengyel szövegű — hi-
vatalos kiadásra szóló privilégiummal együtt. A törvény-
könyv eredeti szövege ugyanis német, s erről készült 
a nemesség számára a francia, a papság és polgárság 
részére a lengyel kiadás. Legkevésbé sem kell bizonyít-
gatni, hogy már maga a háromféle szöveg is igen sok 
zavarra és félreértésre adhatott alkalmat.2) 

Alig is terjedtek el a törvénykönyv példányai a 
lengyel protestáns egyház tagjai között, már egymást 
érték az elégedetlenkedő, ellenmondó nyilatkozatok, sőt 
igen sok helyen az engedelmességet is megtagadták a 
törvény egyes rendeletei iránt. Ennek bizonyságául elég 
legyen itt csak annyit említeni, hogy az 1781. okt. i-re 
elnapolt, de csak 1782. szept. 6-án megnyílt egyetemes 
zsinat tárgyalásaiban a reformátusok már nem veitek 
részt, az unió tehát csaknem egészen felbomlott; a most 
már egészen ágostai hitvallásúakból álló zsinat pedig 
egy bizottságot (4 nemest, 2 papot és 2 polgárt) kül-
dött ki a két évvel ezelőtt elfogadott törvénykönyv át-
nézésére, kijavítására és magyarázására.3) 

A hivatalos német kiadáson kívül van még egy 
másik németnyelvű kiadás is, melyet maga a törvény-
könyv szerzője Scheiderr antel rendezett 1783. sajtó alá. 
Kiváló fontosságú e kiadás azért, meit Scheid. terjedel-
mes előszava az egyedüli forrás az egész törvényhozás 
történetére nézve.4) 

Az előszóban Scheid. terjedelmesen előadja azt is: 
miért kellett neki ezen második német kiadást közre-
bocsátani ? Először is a hivatalos varsói német kiadasban 
igen sok értelemzavaró (1781 — 82) sajtóhiba van; má-
sodszor: az ujolag feltámadt lengyel egyházi zavarok s 
a törvénykönyv ellen emelt kifogások becsületbeli köte-
lességévé teszik a szerzőnek, hogy munkáját a nagy 
közönség ítélete alá bocsássa. Végre — és ez reánk 

2) A háromféle hivatalos kiadás közül a német nyelvűt volt al-
kalmam a berlini királyi könyvtárban használni. Címe : 

Allgemeines Kirchenrecht bcyder evangelischen Conjessionen 
in Pollién und Littliauen, die Kirchenverfassuug, gute Ordnung, I'o-
licey und rechtliche Thátigkeit der Consistorien betreffend. 

Warschau, 1780. 8° 450 lap. Elől a szeniorok ajánló levele a 
királyhoz, ezután a királyi privilégium, a törvényszöveg után pedig a 
zsinat első kánona a törvénykönyv elfogadásáról. 

3) A bizottság feladata: »das Rechtsbuch und alle auf dieser 
Geueralsynode abgefasste Canones nebst den ihnen von der Generalsy-
node übergebenen Anmerkungen genau durchzugehen, und daraus die 
nöthigen Verbesserungen und Erláuterungen in dem Rechtsbuch zu | 
machen. 

4) Scheidemantel kiadását szintén a berlini kir. könyvtárból kap-
tam meg, címe : 

Kirchen-Gesetzbuch filr die beiden evangeliselien Confessionen 
in Polen und Lithauen, auf ausdrückliches verlangen der Dissiden-
tischen Generalsynode entworfen, neuerlich aber von Druckfehlern ge-
reiniget und mit Anmerkungen begleitet von D. Heinrich Gottfried 
Scheidemantel ordendetlich. Lehrer des Lehnrechts in Jena. 

Nürnberg und Altdorf, bei George Peter Monath 1783. 8°. 
Címlap, ajánlás 3 számozatlan levél, előszó 6 számozatlan levél, 

tartalom 8 számozatlan levél, összesen XXXIV. számozatlan lap. A tör-
vénykönyv I—482 lap ; az 1780 és 1782-ki kánonok (melyek a hivata-
los kiadásban nincsenek meg) 4 8 3 — 5 2 7 lap. Ajánlva van Károly Jenő 
württenberg-stuttgarti hercegnek, aki szerzőnek egy előadásán 1783 febr. 
15-én jelen volt. 

Mint utólagosan értesültem, e kiadás meg van a debreceni ref. 
főiskola könyvtárában is. 

nézve a legfontosabb — Bécsből és Magyarországból 
megbízást nyert Scheid., hogy törvénykönyvének kor-
rekt kiadását eszközölje, »mivel itt is épen most van 
tervben az evang. egyház szervezetének rendszeres meg-
alkotása. Semmi kétség benne — így folytatja tovább 
Sch. — hogy az evang. egyház, az eddigiek némi meg-
változtatásával, 11-dik József oltalma alatt igen tökéletes 
egyházalkotmányt fog nyerni, s Magyarország példája 
igen sokat fog arra nézve tenni, hogy végre Lengyelhon-
ban is teljesen megszűnjenek a törvénykönyv ellen eddig 
felhozott ellenvetések.« 5) 

Hogy Magyarországból kik leveleztek Scheideman-
tellel, fájdalom, adatok hiányában nem tudjuk megmon-
dani ; azonban azt hiszem, nem sokat téved azon felte-
vésem, hogy vezérszerepet vivő világi uraink sorában 
kell azokat keresnünk; sőt azon körülmény, hogy Fiilep 
Gábor a Patay József költségén adta ki a codex latin 
fordítását, arra enged következtetnünk, hogy Patay is 
összeköttetésben állott Scheidemantellel. 

Meglehetős nagy reményeket táplált tehát Scheid. 
törvénykönyvének magyarországi fogadtatása felől. A 
gondviselés megkímélte őt egy keserű csalódástól; rég 
a jénai temetőben nyugodott már, midőn törvénykönyve 
nálunk is épen oly erős ellenzéssel és kifogásokkal ta-
lálkozott, mint a lengyeleknél. Azon boldogító reményt 
vihette magával a sírba, hogy a magyar prot. egyház 
fényes elégtételt fog adni a dissidensektől szenvedett 
méltatlanságokért; nem értesülhetett a derék Benedek 
Mihály tiszántúli püspök kemény, de igazságos ítéletéről, 
hogy t. i. az á'tala szerkesztett s kitűnőnek tartott tör-
vénykönyv »zűrzavaros, tővel hegygyei öszverakott, hybrida 
és magával is ellenkező ecclesiastica constitutio.« °) 

B év ész Kálmán. 

K Ü L F Ö L D . 
Protestáns theolog. fakultások ü g y e Franciaor-

szágban. Párisból írják e hó 24-dikéről, hogy az állami 
költségvetés bizottsági ülésen Goblet közoktatási miniszter 
tiltakozott a prot. theol. fakultások törlése ellen, a mint 
ez a mult évben a »Caput mortuumnak« tekintett kath. 
theol. fakultásokkal történt. Goblet azzal ís indokolta 
tiltakozását, hogy a prot. theolog. fakultások szükséges 
előkészítői a református és lutheránus lelkészségnek. A 
bizottság jelenlevő tagjai 9 szóval 5 ellen nem fogadták 
el a megkülönböztetést, mire a miniszter kijelentette, 
hogy a kamarához appellál a bizottsági végzés ellen. 

Az ,,Allgemeine ev. prot. Missions-Verein," mint 
a folyó évi jelentésből látható, csak a mult év óta is 
örvendetesen gyarapszik kül- és belterjüleg egyaránt. 
Külső gyarapodását mutatja mult évi statisztikája, mely-

5) Drittens bin ich von Wien und Ungarn um eine korrekte 
Ausgabe meines Buchs ersucht worden, weil daselbst ebenfalls die Ein-
richtung des evang. Kirchenwesens auf regelmássige Art gegründet wer-
den soll. Es ist kein Zweifel, dass nach einigen Abánderungen die 
evang. Kirche unter dem Schutz Joseph II. eine der volkoinmendsten 
Kirchenverfassung erhalten, und dass Hungarn einen grossen Beytrag lie-
fern wird, der endlich die Wiederspriiche in Polen völlig befriedigen dürfte. 

6) Benedek Mihály kéziratban levő műve. »Értekezés a budai 
zsinat némely kánonjairól Anno l8i8.« Az általam használt példány 
nagy ívrét 23 lap. Kivonatát adja Polgár Mihály »A budai zsinat 
rövid históriája* cimű terjedelmes dolgozatában (Egyházi Almanak 
MDCCCXLII-dik évre, Kecskemét) a 2 5 0 — 2 5 4 lapokon. Itt szükséges-
nek látom megjegyezni, hogy az a tény, miszerint a budai kánonokra 
a lengyel codex nem kevés befolyást gyakorolt, a budai zsinattal fog-
lalkozó legtöbb iró előtt tudva van; a lengyel codex törénete és szer-
zője azonban, legalább az én tudomásom szerint, még eddig teljesen 
ismeretlen volt hazai irodalmunk mezején. 
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szerint, míg fiók-egyletei korábban egy év alatt 12-ről 
25-re, tagjai 1300-ról 2500-ra emelkedtek, addig a le-
folyt évben a fiók-egyesületek száma 25-ről 44-re, a ta-
goké 2500-ról 5400-ra szaporodott. A szaporodáshoz 
Szilézia és Pfalz szolgáltatták a legnagyobb contingenst. 
Belső erősödését a következő tények bizonyítják. A leg-
közelebbi 10 hónap alatt 35 városban 83 népies nyilvá-
nos felolvasás és 24 missziói ünnepély tartatott, mely 
alkalomkor 57 alkalmi felolvasó és szónok, jobbára egy-
házi de számos világi egyén működött közre. Nem kis 
mértékben fokozta a missziói érdeklődést egyfelől a nagy 
közönség számára szerkesztett missziói néplap, másfelől 
a folyó évben megindított és valóban kitűnően szerkesz-
tett »Zeitschrift fiir Missionskunde und Beligionswissen-
schaft« című misszióügyi tudományos folyóirat. Örömmel 
jegyzi meg a jelentés, hogy a nagy lendületet vett ázsiai 
és áfrikai utazások és expeditiók, de mindenek felett 
az újonnan szerzett és szervezés alatt álló német coloniák 
is hathatós élesztői a missziók iránti érdeklődésnek. 

A halotthamvasztas és az egyház. A halottham-
vasztó egyletek olasz szövetsége e hó 2-án Milanóban a 
központi bizottság elnöke Giovanni Cantosse, szenátor 
és titkára, Gaetano Pini aláírásával egy nyilatkozatot 
küldött be a ^szabadelvű hírlapokhoz® ama kérelemmel, 
hogy nyilatkozatuknak tért engedjenek. A nyilatkozat-
ból kiemeljük a következőket: Mikor a halotthamvasztást 
Olaszországban kezdeményezték, az egylet tudta, hogy 
a kathol. egyház akadályokat fog gördíteni útjába. Re-
ményleni lehetett mégis, hogy az egylet le fogja győzni 
az akadályokat, s az egyház nyíltan nem fogja ellenezni 
a halotthamvasztást. Némi meglepetéssel értesült tehát 
a halotthamvasztó egyletek központi bizottsága, hogy a 
római és egyetemes inkvizíció legfőbb kongregációja a 
pápa helybenhagyásával elhatározta, hogy a halottham-
vasztást utálatos visszaélésnek tekinti s hogy a keresz-
tyéneknek megtiltja, hogy a halotthamvasztó egyletekbe 
belépjenek. Ehhez hasonló rendeletet már VIII. Bonifác 
is bocsátott ki annak idejében a halotthamvasztás ellen, 
melyet azonban XIV. Benedek visszavont. Szükségesnek 
tartja hát a központi bizottság megjegyezni, hogy a 
halotthamvasztás egyáltalan nincs ellentétben a dogmák-
kal, melyek szerint ugyanis az itteni hatalomra nézve 
közömbös hogyan bomlott föl az emberi test, a felbomlás 
különböző módja nem akadálya a föltámadásnak. Sőt a 
dogmákkal egy értelemben ez egyház akárhányszor hasz-
nálta a tüzet a dogmák s a katholikus hagyományok 
megtisztítására. Megégette Arnaldot, Husst, Savonarolát, 
Brunst, Vaninitstb. S a mint ezek lángja a dicsőség fényét 
hintette az ész és igazság vértanúira, a halotthamvasztó 
egylet központi bizottsága reményli, hogy az ő eljárásuk 
megtisztítja az emberi gondolkodást az elhomályosító 
előítéletektől és babonáktól. A központi bízottság köteles-
ségének érzi tehát, hogy a halotthamvasztás érdekében 
a küzdelmet fölvegye és folytassa s hiszi, hogy példáját 
nemcsak Olaszország, hanem a többi népek és országok 
is követni fogják, hogy a »hamvveder új vallása ép oly 
egyetemes jelleget öltsön, mint a minővel bír az őt 
ostromló egyház.® 

Oroszország balti t ar tománya inak protestánsai 
évszázadok óta törvényesen elismerve, jelenleg a görög-
katholikus államegyház alig elviselhető zaklatásai alatt 
szenvednek. A protestáns egyházba való áttérés vagy 
visszatérés törvényileg tilos; intések és tanítások a szó-
székről megfenyíttetnek; oltalomért való folyamodványok 
nem találnak meghallgatást; vegyes házasságokból szár-
mazó gyermekek kivétel nélkül az orosz egyházba veendők 
fel, úgy hogy a protest. egyház alig mondható tűrtnek. 

Hatvan lelkész a törvényszékek előtt áll, Brandt lelkész 
mint elitélt Smolenskben dolgozik napszámban 20 fillérnyí 
díj mellett. A dorpáti egyetem Rigába helyeztetik át. 
— A népiskolának átalakítása után a balti tanítóképző 
be fog záratni. A polangi orosz progymnasium 12,000 
rubelre előirányzott költségvetésének fedezésére, a mittaui 
német gymnasiumnak segélyül adott S7°° rubel fog 
fordíttatni. — Raska theol. hallgatónak az orosz egyház 
kebelébe való betérése a hivatalos lapban közöltetett. 
— De még a törvényszéki rendezés is a ruszifikálás 
szolgálatába vonatott. A törvényszéki eljárás átalakítását 
célzó intézkedések között főhelyet foglal a »procurator«-i 
intézmény. E procuratorok tág jogkörrel vannak felruházva 
és e hivatal oroszok kezeibe tétetik, kiket ezentúl köz-
vetlenül a kormány nevez ki. — Vladimír nagyherceg 
a dorpati egyetem, nemesség és város tisztelgő képvi-
selői előtt kijelentette, hogy a kelettengeri tartományoknak 
Oroszországgal való egyesítésére irányzott törekvések 
a cár akaratából származnak, ki e tartományokat az 
orosz népcsaláddal szorosabban akarja egyesíteni. — A 
németországi evangélikusok konferenciákon, egyletekben 
szóval és Írásban pártul fogják elnyomott faj- és vallásbeli 
rokonaikat. — Az evangelikus egyesület összes ágai 
segítségre hívják fel a testvéreket. — Szent Oroszország 1 
A nagy Szlávia reménye, támaszai a milyen nagy tömeg, 
oly törpe a kulturnépek sorában. — Hol a lelkiismeret 
szabadsága ellen küzdenek, ott a nihilizmus tenyészl 

I R O D A L O M . 
A zánkai ev. ref. egyház rövid története. Irta : 

Thiíri Etele, szentgáli reform, segédlelkész. Különlenyo-
mat lapunkból. 

Tempsky Frigyes prágai előkelő kiadónál megje-
lent, s hozzánk beküldetett a következő mű: Szemléltető 
oktatás képekben. 24-ik kiadás. — Igen szépen kiállított 
könyv, ügyes magyarázatokkal kísérve. Mind a mellett, 
mivel ezen iskolai szemléltető oktatásra szánt illusztrált 
mű csupán az osztrák állam címerét, zászlóját és színeit 
tünteti föl (a 19-ik táblán); míg ellenben a magyar állam 
címerét, lobogóját és nemzeti színeit egészen mellőzi: 
iskolai kézikönyvül nemcsak hogy nem ajánljuk, hanem 
kellő intézkedés végett, ezennel fölhívjuk rá a magyar 
királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium figyelmét. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Az olvasó közönséghez. Az utolsó negyedév al-

kalmából tisztelettel tudatom e Lap t. olvasó közönsé-
gével, hogy jelen számon kezdve a főmunkatársi teendő-
ket én fogom végezni, úgy azonban, hogy nt. Farkas 
József és Kenessey Béla urak tovább is a lap köteléké-
ben maradnak mint belső dolgozótársak. Midőn a tulaj-
donos szerkesztő úr intézkedése folytán e megtisztelő, de 
nehéz tisztet átveszem, tisztelettel kérem a nagyérdemű 
közönséget, hogy nagybecsű bizalmával és támogatásával 
Lapunkat továbbra is megajándékozni szíveskedjék. — 
Budapest, 1886. október I. — Szőts Farkas. 

* Lelkészválasztás. Az alsó-zempléni ev. reform, 
egyházmegyébe kebelezett Bereczkiben, mint levelezőnk 
írja, szeptember 26-kán Besztercey Béla tiszalúci segéd-
lelkészt választották meg egyhangúlag lelkésszé. 

* A ^Protestáns irodalmi társulat® érdekében 
fölmerült indítvány országszerte élénk és örvendetes vissz-
hangott keltett az egyházi sajtóban. A »Debreceni Protes-
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táns Lap* legutóbbi vezércikkében lelkesen felkarolja az 
eszmét, melegen ajánlja a főtiszt, konvent tagjainak 
figyelmébe s az általunk röviden jelzett vezérelvek sze-
rint minél előbb megalkotni kivánná a társulatot. A 
* Sárospat. Lapok* egy egyházkerületi végzés alkalmából, 
mely minden lelkésznek kötelességévé tette, hogy egy-
háza történetét megírja, határozottan szükségesnek tartja, 
»hogy szervezkedjék egy magyar protestáns egyháziro-
dalmi társaság vagy ha egyébb nem . . . a Révész I. által 
proponált egyháztörténelmi társulat.* A »Protestáns 
Közlöny* szintén pártolja az eszmét. »Természetes, hogy 
nagyon szép és jó lenne, sőt már majdnem halaszhatlan 
azon mozgalommal szemben, melyet a róm. katholikusok 
részéről tapasztalunk. Mí itt állunk, készek vagyunk, 
lapunkat, buzgóságunkat szívesen fölajánljuk.* Az »Evang. 
Egyház és Iskola* vezércikkében dr. Masznyik E. így 
ír : »A Prot. irodalmi tá rsu la t inak a jelzett (Lapunk 
felszólására céloz) értelemben mi is bárátjai vagyunk, esz-
méjét szívünk mélyéből üdvözöljük, megvalósítását mint 
égető szükséget igen nagyon óhajtjuk s tehetségünk sze-
rint elő is mozdítjuk. Mert tőle se többet se kevesebbet 
nem várunk, mint azt, hogy az önálló nemzeti protestáns 
theol. irodalmat megteremtse s a komoly tudományos 
theol. irodalmi életet közöttünk kifejlessze.* A »Dunán tul i 
prot. Közlöny* egyszerűen csak közli Czelder ily tárgyú 
cikkét. — Örömmel registráljuk az eszmének e ritka 
egyetértéssel fogadott helyeslését és meleg felkarolását, 
mert az indítvány szükségének és életrevalóságának bi-
zonyítékát látjuk benne. De az elvi helyeslés még nem 
elég ; az indítványt legalább nagy vonásaiban formulázni, 
az eszmét érlelni sőt konkrét javaslat alakjába kellene 
önteni, mielőtt a megvalósítására hívatott értekezlet elé 
kerül. Lapunk készséggel nyitja meg hasábjait ily terve-
zetek előtt, s addig is, míg hivatottabbak tennék, jövő 
számában megkísérli körvonalozni az birodalmi társulat«-ra 
vonatkozó gondolatjait. 

* Szász Domokos erdély i püspököt f. hó 25 kén 
Sepsi-Szentgyörgyön nagy kitüntetéssel fogadták. A püs-
pök Szász Gerő főjegyző kíséretében érkezett s már a 
földvári állomásnál díszes küldöttség fogadta, melynek 
vezetője és szónoka Kökössy Endre főgondnok volt. A 
szentgyörgyi polgárság egy része egész Élőpatakig a 
püspök elé ment s a város végén díszkaput emeltek 
tiszteletére. Vasárnap istenitisztelet tartatott, melyen 
Szász Gero mondott nagyszabású beszédet, míg a püspök 
emelkedett szellemű imát mondott. Estve a nő-egyesület 
fillér-estélyt rendezett a népszerű püspök tiszteletére, 
melynek jövedelmét az egyház javára fordították. Szász 
Domokos másnap Hétfaluba utazott hol, valamint Brassó-
ban is fényes fogadtatásban részesült. A brassóiak Deres-
tyéíg 50 kocsival mentek a főpap elé, a kit Molnár lelkész 
meleg szavakkal üdvözölt. Szász D. az üdvözöltre hatásos 
beszéddel mondott köszönetet. A midőn a díszes menet 
a városba ért, megkondultak a harangok. Este 80 teri-
tékes bankett volt, melyen a főpap mindvégig kiváló 
figyelem tárgya volt. A püspök másnap egyenesen Buda. 
pestre utazott a közalapi bizottság utolsó ülésére. 

* Ferencz József unit. püspök körútja. Székely-
Udvarhely város mult vasárnap ünnepi diszt öltött, 
az unitáriusok püspöke, Ferenez József királyi tanácsos 
és országgyűlési képviselő fogadására. Az udvarhelyi 
járás derék szolgabirája, Soó Károly, járása határán 
üdvözölte; a város intelligenciájának egy része egész 
hósszu kocsisorral indult elébe, hogy legalább a szom-
széd faluban üdvözölhesse; a polgárság kebeléből alakult 
csinos bandérium a város határszélén üdvözölte, mely 
üdvözletekre a főpásztor a nem várt és meg'epő fogad-

tatástól egészen meghatottan válaszolt. A diszkapunál 
Liszkai Károly városi főjegyző üdvözölte igen meleg 
szavakban, melyek elhangzása és az éljenzés lecsillapulása 
után a főpásztor hosszabb, megható beszédben adott kife-
jezést a nem várt fényes fogadtatása feletti szives köszö-
netének, mire újból felhangzott az éljen s megindult a 
menet a Rákóczi-induló mellett be a városba, hol a sze-
retett főpap az óriási tömeg egetverő éljenzései kö-
zött egyenesen Dániel Gábor főispán lakására hajtatott. 
Vasárnap reggel tovább folytatta útját a derék főpásztor 
H.-Almásra, Dániel Gábor főispán s több előkelő egyén 
kíséretében, mely útjában szintén nagy óvatiókkal fogad-
ták annyival inkább, mivel azon vidékeket csaknem kizá-
rólag unitáriusok lakják. 

* Egyetemes gyámintéze t i e lnökválasztás . A z ev. 
kerületek szavazatai Rozsnyón szept. 23 án bizottságilag 
felbontatván: a) Egyházi elnökké let t : Zelenka Pál 
egyet, gyámint. jegyző és hegyaljai főesperes, a dunán-
túli, dunáninneni, tiszakerületi gyámintézetek egyhangú 
és a bányakerület négy esperességének szavazatával ; a 
bányakerület 4 szavazatot Sárkány Samu pilisi lelkész 
és bányakerületi gyámintézeti elnökre és egy szavazatot 
dr. Szeberényi Gusztáv püspökre adván, h) Világi el-
nökségre a 4 kerület 35 esperességének szavazataiból 
többséget 18 szavazattal báró Radvánszky Béla főispán 
nyert, miután azonban ő ezen megtiszteltetés el nem 
fogadását Ivánka elnök előtt határozottan kinyilatkoztatta, 
új szavazás leend elrendelendő. Rozsnyón, 1886. szept. 
27-ikén. — Czékus István, egyetemes gyámintézeti egy-
házi elnök. 

* Az országos közalap végrehaj tó -b izo t t sága 
folyó hó 24—29-ik napjain tartotta szokásos évi úléseit 
Budapesten. Az üléseken Beöthy Zsigmond elnöklete alatt 
Bernáth Elemér, Filó Lajos, id. Kiss Aron, Kovács Albert, 
és Mocsáry Lajos bízottsági tagok vettek részt. Tárgyal-
tak a közalap utolsó évi összes ügyeiről, a pénztári száma-
dásakról és segély-kervényekről- A bizottság munkálata 
jelentés alapjában végelintézés végett a Pápán tartandó 
konvent elé fog terjeszteni. 

* A budapest i re form, theologia i akadémián a 
folyó 1886/7-ik iskolai év első felében a következő elő-
adások tar ta tnak: Farkas József előad »Ó-kori egyház-
történetet* hetenként 4 órán, »Ujkorit«, hetenk. 4 órán, 
>Dogmák történetét* het. 3 órán és »Magyar protestáns 
egyháztörténetet* hetenk. 3 órán ; Kovács Albert előad 
»Egyházjogot és Gyakorlati theologiát* a IV-ed évesek-
nek 6 órán, »Homiletikát és Alkotmány tant* a Ill-ad 
éveseknek 2 órán és vezeti a szónoklati gyakorlatokat 
het. 3 órán; Petri Elek előad »Bibliai bevezetéstant* 
heti 4 órán, »Új-szövetségi görög nyelvtant és olvasást* 
het. 3 órán, »Új-szövetségi Írásmagyarázatot* hetenként 
3 órán és »Hermenentikát« het. 1 órán ; Szó'ts Farkas 
előad »Vallásbölcsészetet* heti 4 órán, »Ker. Hittant* 
5 órán és »Ker. Erkölcstant* heti 3 órán. Dr. Bihari 
Péter előad »Bölcsészettörténetet« het. 4 és »Paedago-
giai tudományokat* (Neveléstan, Oktatástan, Módszertan 
stb.) het. 6 órán; Kenessey Béla előad »Héber nyelv-
tant* 3, »Biblica theologiát* 6, »Ó-szövetségi írásma-
gyarázatot* het. 3 órán. Az éneket és közegészségtant 
melléktanárok tanítják. 

* A debreceni theologiai akadémián előadó taná-
rok s előadott tantárgyaik az 1886—87-ik iskolai év első 
felében. Menyhárt János nyilványos rendes tanár. Tan-
tárgyai : Héber nyelv elemei, heti 6 órán. Újszövetség 
magyarázat (a rómaikhoz irt levél magyarázata) h. 4 ó. 
Tóth Sámuel ny. r. tanár. Tantárgyai: Keresztyén hit-
tan, h. 6 ó. Theologiai encyclopaedia, h. 3 ó. Balogh 
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Ferenc ny. r. tanár. Tantárgyai : Keresztyén egyháztör-
ténelem I-ső korszak, h. 3 ó., Ill-dik korszak, h. 3 6. 
Angol nyelvtan, h. 3 ó. Hitnézetek története, h. 3 ó. A 
XIX. század nagy hittudósai. (Legujabbkori egyháztörté-
nelem) spec. coll., h. 2 ó. C&i/cy Lajos ny. r. tanár. Tan 
tárgyai : Egyházszónoklattan, h. 4 ó. Gyakorlati biblia-
magyarázat és szónoklati gyakorlatok, h. 4 ó. Keresz-
tyén erkölcstan, h. 3 ó. Belmisszió (spec. coll) h. 1 ó. 
Bethlendi Endre ny. r. tanár. Tantárgyai : Ószövetség 
magyarázat, h. 4 ó. Ószövetség története, h. 3 ó. Vallás-
bölcsészet, h. 3 ó. Dicső'fi József ev. ref. s.-lelkész. Tantár-
gya : Bibliai arámnyelv és Dániel magyarázata, h. 2 ó. 

* A kisdedóvás ügyében P. Szathmáry Károly a 
felső Duna mentén fekvő megyékben sikeresnek Ígérkező 
körutat tett. Beutazta Győr, Komárom és Mosonyme-
gyéket. Mindenütt lelkesen fogadták s buzdítására meg-
tették az intézkedéseket, hogy a megyei központokon 
kisdedóvást terjesztő egyesületeket létesítsenek. 

* Az erkölcsnemesítő egyesület az országgyűlés 
nyári szünete alatt Irányi Dániel kezdeményezésével 
összesen öt fiókegyesületet teremtett meg a vidéken. 
Továbbá egyfelől a belügyminiszter által a megyei és a 
városi törvényhátóságokhoz, másfelől maga az egyesület 
által ezekhez és a rendezett tanácsú városokhoz intézett 
megkereséseknek már mutatkozik a hatása, a mennyiben 
Pestmegye 50 frttal, Torontálmegye 40 frttal az egyesü-
letbe alapító tagokul beléptek s a mondott összeget be 
is fizették, Újbánya város pedig rendes tag lett 5 évi 
kötelezettséggel s az első évi tagsági díjat 2 frttal szintén 
befizette. Azonkívül Torontálmegye még arról is értesíti 
a központot, hogy a megye területén hasoncélu fiók-
egylet létesítésre a törvényhatósági bizottság által Kovách 
Ágoston, Steinbach Antal és Várady Mihály kir. taná-
csosokból álló bizottság küldetett ki. 

* Gyászhirek. M.-Csaholy érdemes lelkésze, Rózsa 
Károly egyházmegyei tanácsbiró folyó évi szeptember 
hó 22-én életének 70 ik, lelkészkedésének 42-ik évében 
rövid szenvedés után jobb létre szenderült. Az Úrnak 
hűséges szolgája volt mint lelkész, családjának, egy kiterjedt 
családnak derék feje, ki a nemes harcot dicső-éggel har-
colta meg és futását sikerrel végezte be. Áldásos volt 
működése, áldott legyen emlékezete! — Dohronyovszky 
Károly pestmegyei Péteri község evang. lelkésze és az 
esperességi papi értekezlet elnöke szept. 27-én 74 éves 
korában meghalt. — Szinyei Endre sárospataki tanár-
társunkat súlyos csapás érte : neje, szül. Radácsi Emma 
asszony szept. 25-én elhunyt, 5 kiskorú árvát hagyván 
maga után. Fájdalmában részvéttel osztozunk. 

N E C R O L O G . 
Egy kitűnő tudományos fővel, egy végtelenül gyön-

géd férjjel, s családapával, egy vallás-buzgó hívővel s köz-
ügyek fáradhatlan és szerény munkásával ismét kevesebb, 
egy mélyen vágott sebbel ismét több. Dr. Miskolczy 
Mihály, biharmegyei központi orvos, tiszteletbeli főorvos, 
nagy-váradi presbyter s az érmelléki ev. ref. egyházme-
gyének számos éveken át tanácsbirája s világi jegyzője: 
nincs többé! 

Folyó szept. hó 5-én egy rohamosan jött szélhűdés 
nagy hirtelenséggel kiragadta az élők sorából a még 
testben s lélekben rugékony 67 éves férfiút. Nagy-váradi 
lakásáról — egy ima után — B.-Diószegre a csaladi 
sírboltba szállíttattak a kedves hamvak, hol folyó hó 
7-dikén e sorok irója tartott a drága zsákmányt meg-

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: IDr. B a l l a g - i 

nyitottan váró sírnál rövid imát; nagyszámú úri részt-
vevő közönség tisztelvén meg megjelenésével a minde-
nek előtt köztiszteletű és kedves ember-barát emlékét. 

A boldogult született Doboson, Szathmármegyében, 
Miskolczy István és nemes Katona Zsuzsánna ref. papi 
szülőktől, 1819-ben. Elemi tanulmányait Doboson, a 
gymnásiumot, theológiát és jogot Sárospatakon végezte, 
mint grádusában mindég első kitűnő. 1843-ban Buda-
pesten az orvosi egyetemre iratkozott be s az összes 
orvosi tudományokból tudori oklevelet nyervén : a nagy-
hírű Balassa által assistensévé tétetett a komoly irányú 
s tudományos képzettségű ifjú. Majd Iiajdú-Hadház vá-
rosa nyerte meg főorvosának. Itt vette nőül 1850-ben 
— most már gyászoló özvegyét — Vekeroti Olasz Em-
mát. CsaUdi életöket 7 gyermekkel áldotta meg az Úr, 
de a kik közül ma már csak ketten élnek. Kálmán, m. 
kir. honvéd százados, hadbiró, Kolozsváron ; és Gyula, 
kereskedő, mindketten családosak. 1854-ben lett bihar-
diószegi magán- és uradalmi orvos, s a minisztérium által 
B.-Diószegen felállított vincellér-képezdének első igaz-
gatója. Ugyan itt a ref. egyháznak nvndig buzgó, mun-
kás presbytere. 

1872-ben N.-Váradra költözött, ott központi orvossá 
s biharmegyei tiszteletbeli főorvossá, ref. egyházi pres-
byterré s minden nemes irányú egyleteknek fáradhatat-
lan tagjává lett. Bár eltávozott az érmelléki traktusból, de 
itteni tanácsbirói s jegyzői székét nemcsak megtartotta, 
hanem vitte is e hivatalait mindenkor oly páratlan buz-
galommal, hogy nem volt zord idő s nehéz körülmény, 
feneketlen sárban, vízben ha esett, ha fútt, mely meg-
akadályozta volna, dacára a nagy távolságnak, a Szé-
kelyhidon tartatni szokott egyházmegyei gyűléseken 
megjelenésében. Midőn másokat, a szomszédból, a kö-
zöny , vagy egy kis kényelmetlenség elkerülése otthon 
tar tot t : ő a hatodik község határából megjelent min-
dig. Csak látni kellett azt a kis embert, ott a zöld 
asztal mel'ett, midőn felállva szónokolni kezdett, tudo-
mányos apparátussal, erős logikával, az igazsághoz tör-
hetlenűl hű lélekkel, erőteljes szép csengő hangjával, 
sokszor fertályokon keresztül: mindenkit elbűvölt, lebi-
lincselt, megnyert, vagy meggyőzött. S míg némelyek, 
sokszor a délutánba messze benyúló gyűlést oda hagyo-
gat ták: O ott maradt jegyzői székén, jegyezve, mindent 
megfigyelve s tanácskozott váltig, az utolsó pere g. Vagy 
hallani kellett, midőn baráti körben, nemesen földerült 
kedélylyel, leereszkedő nyájas modorában társalgott : 
mindenkit elragadott. 

Gyermekeinek, különösen Emma leányának halála, 
mélyen leverte melegen érező atyai szívét. Most ott pi-
hen már Ö is a kedves rokon hamvak között. S ha 
»áldott az igazak emlékezete« bizonyára az övé mind-
végig az leend, mert reá is méltán alkalmazhatók szent 
könyvünk szavai: »Bizony ez ember igaz valaU 

Kedves porok 1 közkincsünk, aludjatok szelíden ott 
a b.-diószegi sírboltban, mindnyájunk szeretve, tisztelő 
emlékezete viraszt felettetek! Te pedig jóságos, tiszta 
lélek, vedd el a földi »igazak« égi jutalmát ott, kinél 
immár vagy ; s kit e földön is oly buzgón szolgáltál, 
annyira szerettél: mennyei atyádnál! — I s t e n , . . . Isten 
veled ! — B.-Diószeg, 1886. szept. 9-én. — Molnár János, 
evang ref. lelkész. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

ü a f r Mai s z á m u n k h o z mellékelve v a n : Hor-
nyánszky Viktor könyvkiadványainak jegyzéke. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: SzŐtS Farkas. 
DEIITSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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Ama t. előfizetőink, kiknek előfizeté-
sük a harmadik negyed végével lejár, elő-
fizetésük megújítására kéretnek föl. 

K é t e l v i k é r d é s . 
i . 

Míg a görög keleti egyháznak theológiája 
a maga figyelmét a keresztyénségnek inkább me-
taphysikai problémáira, nevezetesen a christoló-
giára fordította, addig a nyugati egyház theoló-
giájában a római szellem gyakorlati irányának 
megfelelőleg a pelagiánus és semipelagiánus viták 
alapján a keresztyén autropológia s az azzal 
összefüggő soterológia vagyis az egyéni üdvelsa-
játításnak kérdése lépett előtérbe. Azonban az 
Augustinus által megkezdett iránynak tovább 
fejlesztése a ió-ik század számára maradt fönn. 
Mert a római egyháznak más missziója volt a 
középkorban, t. i. az, hogy a germán népszelle-
met szolgálatába hajtva, hierarchiai törekvéseit 
annál könnyebben megvalósíthassa. Még pedig 
teljesítette ezen missziót azáltal, hogy az isteni 
theokratiának ó-szövetségi álláspontjára helyez-
kedve, mint hierarchia külső törvényszerű fegye-
lemmel érvényesítse a maga tekintélyét az álla-
mok és népek felett. De a mily arányban kereste 
a nyugati egyház élén álló pápaság a világ 
feletti uralmat tisztán az uralom kedvéért, s azo-
nosította az egyházuralmat az isteni uralommal, 
az egyházi törvényt az isteni törvénynyel, azon 
arányban elvilágiasodott az egyház. A helyett, 
hogy a Krisztushoz vezetett volna, ő lépett annak 
helyére, s az üdvnek birtokát az egyházhoz való 
külső csatlakozásban s sákramentomaiban való 
külső részesülésben látta. Igy Krisztusnak egyet-
len közbenjárói főpapi tisztje helyére egy tisztán 
emberi közbenjárás, a kegyelem műve helyére a 
a sákramentom és poenitentia vélt érdemlegességé-

ben a pogányos opus operatum lépett, s az egy-
ház mindinkább paganismusba és judaismusba sü-
lyedett. Az egyházi scholastika, mely kezdetben 
a hagyományos egyházi tanfogalomnak dialectikai 
feldolgozására és rendszerezésére irányult s a 
maga virágzó korszakában mélyértelmű vallásos 
spekulátióval is párosult, mindinkább az egyházi 
visszaélések szőrszálhasogató igazolásának szol-
gálatába lépett. Az egyháznak jin capite et 
membris* való gyökeres reformálása a 15-ik szá-
zad kezdete óta általánosan érzett s egyetemesen 
kimondott szükségnek tartatott. De bár mennyire 
is sokoldalúlag és erélyesen lépett fel a reactió 
a 15-ik században ez egyháznak elvilágiasodása 
s a pápaságnak zsarnoksága ellen, az egyház-
nak reformálását még sem eszközölhette, legfeljebb 
azt előkészítette. A 15-ik századbeli reformzsina-
toknak küzdelme az egyház szabadsága érdekében 
részint a hierarchia alsóbb fokozatainak, szabadság 
érti küzdelme volt a hierarchia feje ellen, részint 
a nemzetiségek harca a római elbizakodottság 
ellen. Egyeseknek abbeli törekvése, hogy az elfa-
jult t h e ' e g y tisztább tannak alapjára vezes-
sék s <i tyén mystikának ápolása a mélyebb 
kedélyeknél, kik undorral fordultak el a scho-
lastika formalismusától, nagyon is szűk körben 
gyakorolt jelentékenyebb befolyást. A husszitismus 
azon mértékben vesztette el egyházi jelentőségét, 
a mely mértékben cseh nemzeti küzdelemmé fa-
jult el. A humanismus küzdelme a szerzetesi bar-
barság ellen a hierarchiának nem egy támpontját 
rendítette meg, azonban egy új életnek a fejlesz-
tésére nem volt képes az egyházban. A huma-
nismus által annyira hangsúlyozott felvilágosultság 
nagyon is megfért a szellemnek pápai leigázásá-
val, s a humanismus egyik legnemesebb képvi-
selőjének, Erasmusnak sem volt érzéke a félreve-
zetett nép szellemi romlottsága iránt, sőt még 
csak sejtelme sem volt az igaz üdvnek szükségé-
ről és útjáról. Ugyanazon pelagianismus befolyása 
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alatt állott mint a scholastika, csak más alakban 
érvényesült az reá nézve. Az egyháznak valódi 
reformátiója a keresztyén népek életének igazi 
megújulása általában nem volt elérhető tisztán 
tudományos úton, hanem csakis a lelkiismeretek 
felszabadítása s a Krisztushoz való vezetése, főleg 
pedig a szabad isteni kegyelemről tanúskodó ige 
utján. A reformátlő legmélyebb impulsusa eszerint 
nem intelectualis, hanem tisztéin vallásos-erkölcsi, 
a mint az már a Luther-féle thesisekben 1517. 
olct. 31-ikéről ki van fejezve. Az első s a hat-
vankettedik tétel világosan hangsúlyozza a meg-
térésnek igazi szükségét, s azt, hogy az evangyé-
liom az egyháznak legdrágább kincse. Joggal 
tétetett ennek alapján később összehasonlítás az 
evangyéliom s a 16-ik századbeli reformátió kö-
zös kiindulási pontjára nézve, mert mindkettő, 
úgy az új szövetség mint a reformátió prédiká-
tiója azzal kezdődött térjetek meg!<<: 

II. 

Ezen fejtegetésekből kitűnik, hogy a protes-
tántismus elve nem pusztán negatív elv, a mint 
azt római és rationalistikus részről egyaránt állít-
ják, mintha tehát a protestántismus kizárólag a 
pápai s általában minden egyházi tekintélynek 
lerázásában és elvetésében állana. De egyszers-
mind kitűnik, hogy a protestántismusnak positiv 
elve sem veendő pusztán altalánosságban, mintha 
a reformátió célja — a mint azt gyakran kiemel-
ték — csakis az egyénnek a hierarchiai közben-
járó-egyház tekintélye alóli felszabadításában, 
szóval a vallásos-erkölcsi öntudat autonómiájában 
állana. Oly autonómiának hatalmas mozgalmaiban 
bizonyára nem volt hiány a reformátió korszaká-
ban, azonban a reformátiónál az üdvnek igazi 
útjáról s általában a helyes evagyéliomszeru üdv-
közvetitésről van szó. A protestántismus tagad 
ugyan minden olyan tekintélyt a hit dolgában, 
mely külső hatalommal a szellemeket és lelkiisme-
reteket meg akarja kötni; hiszen nevét is az evan-
gyélmi rendek protestátiója által nyerte az 1529. 
ápr. 19-iki speieri országgyűlés határozata ellen, 
a melyben a puszta szavazattöbbség által hozott 
bármely határozatot a hit dolgában elveti s azon 
sarkalatos alapelvet mondotta ki, hogy az istennek 
tiszteletét és lelkünknek örök üdvét illető dolog-
ban kiki maga felelős az Isten előtt. Csakhogy 
ezen protestálás a keresztyén lelkiismeretnek reactió• 
jában gyökerezik a ferde üdvközvetítés ellen, neve-
zetesen az ellen irányul, hogy a hívő keresztyén 
s annak megváltója közé az egyház uralma lé-
pett, mintha a hívő léleknek közössége Krisztus-
sal egy hierarchiai hitcikknek engedelmes elfoga-
dásától vagy egy egyházi rendeletnek gépies 
törvényszerű teljesítésétől függne. A protestántis-

mus tiltakozása az evangyéliom positiv alapján 
áll, a mint az a maga eredeti tisztaságában az 
Írásban foglaltatik, s a mely tiszta evangyéliom 
minden egyházi hagyománynak zsinórmétéke és 
próbaköve. A protestántismus nem azért szaba-
dítja föl a hívő keresztyént a hierarchia zsarnok-
sága alól, hogy a tan bármely változásának ki-
tegye, s a természetes embernek önkényének alá-
vesse, hanem hogy a Krisztus s az ő életteljes 
igéje által az istenfiúságnak szabadságára vezesse. 
Az öntudatnak autonómiája, melyet az evangyélmi 
protestántismus hangsúlyoz, a hitben a Krisztussal 
mint megváltóval egyesített embernek suverán öntu-
data, a melyben a nagy apostol a rómaikhoz 
irott levélben (8. 33 s köv.) fölkiált: ^kicsoda 
vádolja az Istennek választottait? Az Isten az, a 
ki megigazít s t b / Az evangyélmi prot. szabadság 
,a keresztyén embernek szabadság a*, melyet Luther 
már 1520-ban proklamált, vagyis azon szabad-
ság, mely a hit és szeretetben áll, s a melylyel 
a keresztyén ember diadalmaskodik az Istennel 
az imában. 

A személyes üdvközösségnek helyreállítása az 
Istennel a Krisztusban: ebben áll az evangyélmi 
protestántismus főfeladata. Tudjuk, hogy a kö-
zépkori katnolicismus az Isten, a Krisztus s az 
egyes hívő közé a hierarchiai egyházat állította, 
mely az egyesnek üdvét biztosítja. Ezen válasz-
falat ledöntötte a protestántismus, s helyére az 
önnálló személyes üdvbizonyosséig lépett, még pedig 
egyrészt megigazulás alakjában a lutheri, másrészt 
a praedestinátió alakjában a református egyházban. 
Az egyesnek üdve e szerint az isteni kegyelemre ál-
lapított, s ezzel kilépett a papi egyház közbenjárói 
tisztéből s a mágikus sákramentomok is eltűntek. 
Egy vallásos-erkölcsi elv, t. i. az egyes hívőnek köz-
vetlen üdvbizonyossága a reformátió s ennél fogva 
positiv valami. Ez képezte Luther theológiájának 
és életének központját, s ez nevezhető ^anyagi 
elv€ helyett a protestántismus alaptanának. S 
mivel a protestántismus az üdvnek ismeretét és 
igazságát csak az Írásból meríti, azért szokásos 
az irás egyetlen tekintélyéről szóló tant a pro-
testántismus jalaki elvének€ nevezni. Mindkét 
elvnek kölcsönös vonatkozása kitűnik a mondot-
takból. Az üdvtapasztalat alapján, melyben az 
Írásban foglalt isteni ige üdvözítőnek nyilvánul, 
jöttek a reformátorok arra, hogy az irás tekin-
télyét, melyet az uralkodó egyház megtagadott, 
helyreállítsák, s azt az igazság megismerésére 
nézve normának tartsák. Az iráselve eszerint a 
protestántismusnak constitutiv elve ugyan, de 
mégis a levezetés alakjában, a mint a történeti 
fejlődés menete is igazolja, a mely szerint az irás-
elve követte a megigazidás elvét. Már Luthernek 
62. tétele az evangyéliomról, mint az egyház leg-
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drágább kincséről magában foglalja az irás elvét 
a hierarchia s a hagyomány tekintélyével szem-
ben, azonban a reformátorok csak később jöttek 
(először Melanchthon feleletében a párisi theol. 
fakultáshoz 1521-ben) annák világos kifejtésére. 

A protestántismus iráselve továbbá annak 
sajátszerű egyházelvére vezet, mely elv a protes-
téntismus lényegében fekszik. Szerinte az egyház 
nem az isolált egyéneknek szövetkezete, mert a 
protestántismus az igazi üdvút keresésében az 
irásra s az abban foglalt isteni igére megy visz-
sza. Ép azért oly közösségre volna szüksége, a 
melyben az ige kifejtetik s a vele összekötött 
sákramentom, mint kegyelemeszköz nyujtatik. 
Azonban a prot. egyházelvnek sajátszerűsége a 
rómaival szemben abban fekszik, hogy a protes-
tántismus az egyes hívőt az egyház közösségébe 
azért helyezi, hogy közvetlen személyes viszonyát 
a Krisztushoz helyreállítsa, mivel utóbbinak reali-
tásától függ szerinte az egyházhoz való igazi 
tartozás is. Ezen pontból indul ki azon ismeretes 
formula, a melyre Schleiermacher hittanának 24-ik 
§-ában a protestántismus s a katholicizmus közötti 
viszonyt visszavezette, hogy t. i. a protestántis-
mus az egyesnek viszonyát az egyházhoz, a Krisz-
tushoz való viszonyától, s megfordítva a katholicis-
mus az egyesnek viszonyát a Krisztushoz az egyház-
hoz való viszonyától teszi függővé. A túlsó oldalon 
azt mondják: a mily viszonyban állok a külső 
egyházi kötelékhez, olyan viszonyban vagyok a 
Krisztussal, míg megfordítva a protestántismus-
ban érvényesül az, hogy az egyházi köteléknek 
élő vagy holt tagja vagyok aszerint, a mint a 
Krisztussal viszonyban állok. Ezen formulából 
azonban még következő tételek vonhatók le : a 
mily mértékben lép a római egyház a maga hie-
rarchiájával az egyes hívő s a Krisztus közé, 
úgy hogy Krisztusnak helyét foglalja el, s a 
Krisztus és a megváltottak közti személyes vi-
szonynak helyreállítását feledi, sőt akadályozza és 
üldözi, azon mértékben nagyobbodik az ő ellen-
téte az evangyélmi egyházzal szemben s az ő 
eltérése az evangyéliomtól. Ebben áll az igazi 
papismus, hogy a pap és tanító leköti az egyes-
nek lelkiismeretét, a helyett, hogy a Krisztushoz 
vezetné. S másodszor, a mily mértékben a pro-
testántismus azon mozzanatot, hogy csak is a 
külső egyházon, mint az ige és sákramentom ke-
zelőjén belül születik meg a Krisztussal egyesítő 
hit, egyoldalulag oda magyarázza, hogy egyhá-
zának külső rendezetei magukban véve, tehát 
eltekintve attól, hogy az igazi üdvelsajátítást le-
hetségessé tehetik, értékesek, azon mértékben 
közeledik az ilyen ceremoniális törvényszerű dol-
gok alapján a római tévedéshez. S megfordítva: 
mennél inkább feledi a protestántismus, hogy 

épen csakis egy egyházi közösségen belül van 
biztosítva a kegyelemeszközöknek rendezett ke-
zelése s az egyesnek a Krisztushoz való vezetése, 
minél inkább keresi a Krisztushoz való személyes 
vonatkozást az egyháznak történeti összefüggésén 
kívül, annál inkább ki van téve azon veszélynek, 
hogy a keresztyénséget szektaságban és rajongás-
ban oldja fel, hogy számos kis pápák tűnnek fel. 
A protestántismus előbbi veszélye a modern con-
fessionalismusban s annak hierarchális törekvésé-
ben, utóbbi pedig a szektaprotestántismusban kö-
vetkezett be. 

Hogy Luther radikális módon szakított volna 
az egyház történeti összefüggésével, nem egyébb 
római ráfogásnál. S úgy a lutheri, mint a refor-
mátus hitvallások határozottan kiemelik a törté-
neti összefüggést a régi ^katholikus* egyházzal, 
sőt elismerik a régi egyetemes zsinatok határo-
zatait is, a mint azt az Augustana 1, 3. és 21 -ik 
cikke bizonyítja. 

Fejtegetéseinkből kitűnik, hogy a reformátió 
mindkét egyháza elvi egységben van a romanismussal 
szemben, mely egység sokkal fontosabb, mint bár-
mely eltérő úrvacsorai theologiai formula. Ezen 
egység t. i. 3 pontban tűnik ki: a) a protestán-
tismus mindkét alakja tanítja a Krisztusban hívők-
nek közvetlen üdvbizonyosságát, még pedig a lutheri 
egyházban a megigazulás, a reformátusban a ke-
gyelemválasztás alakjában; bj mindkét egyház ta-
nítja, hogy az üdvbizonyosság a hivők gyülekezeté-
ben érhető el, s végül cj ezen üdvbizonyosság egye-
düli feltétlen normája és próbaköve a szent irás. 
E 3 pontban egynek tudja magát az evangyéliomi 
egyház mindkét alakja ^a régi rosz ellen*-nel 
szemben, s épen ebben s nem holmi theologiai 
formulában keresendő a protestántismus sarkala-
tos alaptana. Ezen elvi egység tudatában küzd-
jön a protestántismus az evangyélmi igazságért, 
s akkor Róma hierarchismusa ledől! 

Dr. Szlávik Mátyás. 

A konfirmáció kérdéséhez. 
A vallás iránt gyakran egész a« léhaságig fokozó-

dott közönyösséggel viseltető korunkban, melyben az 
anyagiság és élvezetvágy ragályos kórsága ijesztő mér-
tékben lepi el a társadalom egyes osztályait, oly jól esik 
a léleknek találkozni egy-egy jelenettel, melyet a vallá-
sos hit mennyei fénye aranyoz be és a melyből a vallási 
szertartásokhoz való ragaszkodás s azok jelentőségének 
átérzése és tiszteletben tartása sugároz felénk. Az ilyen 
jelenségek egyikéül tartom én protestáns egyházunkban, 
a konfirmációban való részesülhetésért kifejezett óhajtást 
és az ezen szertartás iránt mutatkozó érdekeltséget. Hogy 
ez minden irányban, úgy a konfirmáltakra, mint a jelen-
lévőkre üdvös és nyomatékos befolyást gyakorol, azt 
kétségbevonnunk nem lehet, valamint azt sem, hogy <* 
hatást lehetőleg fokozni, főleg nekünk, Isten országa 

8 1 * 
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építése végett megbízást vett igehirdetőknek, egyik, el-
engedhetetlen kötelességünk. 

E meggyőződés hatása alatt állottam folyó év aug. 
22-ik napján is, midőn az új kenyéri úrvacsorája osztá-
sakor, a vallásos hitéről s igaz protestáns voltáról min-
den alkalommal s bárminő körülmények között nagy lelki 
örömmel és egész készséggel tanúbizonyságot tevő Lónyay 
családnak egy női tagját, templomban, a hívők gyüleke-
zete előtt kellett ünnepélyesen konfirmálnom és megelőző-
leg a szükséges előkészítésben részesítenem. Igazán lé-
lekemelő s mélyen megható jelenet volt, midőn a kon-
firmálandó grófnő jobbján nagyatyja és anyai nagybátyja, 
balján nagynénje és édes anyja az úrasztala elé állottak, 
hogy a konfirmáció végbemente után együttesen része-
süljenek az Úr Jézus Krisztus megtöretett testének és 
kiontatott vérének emlékjegyeiben. Az ilyen vallásos 
buzgóság nem csak az illetőknek termi meg lélekboldo-
gító gyümölcseit, hanem mint nyilvános tény és lelkesítő 
példaadás a gyülekezet vallásos hitére és külső magavi-
seletére is kimondhatatlanul üdvös hatást gyakorol. 

Es már ez alkalomból, a nélkül hogy egyik vagy 
másik prédikátor társam eljárását még csak érinteni is 
szándékoznám, legyen megengedve az alábbiakat mint 
hosszas tapasztalatból merített következtetéseket és mó-
dozatokat, barátságos eszmecsere és a lehető közös 
megállapodás céljából nyilvánosságra hoznom. En pro-
testáns egyházunk belső feljődésére és megszilárdulására 
nézve nagyon fontosnak és hasznosnak tartom, mind a 
konfirmációi előkészítés, mind a szertartás végrehajtásá-
nak módozataiban országszerte lehető egyöntetűséget 
hozni létre. 

Mindenekelőtt kijelentem, hogy helytelen gyakor-
latnak tartom a 12 éves gyermekek konfirmálásának 
csaknem általános szokását. A konfirmáció komolyságát 
és célját tartva szem előtt, nem habozom kimondani, 
hogy a legtöbb 12 éves gyermek értelmi és érzelmi 
világának fejlettségét nem találom azon hálás talajnak, 
melybe az előkészítésnél és az ünnepélyes végrehajtás-
nál irányadóul szolgáló magasztos eszmék és elvek úgy 
átültethetők volnának, hogy ott állandó gyökeret ver-
vén jó gyümölcsöt teremjenek. De épen azért, mert ez 
a 12 éves életkor a legtöbb vidéken, főleg a földmíves 
osztályra nézve fennálló szabály, annál különösebb figye-
lemre kell méltatnunk az előkészítés kérdését. 

Erre vonatkozólag már határozottan az a vélemé-
nyem, hogy a konfirmándusokat a lelkipásztorok, vagy 
az ezen pályára hivatalosan képesített egyének oktassák. 
Hogy e tekintetben semmiféle kibúvó ajtó ne hagyatnék 
fel, a »Zsinati törvények* 95. §-a 2-ik pontja alá világo-
san beiktatandó volna : »a konfirmációra való előkészítés 
a lelkipásztorok hivatalos teendője.« Hogy a lelkipász-
torok oktassák a konfirmándusokat, e mellett úgy hiszem, 
nem szükség hosszasan érvelnem. Csak egy pár okot 
hozok fel. Az iskola-tanítók, az ez idő szerint rájuk hal-
mozott teendők és túlterheltség következtében, az idő 
és talán a kedv hiányában, a legjobb akarat és legna-
gyobb hozzáértés mellett sem képesek a kívánalmaknak 
teljesen megfelelni. De meg szerintem illő és kötelesség-
szerű dolog is, hogy az iskolai vallásoktatás épületére, 
az itt-ott talán nem eléggé erősnek mutatkozó alkatré-
szek megszilárdítása, a hiányzóknak beillesztése után, 
maga a mester, a lelkipásztor rakja fel a tetőzetet, hogy 
az ekként közös erővel elkészített lelki házat a lelkész 
maga tervszerűleg és haszonnal rendezhesse be az Isten 
igéjének, a krisztusi elveknek romolhatatlan kincseivel. A 
melyik lelkipásztor ezen eljárás, vagy egy ily irányú 
törvényes intézkedés szükségességét fel nem ismerné, az 

nem áll hivatásának magaslatán, nem fogta fel az Úr 
szőlőjében végzendő munkálkodásának erkölcsi értékét, 
s az ezzel járó felelősséget semmibe sem veszi. 

Továbbá az is tapasztalati tény, hogy a konfir-
mációi előkészítésre fordíttatni szokott időszak, a húsvét 
előtti néhány hét, felette rövid s tartama alatt még csak 
vázlatosan is alig tárgyalhatók azon hittani, erkölcsi és 
társadalmi kérdések, melyeket ezen előkészítésnek fel 
kell ölelnie. Itt már legyen szabad azon észrevételt is 
megkockáztatnom, miszerint egyáltalán nem érhetjük el 
a kitűzött célt, akár a »S. pataki«, akár a »debreceni, 
Szoboszlai-féle« vallástevő katekizmus kérdéseinek és az 
azokban foglalt könyörgéseknek betanultatásával, mert a 
mai kor igényeihez képest, mindezek részletes magyará-
zatokkal s fontos kibővítésekkel egészítendők ki; épen 
azért égető szükség, hogy egy oly tartalmú valláserkölcsi 
munka, mely a magyarországi összes ev. reform, lelki-
pásztoroknak irányadóul lenne, hivatalosan közrebocsát-
tassék. 

Az előkészítés időszakát március havától pünköst 
előtti vasárnapig kellene megállapítani, még pedig he-
tenként nem egy-két tanórával, hanem legalább négy-
gyei ; mert a magyarázat és gyakori kikérdezés kivált 
faluhelyen és sok gyerekkel kevesebb órán sikerrel nem 
végezhető. Egyébbiránt a tanórák beosztása s azok 
mikénti felhasználása a tanítványok számától és több 
helyi körülményektől is függ. 

Én jelenlegi állomásomon 21 év óta ezen eljárást 
követem és mondhatom jó sikerrel. Igaz, hogy eleinte 
sok nehézséggel járt a konfirmándusokat pünköstig együtt 
tartanom, de csakhamar úgy bele szoktunk mind én, 
mind gyülekezetem, hogy évek óta a legkisebb akadály 
vagy szóbeszédbeli ellenmondás sem fordul elő. Minden 
második esztendőben konfirmálok, a midőn is 30 — 32 ta-
nítványom van, kikkel kivétel nélkül, a böjti úrvacsorája 
után következő héten kezdem el a foglalkozást, mely is 
áldozó csütörtökig folytattatik megszakítás nélkül. Áldozó 
csütörtök délután istenitisztelet helyett tartatik a konfir-
mándusok nyilvános vizsgája nagyon számos gyülekezeti 
tag jelenlétében s érdeklődése mellett. 

Magának a konfirmáció tényének végrehajtásánál 
következőleg járok el ; kijelentvén, hogy a részleteket 
egyfelől régi lelkipásztoroktól sajátítottam el, másfelől a 
»Protestáns Pap« 1880. évi folyamának 10., 11. és 12-ik 
füzetében foglaltakból vettem át. 

1. Pünköst előtti vasárnap reggeli istenitiszteletre 
a konfirmálandó növendékeket teljes papi ornátusban az 
iskolateremből személyesen vezetem a templomba, hol az 
úrasztala körüli térségen elhelyezett üléseken helyet fog-
lalnak, magam a papszékbe megyek. 

2. Rendes istenitisztelet, a szertartás lényegére vo-
natkozó prédikáció tartásával. 

3. Szószékből lejövén, éneklés alatt az úrasztalához 
megy a lelkipásztor, mely körül egyidejűleg a konfir-
mándusok is sorakoznak. 

4. Az énekvers elhangzása után a konfirmándusok-
hoz rövid, alkalmilag jellemző beszéd intéztetik, mely-
nek végén felhivatnak a hitvallás és fogadástétel teljesí-
tésére. 

5. Egy közülők a többi nevében hangosan elmondja 
az apostoli hitformát. 

6. Erre közvetlenül feltétetnek elejük a hitvallási és 
fogadalmi kérdések, melyekre fennszóval, karban adják 
meg az »Igen« feleletet. 

7. A konfirmálandók halk orgona kiséret mellett 
éneklik a 37-ik dicséret i-ső versét. 

8. Ezt elénekelvén közülök egy, néhány soros be-
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szédben kérést intéz a gyülekezethez, hogy hitval'ásuk 
és Ígéretük alapján őket kebelébe fogadja. 

9. Erre a lelkipásztor a hitfelekezet önálló tagjaiul 
nyilvánítja őket és felhatalmazza az úrvacsorájával való 
élésre. 

10. A vallás áldását szándékozván adni rájuk, a lelki-
pásztor egy maga imádkozik a mindenhatóhoz, áldja meg 
őt, hogy ő is megáldhassa az anyaszentegyház ezen új élő 
tagjait. 

11. A lelkipásztor imádsága után következik a leg-
meghatóbb részlet »a megáldás® oly formán, hogy a 
lelkipásztor két gyermeknek fejére tevén kezét, a hely-
zethez és a személyek jelleméhez alkalomszerűleg hangzó 
szentírási helyeket mond s ezt folytatja, míg csak a kon-
firmáltak utolsói fölött is el nem rebegte az áldást. Ezen 
egész ténykedés alatt az orgona, lehető leglágyabb han-
gokon tartva, csendesen szól. 

12. Lelkipásztor a gyülekezetet imádságra hívja fel 
s közösen könyörögnek. 

r3- Vég megáldása és elbocsátása a gyülekezetnek. 
14. A gyülekezet kimenőre énekel egy alkalom-

szerűleg kikeresett zsoltár vagy dicséret verset. 
Igen jól tudom, hogy a fennebbiekben újat nem 

sokat mondtam, vagy a mit mondtam, némelyek talán 
gáncsolni valót találnak benne ; ámde felfogásom szerint 
a konfirmáció oly fontos és életbevágó vallásos cselek-
mény, melyről ismételve is beszélni nem felesleges. 

Különben is egész liturgiánk s a konfirmációé is, 
már a zsinat által (240. jk. sz.) oly ügynek jelöltetett 
ki, melynek rendezése a konvent kötelessége, sőt a ti-
szántúli egyházkerületben bizottság is van kiküldve a 
liturgia ügy revisiójára. Azt hiszem tehát, hogy mind az 
ügy érdemi fontossága, mind az a körülmény, hogy hi-
vatalos alakban is előbb-utóbb szőnyegre fog hozatni, 
eléggé indokolják a konfirmáció kérdésének hirlapi szel-
lőztetését. Ha az ügy tisztázását sikerült bármi kis mér-
tékben előbbre vinnem, nagy örömömre szolgálna. Annyi 
bizonyos, hogy felszólalásommal az anyaszentegyháznak 
kívántam szolgálatot tenni, melynek ügyeért gáncsot és 
gyalázatot is kész vagyok magamra venni, tudván Jere-
miással, hogy az Úrért szenvedem azt (XV. 15), és érez-
vén, hogy Krisztusért gyaláztatnunk öröm (Zsid. X. 35). 

Sütő Kálmán, 
b.-somi lelkipásztor. 

I S K O L A Ü G Y . 
Elnöki megnyitó 

a győri ev. egyházmegyei tanító-értekezleten 1886. szept. 27-én Encsén. 

Tisztelt uraim! A népnevelés-ügy inkább csak 
1868 óta, a 38. t. c. meghozatalával lett nálunk orszá-
gos ügygyé avanzsiroztatva. Odáig jobban magánembe-
rek és felekezetek foglalkoztak vele, ők állítván fel isko-
lákat s ők voltak azoknak fenntartói. Ennek következ-
tében egyházunknak újabb versenytársai akadtak : a köz-
ségi, illetve állami iskolákban. 

Igen természetes, hogy ez által a mérkőzés reánk 
nézve is nehezebbé vált. Mert sokkal könnyebb célban 
futni hevesekkel, mint versenyre kelni többekkel, hogy 
mégis mi nyerjük el a pályadíjat. 

Mi nd idáig sikerült egyházunknak fenntartani a 
maga szellemi felsőbbségét versenytársai fölött. S ez 
érdemet első sorban megosztom: a tanító-testületek és 
az iskolát gondozó egyház között. Mert amazok jól fog-
ák fel feladatukat, büszkeségnek, dicsőségnek tartják, 

hogy az újabb kor követelte viszonyok között is elsők 
lehessenek; az egyháznak pedig különben is természetes 
hivatása, hogy a törekvőt a pálya-futásban ne csak er-
kölcsi elismeréssel buzdítsa, hanem anyagi támogatással 
is elősegítse. 

Még ma sem mondhatjuk, bár innen-onnan 20 éve 
lesz, hogy országosan intézik a népnevelés ügyét, hogy 
rendes kerékvágásban vagyunk. Átmeneti intézkedések ko-
rát éljük a népnevelés terén is. És ez nemcsak hazánkban 
van így, de világszerte experimentálunk. Hogy példákkal 
éljek: Franciaország a legkatholikusabb állam, habozik, 
hogy fenntartsa-e jövőre is eddigi törvényes intézkedé-
seit, melyek szerint a vallást kizárta az iskolából. Hazánk 
a vallásos neveléstől nem idegenkedik, sőt minden ne-
velés alapjának kezdi tekinteni, s erős pártok sorakoz-
nak, melyek törvényben kívánják ezt kimondatni. An-
golország sokalja azt a szellemi munkát, melyek az iskola 
a gyönge gyermeki vállakra r ak ; ezért az otthoni fel-
adványokat törölte. Hazánk a tantárgyak már is nagy 
számát renden kívül szaporítja. Szodateszka világot élünk, 
mintha csak arra való volna a világ, hogy minél több 
katonanépet hordjon a föld hát a békében és háborúban. 
Megérjük maholnap, hogy a katonai dolgokat is bevi-
szik az iskolába. Igy tett Franciaország, egész zászlóaljai 
vannak iskolás gyermekekből. Poroszország egy tante-
remben a 80 növendéket sokalja, 40-nél többet nem 
enged meg. Hazánk e tekintetben nem készül újításra, 
mert hisz még a fennálló törvény intézkedését sem haj-
totta végre. Ausztria a tankötelezettséget 8 évre szabta, 
most ellene agitálnak, sokalják a nyolc évet. Hazánkban 
9 év a tankötelezettség, ezt is keveseljük. 

Több példát nem említve, ebből is világos előbbi 
állításom igazsága, hogy átmeneti korszakot élünk. 

A mit mindebből számunkra levonni kivánok, azon 
következtetés, hogy nem mindég és nem mindenütt in-
tézik hozzáértő kezek a nemzet legvitalisabb, legszen-
tebb ügyét, a népnevelést. Es hogy mindenben a helyes 
középutat megtalálni nem könnyű dolog. 

Legközelebbi jövőben két fontos dolog vár meg-
oldásra a népnevelés terén : az óvodák és a praeparan-
diák ügye. 

Az első minden nagyobb községben felállítandó. 
A praeparandiák mindenütt internatussal és tanító-árva-
házzal kapcsolandók egybe 

Ezek után üdvözölve e nemes testületet, a gyűlést 
megnyitom. Bognár Endre. 

T A R C A 

Tanulmány az úri-ima felett. 
(Folytatás.) 

II. 
Szenteltessék meg a te neved. 

Azon kérések köziil, melyek ez imában foglaltat-
nak, talán egyik sem volt kevesebbszer ima tárgya, mint 
ez. Sok ember kiáltott fel a legőszintébben és legkomo-
lyabban : »Add meg az én mindennapi kenyeremet ma ;« 
sokan bocsátották az egek urához a reménytelen két-
ségbeesés sötét éjéből: »Szabadíts meg minket a gonosz-
tól® : de nagyon kevesen tanulták meg, hogy az első, a 
legfőbb kérés, melynek állandóan a szív legmélyén kell 
lakozni, ez: »Szenteltessék meg a te neved.® Pedig ez 
első kérdés valóban fenséges kérés, melyben a szellem, 
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érezvén szabadszárnyalását, egyszerre felemelkedik min-
den kérés, minden kívánság tetőpontjára. 

Ime mily classicus mintája az úri-ima mindennemű 
ima berendezésének is 1 Először Isten neve kell, hogy 
megszenteltessék 1 Minden jó imának ezen kell kezdődni. 
Először Istent kell dicsőíteni, és imádkozni szent neve 
megszenteltetéséért az emberek által és csak azután jö-
hetnek azon szükségekért való kérések, melyek saját lel-
künk és testünk követelményei. Ez a jó ima rendje. 
Ne helyezzük előtérbe azon kéréseiket, melyek rang 
szerint az utolsók közé tartoznak és ne gondoljuk, hogy 
Istent ki lehet engesztelni bármily művészi szerkezetű, de 
más tárgyú bevezetéssel. Mindazonáltal gondoljuk meg, 
hogy Isten dicsősége és a mi saját javunk annyira össze 
vannak forrva, hogy nem kívánhatjuk egyiket, a nél-
kül, hogy a másikat is — legalább indirecte — ne ki-
vánnók ; épúgy, mint a katona nem kívánhatja fővezére 
dicsőségének öregbedését a nélkül, hogy az altal a sa-
ját magáé is ne növekedjék. Nem úgy kell tekinteni 
tehát e kérést, mint a mieinkkel ellenkezőt vagy az 
októl különbözőt, hanem úgy, mint a mi saját javunkat 
magába zárót. Továbbá nem csak azon egy okból kell 
imádkozni e kérést, mert az a mi saját javunkat magában 
foglalja, hanem azért, mert abban mindenek öszszeölel-
keznek. A dolgoknak helyes állapota, a biztos alapra 
épített helyzet, a melyben mindig biztonságban, örömben 
és a legmagasabb fokú tevékenységben élhetünk elérhe-
tők e kérés által. Istennek kell tehát előszőr dicsőíttetni és 
nevének megszenteltetni, mint a ki azon alap, melyen 
az egész universumnak nyugodnia kell. 

Isten célja eleitől fogva az volt, hogy megismer-
tesse magát velünk néha egyik, máskor másik tökéle-
tességének felmutatása által. Jellemének egyik vonása 
a másik után kijelentetett, míg végre mindenek megmu-
tattak nekünk az által, »ki az ő személyének kifejezett 
képe;« jel — jelre adatott Istennek az emberek iránt 
való szeretetteljes szándékáról, mig végre minden meg-
mondatott az »Igében,* ki kijelentette az atyát. Jelle-
mének minden kis vonása benne van nevében, úgy hogy 
semmi sem adható több nevéhez. Abban mindaz meg-
van, a mi Isten ránk nézve és Isten magában véve. Isten 
így szólt Mózeshez: »Megjelentem Ábrahámnak, Izsák-
nak és Jákobnak a mindenható Istennek neve által, de 
nevemről, Jehováról nem voltam ismeretes azok előtt,* 
értésére akarván adni, hogy most valamivel többet akar 
kijelenteni jelleméről. Jehovának nevezi magát, oly né-
ven, mely által megkülönböztethető legyen minden nem 
valódi Istenektől; »én vagyok«-nak, »élő Istennek,* ki-
nek egyedül van élete önmagában; »örök és és változ-
hatatlannak,* ki volt, van és lesz mindörökké. Es intései 
végén így szólt: »En Jehovah« azaz Én, kinek fenye-
getései nem hiába valók, hanem egy örök elhatározásnak 
kifejezései. Es a midőn messze belát a jövőbe és beszél 
nagyon távoli dolgokról, ismét ezen szóhoz tér vissza: 
»En Jehovah.« Ez a név volt forrása minden tekintélynek 
és záloga minden bizalomnak az ó-testamentomi világban; 
egy név, mely »dicsőséges és félelmes név,« mely felül-
helyezi magát minden néven és lakozik a maga dicsősé-
gében. Ez a név volt az, melyben a zsidó nép igaz nyu-
galmat talalt, mely nem változott és épen ezért elnevezték 
»örök és változhatlannak,« habár a hely nem volt állandó, 
de érezték, hogy az a ki vezette őket, nem változott 
és nem múlik el soha. 

De ehhez adatott később egy más név. Ismerni Is-
tent, mint a kiben nyugalmat és hazát lehet találni, 
nem volt elég. Nem volt elég ismerni őt, mint az »Én 
vagyok*-ot, kinek élete van önmagában, független minden 

eredettől és esetlegességtől, kinek egyedül van igaz létele 
és a ki nélkül semmi sem lehet; nem volt elég ismerni 
őt, mint az »Én vagyok«-ot, az »Orök Istent«, kinél 
nincs sem mult, sem jövő, kiben »nincs változás vagy 
változásnak még árnyéka sem.« 

»Ime én elbocsátom az én követemet a te orcád 
előtt, ki megkészíti a te utadat te előtted* — mondja 
az Úr — mert az én nevem benne van. És ez a név : 
»Atyánk*. Atyánk, kiben biztos menedékünk van ; egy 
név, mely által fellebbezhetünk a mindenhatóhoz biztos 
reménynyel, mert az atya célja megalapítani gyermekei 
boldogságát; egy név, melyet — egyszerűségénél fogva 
— minden anya gyermeke megérthet. De e név kizár 
minden más nevet, mert magában foglalja mindazt, a 
mi a többiekben volt. Ez nem azért jött, hogy eltöröl-
jön, hanem hogy betöltsön. Ez volt azon név, mely 
után öntudatlanúl vágyódott az Isten népe azon neveken 
át, melyek adattak, míg végre jött a Fiú, ki által elő-
készíttetett az Isten természetének és viszonyának minden 
kijelentése, kiben minden kijelentés összegeztetett, az 
Ige, »kit Isten felmagasztalt minden név felett.* 

Ez tehát azon név, melyet meg kell szentelnünk. 
Az ima így következik : »Mi atyánk, ki a menyekben 
vagy, szenteltessék meg a te neved.« Ez első kérés 
mindenikre vonatkozik és mindenik be van vezetve a 
»mi atyánk« megszólítás által. Ez a »mi atyánk,* kit 
kérünk, hogy uralkodjék rajtunk, kit kérünk, hogy bo-
csásson meg nekünk, kit kérünk, hogy vezessen minket. 
Jegyezzük itt meg, hogy e név — bár első tekintetre 
csak az Isten hozzánk való viszonyát jelzi — megtanít 
az Isten természetére is. A viszony, melyről beszél, 
olyan, mely az ő tulajdonságaiból foly. Az nem esetle-
ges, nem önkényes, hanem az Isten természetének oly 
igaz és szabad kifejezése, mely által mindent kiolvasha-
tunk azon természetből, a mi minket illet. Ez világos 
leend mindazok előtt, kik megtanulták Jézus Krisztus 
testben való megjelenésében és az ő keresztjében találni 
fel Isten legtökéletesebb önkinyilatkoztatását. Es így 
megtanuljuk imádni ezen nevet nemcsak azért, mert az 
a »mi atyánk* neve, hanem azért is, mert Istenünknek 
neve »mi atyánk*; azaz meg kell szentelnünk Isten ne-
vét nemcsak azért, mert az összeköttetésben van mi 
velünk, hanem mindazon dolgokért is, melyeket ez ösz-
szeköttetés involvál, kijelent. Isten mindenek előtt azt 
kívánja, hogy őt, ne mint a világok urát, imádjuk, hanem 
a mint kötve van e világhoz; nem mint olyat, ki a 
végtelen universum minden pontjára figyel, hanem mint 
olyat, ki minket tekint; — röviden — nem úgy, mint 
minden dolgok fejét, hanem főleg és mindenek előtt, 
mint a »mi atyánkat.« Határt vet látásunknak, hogy 
annál határozottabban láthassunk. Ezen név nem mutatja 
sem az ő természetének, sem az ő cselekedeteinek oly 
részét, mely nem mireánk vonatkozik, hanem egyene-
sen közénk és ő közé helyeztetett, hogy e név által ve-
zettessünk az ő imádására. 

Megtanulván, mi az Isten, kérjük, hogy »szentel-
tessék meg az ő neve.« Tartassék szentnek, nézessék 
mindenek által igaz, szent dolognak, mely minden áron 
becsülésben tartandó és a melyben — minden kísértések 
dacára — hinni kell. Isten eszméje, melyet bírnunk kell, 
úgy tartassék, mint szellemünknek választott birtoka, 
mint kincs, melyen szívünk nyugszik és a melyhez min-
dig visszatér és soha se homályosíttassék el a viszon-
tagságok által, melyek kisértenek, hogy Istent változé-
konynak gondoljuk. 

Ez az, a mire mindnyájunknak szüksége van: hogy 
az Isten lelkünkben lakozzék az ő tökéletes természe-



1029 ' PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 560 

tével és a velünk való összeköttetésének kegyelmével. 
Mily szívesen üdvözöltetett volna Istennek e neve a 
Krisztusban azok által, kik oly sóvárogva vártak az Is-
tenre, ha esetleg megtalálták volna ; mily szívesen hasz-
nálták volna azt, mint olyat, mely megtanítja őket arra, 
a mi örökké igaz, szent, jó és tiszta; mint olyat, me-
lyet mindig imádhatnak, kitől elfogadhatnak törvényt 
és vezetést és a kiben bizhatnak minden körülmények 
között! Ez az a név, melyet nekünk is nem fel-, hanem 
megtalálnunk kell. Meg kell tanulnunk, hogy van Egy, 
kire mindig bizalommal nézhetünk, kit szerethetünk és 
imádhatunk, kinek cselekedetei nincsenek befolyásolva 
személyes érdekek által, sem mások eszméinek vagy 
szokásainak divatja által, hanem azok mind-mind igazak 
és ámenek. Meg kell tanulnunk, hogy van Egy »ki vi-
lágosság és a kiben teljességgel semmi sötétség nincsen ;« 
egy, kiben bízhatunk félelem nélkül, mert absolut jó, 
kinek szeretete teljes, nem zavarva gyanú avagy hideg-
ség által és mégis soha sem vezetvén minket félre és 
soha sem cselekedvén olyat, mit nem kellett volna meg-
tennie. Ez az, mit meg kell tanulnunk, hogy lássuk őt, 
mint élő személyt, gondolatainak és utainak a mieinktől 
való különbözését; hogy ne imádjuk saját legjobb esz-
ménket, hanem azt, kit nevén nevezhetünk, kinek neve 
írva van számunkra és otthonossá lett ránk nézve és a 
kinek neve képvisel előttünk minden absolut-örökkétartó 
tökéletességet. 

Maurice mondja egy helyen : »Istenről való felfogá-
sunktól függ egyik vagy másik időben, hogy mint tár-
saságok vagy egyének emelkedjünk vagy sülyedjiink.« 
És ez teljesen igaz. Gondolj oly Istent, ki gyönyörködik 
a vérben : te is abban fogsz gyönyörködni; gondolj egy 
szentségben tökéletlen Is tent : a te törekvéseid sem lesz-
nek sem buzgóbbak, sem komolyabbak a szent élet 
iránt; gondolj oly Istent, kinek a ceremóniák tetszenek : 
formalista leszesz ; gondolj oly Istent, kit ki lehet elégí-
teni szolgálattal — keresztyéni élet nélkül — képmutató 
leszesz ; gondolj egy szigorú mesterre, ki arat, hol nem 
vetett és gyűjt, hol nem tarlózott: minden kötelesség 
alól kibújsz, élődöl másokon, csalva és lopva azokat és 
reszketve élsz át egy egész életet — rabszolgája lévén 
lelkiismeretednek — hogy zavart és kétségbeesett halá-
lod legyen; de gondolj Istenre, mint »Atyádra* a Jézus 
Krisztusban : minden jóra való befolyást élvezni fogsz, a 
mi csak előfordulhat egy emberi életben. Ez a tudat, 
Istennek, mint atyának ez érzete, az a kis kovász, amely 
megposhasztja az egész tésztát;« egy új középpont a 
szívben, melyben minden lelki vérér megtalálja a maga 
táplálóját; egy minden jóra érvényes befolyás, mely 
sértést és gyógyítást összefoglal. 

Isten neve még a legszerencsétlenebb viszonyok 
között is megtette és megteszi a maga fenséges mun-
káját. Ezen név által Isten még a legkeményebb szívhez 
is bemenetelt talált; a meghalt lelkiismeretet, mely e 
nevet használni kezdi, életre kelti és éber őrködésre 
készti, jóllehet az már rég óta el volt temetve számta-
lan istentelenségek alá; a szívekbe, melyek eddig mar-
talékai voltak minden kétségnek, e név bezárja magát 
és azok körül Istennek lassanként »élő templomokat* 
emel; és azokhoz, a kik vagy istentelenségből, vagy 
gyengeségből felkiáltottak: »Mi az igazság*, vagy »Ki 
fog nekünk valami jót mutatni:* az ő felelete mindig 
ez volt: a »mi atyánk!* Reményteljesen kel az fel, 
mint egy szép csillag a szomorkodó élet egén, gyó-
gyítva és örvendeztetve, mint »az igazság napja;* el-
vezet az >örökké való naphoz, melyet az Úr alkotott,* 
a melyből a sötétség eltűnt és mi látjuk Istent a maga 

dics-fényétől környezetten, felfedezzük szentségét és re-
mény kél szívünkben. Elvetvén a bűnnek és kötelesség-
nek minden hamis eszméjét, az életnek minden hamis 
szabályát, melyek velünk együtt nőttek fel: Istennek a 
neve életre kel bennünk és azt mondja : »Isten a mi 
atyánk, ki szeretett minket és adott nekünk örök vigaszt 
és jó reményt kegyelemből, hogy megvigasztaljuk szí-
veinket és megalapítsuk azt minden jó munkánkban.« 

Es a mi az Isten neve az egyesre, az az összesre 
is. Ha hisszük, hogy szeretett hazánkra és az egész vi-
lágra jobb idők és jobb dolgok fognak következni, mint 
jelenben vannak: azok csak Isten nevének megszentelte-
tésével fognak jönni ; midőn az ő neve kijelentetik min-
deneknek és megszenteltetik mindenek által; midőn az 
a név megjelenend a maga teljes tisztaságában, mintha 
Isten ujjai írták volna az égben; midőn az emberek 
nem engednek semmi olyan gondolatnak befolyást lel-
kükben, mely nincs kifejezve az Isten vagy Krisztus 
személyében. Midőn mindenek tudatára jőnek az egye-
düli igaz Istennek és Krisztusnak, kit ő küldött : akkor 
lesz nekik örök életük. Midőn minden népek és nemze-
tek leborulnak Isten előtt és mondják »mi atyánk* : ak-
kor lesz közöttük örök béke. Nincs más név, mely által 
reformálni lehetne a világot, mint ez ; nincs más fő, 
mely alatt mindenek összebékülhetnek ; nincs más köz-
pont, mely körül mindenek egyesülhetnek a szeretetben. 
Legyen minden embernek •— ha közönséges is — fo-
galma az Istenről, csak legyen az igaz; legyen minden 
ember igaz tisztelője az Isten nevének ; vallja be minden 
ember Isten iránt való felelősségét lelkének ünnepélyes 
magányos szobájában, hol nem látja őt senki csak az 
atya »ki lát titkon ;« minden ember tört szívvel álljon 
meg Isten szeretete előtt és . . . . és akkor nincsen-e 
már »Dicsőség a magasságos menyekben Istennek és e 
földön békesség?!« 

Ennélfogva »vizsgálja meg minden ember önmagát,* 
saját életét és a másokét; figyeljen az Úr szavaira : »Ne 
dicsekedjék a bölcs ember az ő bölcsességével, sem a 
hatalmas az ő hatalmával, sem a gazdag az ő gazdag-
ságával, hanem dicsekedjék azzal, hogy megtért és sze-
ret engem, hogy tudja, hogy én vagyok az Úr, ki sze-
rető jóságot, Ítéletet és igazságot gyakorlok e földön.* 
Es imádkozzék: Add nekem — Uram — a te ismere-
tednek kijelentését és bölcsességét, hogy bármi történ-
jék velem, bizalmam benned növekedjék, hogy szolgál-
jak neked szeretetben és testem legyen a te templomod. 
Es végezd el ezeket másokban is, »hogy az emberek 
tudják meg, hogy te vagy a magasságos az egész föld 
felett, kinek neve Jehova* »hogy minden népek, melye-
ket teremtettél, jöjjenek és imádjanak téged és dicsőít-
sék a te nevedet.« Ily értelemben fog imádkozni az, ki 
értelemmel és lélekből tudja imádkozni: »Mi atyánk, ki 
a menyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. * 

(Folyt, köv.) Szőts Gerő. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Egy naturalis ének-költő. 

Ha jól emlékszem, néhai Dömötör János szóllott a 
fenntebbi években egy ilyenről, ki valahol ott a pilisi 
hegyekben lakik, szép elismeréssel mutatván be vallásos 
buzgóságszülte énekeit. 

Ime én is találtam egy ilyenre, kinek egyszerű bár, 
de tiszta szívből fakadt énekeit a t. c. olvasó közönséggel 
megismertetni akarom ; teszem pedig azért, mert érde-
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mesnek találtam ez énekeket arra, hogy legalább nyom 
nélkül ne enyésszenek el ! 

Ez énekekek szerzője Kis Ferenc, Tolnamegye 
Madocsa községében lakó ref. földmíves, (egykori hallga-
tóm), ki néhány holdnyi birtokán kiváló szorgalommal gaz-
dálkodik, istenfélő, jámbor, jó templomba járó ember, az 
éneklésben gyönyörködik, s ha valamely családhoz be-
köszönt a halai angyala, az este eljöttével néhány társai-
val beköszönt a szomorú hajlékba, megvirrasztja a halot-
takat, diktálván — részint saját szerzette, részint más 
gyűjteményekből való — halotti énekeket, a mint már 
ez falu-helyeken a régi időkből szokás. 

A könyvecske áll i i o irott lapból (in 8°) s tartalmaz 
68 halotti éneket, melyeket szerzett s összeirt a buzgó 
Kis Ferenc Madocsán, 1885-ik évben, életének 55-ilc évi 
holnapjaiban. 

Címe: »Istenhez és Jézushoz vezérlő és útmutató 
halotti versek.« 

Az előszóban megmondja miért irta e könyvet! 
Semmi sem emlekezteti — úgymond — az embert any-
nyira gyarlósága megismerésére, bűneinek elhagyására, 
mint a halottas ház ; hányszor tapasztaljuk, hogy még 
az Isten házában is csalogatja az embert a világ a bűnre, 
a bujálkodó szem sokszor elrontja az istenitisztelet szent-
ségét ; de vájjon ott, hol az élő, előtte látja embertársa 
meghidegült tetemeit, a hol mint egy tükörben látja 
gyász múlandóságát, vájjon ki volna oly kevély szívű, 
hogy meg ne alázná magát ?! stb. 

Az énekek következő alkalmakra irvák: 
Lelkipásztor felett, kis gyermek felett, ifjak felett, 

közönségesek, élete javában elhalt felett, özvegyet és ár-
vákat hagyott felett, végbúcsú öregek felett, hosszas 
szenvedők felett, özvegyek felett, jövevény felett, tiszt-
viselő, öngyilkos, gyermek-ágyas, hirtelen halt, szeren-
csétlen halállal kimúlt felett, út az örök életre, bűnein 
bánkódó beteg éneke, fohász, betegségből felgyógyulás 
kor, templomba menéskor, kijövetkor, reggeli ének, déli, 
útra induláskor, munka kezdetén, munka után, este le-
fekvéskor. 

A mint látjuk a tartalom elég bő és változatos, s 
az ezen alkalmakhoz szabott énekek mind egyszerűen, 
tiszta szívből folynak, a zsoltárok, s némely dicséretek és 
halotti énekek nótáira. 

A zsoltárok közül 10 dallam van felvéve, u. m. : 
23. 28. 38. 42. 65. 66. 80. 90. 102. 137. 

Lelkipásztor felett a 28. Zs. nót. 

1.Uram! menynek földnek királya! 
Árván maradt Jézus e nyája ! 
Pusztán áll az Úr szent temploma, 
Elvétetett lelkipásztora, 
Elnémult a dicső ajak, 
Kitől zengtek a szent falak! 

2. Jaj! ledőlt szent háznak oszlopa, 
Lerontá az úrnak angyala ! 
Elapadt az ige forrása, 
Lezáratott ékes szóllása; 
Nincs ki térítsen a jóra 
S vigasztaljon bánatinkba1. 

3. Ama főpásztorok pásztora 
Jézus, menybe magához hívta, 
Az, a kinek lelki országát 
Terjeszté, hordozván igáját, 
Hogy már közelebb dicsérje ; 
Atyja jobbjára emelte. 

4. Uram! jövel segedelmeddel! 
E nagy romlásunkat építsd fel. 
Támassz — kérünk — e holt helyébe 
Olyat, ki a hit fegyverével 
A sok bűnnel s e világgal 
Bátor szívvel szembe szálljon. 

5. Áldott hamvak szóllunk még hozzád, 
Habár össze omlott is a szád; 
Nem romlás ez, hanem épület 
Mert Krisztusnak angyala veled, 
Felkelsz tudom majdan végre 
Felhív Jézusod az égre. 

6. Porrá vált test nyugodj csendesen, 
Aludd ki álmodat édesen, 
Míg nem a teremtő szavára 
Felkelsz angyal trombitájára, 
A Jézus vére érdeme 
Legyen lelked váltság bére! 

A hol a vallásos szív az Úr beszédének sáfárjáról, 
a lelkipásztorról, így énekel, s koporsóját ekképen kíséri 
temetői útjára : (nóta : 42. Zs.) 

1. Menj el immár fáradt szolga 
Nyugodalmad helyére, 
Szállj le téged készen váró 
Gyász sírod fenekére. 
A hol azokkal sorba 
Nyugodj békén a porba ; 
Kiket ajakad megáldott, 
Midőn a sírnak átadott. 

2. Mi, bánatba merült szívvel 
Elkísérünk utadra, 
Könyeinkből oly emléket, 
Állítunk gyász sírodra: 
Melynek poraid felett 
Nem árt a végenyészet, 
S mind addig sírodnál lészen ; 
Míg új föld és ég nem lészen. 

ott még feltehetjük, hogy van az igének ereje, hatalma, 
s a lelkipásztornak tisztessége ! S kérdem : avagy nem 
esik-e jól minden lelkipásztornak ez énekeket olvasni, s 
megnyugodni lelkében a felől, hogy halálakor ily meg-
különböztetett és hálás tisztelet kisérendi sírjába ! ? 

Bizony mondom, lelkipásztor társaim, midőn hall-
gatóitok éneke így zendül meg koporsóitok felett, élte-
tekben »viseljetek gondot az egész nyájról, melyben a 
sz. Lélek vigyázókká tett« (Csel. 20 : 28), s ápoljátok nagy 
gonddal hallgatóitok szívében a Jézus érdemébe vetett 
evangéliumi igaz hitet, mely maradandó epitaphiumot 
emel hűséges munkálkodástok megörökítésére 1 

De nem kevesebb buzgósággal s nem kevesebb 
hittel énekel Kis Ferenc uram a csecsemők koporsójánál 
is (ad nót. Uram a törödelmes): 

Eleted szép hajnalán 
Elhervadt virágszál ! 
Ki az élet fajáról 
Korán leszakadtál! 
Ha e világ kertében 
Még ki nem nyílottál: 
Már az Ur színe előtt 
Ott fenn illatozzál! stb. 

Az ifjak koporsójánál a sokszor nagyon is untató 
természetből vett példák s költői képek helyett a bibliát 
szóllaltatja meg ekképen : 

Ifjúságtok idején 
Ám örvendezzetek, 
De hogy halandók vagytok 
El ne felejtsétek. 
Nem tudjátok céljait 
A bölcs teremtőnek . . . 
Meglehet nem sokára 
A sírba kisérnek. 

v a g y P edig így taní t : (ad nót 
telj.«) 

»Hogy eljött az idők 

Légy hát ifjú józan vigyázatba, 
Járj mindenkor az Úrnak utában, 
Tartsd szíved és lelked tisztaságban. 
Hogy eljuthass ama jobb hazába. 
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Az élet valódi céljára figyelmeztetvén az élőket a 
közönséges halotti énekekben, így énekel (ad nőt. »Vi-
gyázz halálodra*): 

Miért futsz-fáradsz e mulandó jókért ? 
Ne hagyd veszendőben lelked ezekért ! 
Ha élted hajója a révparthoz ér : 
Ott mind el-áll, tovább nem kisér. 

De elkísér lelki jó ismereted, 
Majd a számadásom fel áll melletted! 
De ha itt napjaid bűnben töltötted; 
Akkor vádolód lesz bizonnyal higyjed ! 

Az özvegyek ajakára ezt a 
(ad nót. 38. Zs.) : 

nekik illő éneket adja, 

.'ilágon 

s az 
nót. 

apa nélkül 
42. Zs.): 

Jaj! úgy élek e 
Mint az ágon 

Búgó árva gerlice; 
Ki vígságát, boldogságát 

Hív párjával 
Örökre elvesztette! 

maradott árvákat így vigasztalja, (ad 

De ne félj óh kicsiny hitű . . . 
így szól szent igéjében 
Jézus, ki a kicsinyeket 
Felvette szent ölébe! 
Ki az* ég madarait 
Es az erdők vadait 
Eltáplálja, megruházza; 
Nem volna-e rátok gondja ? ! 

Uram ! a menynek és földnek 
Örök dicső királya, 
Kinél van a vigasztalás 
Drága szent kútforrása; 
Ó uram-uram jövel 
Kivánt segedelmeddel! 
Ó küldj menyből vigasztalást, 
Jövel! építsd meg e romlást. 

(Vége köv.) Kaim án Fa rkas. 

B E L F Ö L D . 
Szász Károly úr püspöki látogatása. 

hatá-
pap-

25-én reggel Gzúnra érkezett püspök úr. A 
ron a jegyző és a községi elöljárók üdvözölték, a 
lak kapujában pedig Horvát Pál lelkész fogadta nem rö-
vid, de igen szép beszéddel, melyre püspök úr megad-
ván azt teljesen méltató s mindenkire mélyen hatott 
válaszát, az egész gyülekezet templomba ment. Az itt 
tartott püspöki beszéd a jelesül szerkesztett egyházrajz 
adataira támaszkodott, feltüntette a gyülekezet múltját, 
élénk s az igazságnak tökéletesen megfelelő színekkel 
rajzolta a jelen erkölcsi állapotot. Különösen kiemelte 
azon kötelességeket, melyekkel a szülék s gyermekek 
egymás iránt tartoznak, valamint ezek elhanyagolásának 
súlyos következéseit. A feszült figyelemmel hallgatott 
beszéd és imádság után áldás, majd két gyermek meg-
keresztelése következett. Templom után, mint rendesen 
az iskolára került a sor, melyben ez idő szerint a lel-
kész tartja fenn a rendet, mivel a csekély fizetésű segéd-
tanító még a nyáron hír nélkül eltávozott. A gyermekek 
kikérdezése után az iskolában tartatott meg a presbyte-
riális értekezlet, melynek folyamán önmegadással volt 
kénytelen elismerni a presbyterium a templomi beszéd 
fő-fő részének is alkalomszerűségét. Ott áll a célnak 
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megfelelően épített díszes iskola és tanítói lakás, de a 
silány fizetésre tanító nem vállalkozik. Sokat tettek a 
czúniak az iskola építésével, de még nincs tűrhetően fize-
tett tanítójok. A presbyterium ezt átlátta s bizonyára a 
gyülekezettel együtt rajta lesz, hogy minél előbb legyen. 
— Délután Kémesre került a sor. A községi elöljárók a 
határon, a gyülekezet és lelkésze, több lelkésztársával 
együtt, a paplak kapujában fogadta püspökét. A gon-
dolatokban nem szegény üdvözlő beszédre adott szelle-
mes válasz után a lelkészlakba tért püspök úr, honnan 
néhány perc múlva a minden részében megtelt tem-
plomba indult, ismét nagy számra szaporopott kíséreté-
vel együtt. Midőn Kémes 1795-ben leégett, temploma, 
tornya is a tűz martalékává lett. Desolált állapotában 
váltak el tőle, addig hozzá tartozott filiái, melyek ma 
többnyire anyaegyházak . Ezt az eseményt megható 
képpé alakítva említette beszéde elején püspök úr. — 
Azoknak a magokra hagyott elődöknek buzgóságát, ki-
tartását tűntette fel követendő példa gyanánt a gyüle-
kezet mai tagjai előtt. A buzgóság csökkenésének okait 
az erkölcsi fogyatkozásokban találván, a szeretet szigo-
rúságával mutatott rájok s tette figyelmetesekké a híve-
ket, hogy távoztassák az eltávoztatandókat. Az erre 
szükséges isteni kegyelemért esdő buzgó imádság és 
áldás után véget ért az istentisztelet. Az iskola községi 
lévén, csupán a vallástanításra terjedt ki püspök úr vizs-
gálata s e tekintetben Vitányi Sándor tanító értelmes 
működése elég szép sikert mutatott. Az iskolából visz-
szatérve a kórógyi egyház küldötteit fogadta a főpász-
tor, kik Szlavóniából fáradtak Kémesre. A horvát köz-
oktatási törvény súlya alatt szenvedő kórógyi iskola 
ügyében kivánták hallani tanácsadó, vigasztaló szavát s 
miután azt megnyerték, még az nap haza is utaztak. 
Csendesen pihenve töltött éjszaka után viradt fel a va-
sárnap, szept. 26-dikán, melyen kedves megleptés várt 
püspök úrra. Mielőtt körútja folytatására indult volna, 
nt. Vághó Lajos kémesi lelkész úr, egy könyvjegyzéket 
nyújtott át azon kéréssel, hogy az abban foglalt 470 mű-
vet, mintegy 660 kötetben méltóztassék kegyesen elfogadni 
ajándékul a pesti theol. intézet könyvtára részére, az ő 
és örökös társai nevében. Azonnal meg is mutatta az 
értékes és szépen conservált gyűjteményt, melynek belső 
értékén felül még az is fokozza becsét, hogy nagy rész-
ben Keresztesi József egykori szalacsi lelkész, jeles ének-
költő s nevezetes naplóiró és Szakács József, a tudomá-
nyos képzettségű egykori matyi lelkész könyveit tartal-
mazza. Keresztesi becsesebb kéziratai ugyan hiányoznak, 
de a könyvek magukban is nagy értékkel birnak. Püspök 
úr hálás köszönettel fogadta el a pesti theol. intézet 
nevében a nagybecsű ajándékot, mely talán már legkö-
zelebb meg fog érkezni rendeltetése helyére. 

Piski leányegyház az egyetlen, mely Kémes haj-
dani számos filiái közül mai napig hű maradt az anya-
egyházhoz. Ennek lelkésze nt. Vághó úr fogadta, itt is 
a főpásztort, midőn vasárnap délelőtt ideérkezett. A kis 
gyülekezet egészen megtöltötte a csinos kis templomot 
s nemcsak azon hűséges ragaszkodásaért részesült főpász-
tora részéről dicséretben, melyet a kémesi anyaegyház 
iránt tanúsít, hanem vallásos, buzgó, munkás életeért s 
erkölcsei tisztaságaért is, melyet mindeddig meg tudott 
őrizni. Látszott a népen, hogy érdemes a dicséretre, 
hatással volt rá az elismerés s alig lehet kétség az iránt, 
hogy azt jövőre is megfogja érdemelni. Az iskolát László 
János előkönyörgő vezeti, a ki bizonynyal ezután is sze-
retni fogja iskoláját, melyben a főpásztor oly buzdítólag 
s a tanítást kedveitető módon forgolódott az értelmes 
képű piskii gyermekek közt. Szintén az iskolában tarta-

8 2 
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tott a presbyteri rövid értekezlet is, mely jóformán 
annak constatálására szolgált, hogy ott mindenek ékesen 
és jó renddel történnek. — Vasárnap délután Csepelbe 
ment át püspök úr, hol egy megsemmisített papválasztás 
után épen egy héttel azelőtt nem tartathatott meg az újabb 
választás. Régen ha valamely egyházból eltávozott a lel-
kész, utódja legtöbb esetben ott folytathatta a munkát, a 
hol előde félben hagyta ; ma a legtöbb esetben a választás 
által okozott romlás építésén kell kezdenie az új papnak s 
folytatnia addig, míg neki megint sikerül tovább »pályázni«, 
hogy a pusztulásnak soha vége ne legyen. Bár Csepel 
is találná meg mentül előbb a maga Nehémiását, mert 
ha tovább is megsemmisítendő vagy sikertelen választá-
sok fogják emészteni, félő, hogy erkölcsi világában kő 
kövön nem marad. Ily értelme is volt annak a velőkig 
ható püspöki beszédnek, mely a csepeli templomban hang-
zott, azon bevezetés után, melyet Szűcs Endre h.-lelkész 
üdvözlő szavaira a főpásztor válaszul adott. A hatás tagad-
hatatlan, de állandósága még kívánatosabb. Az iskola 
Szigeti Károly ifjú tanító vezetése alatt áll, a kiben tehet-
ség, szorgalom nem hiányzik s talán csak arra van szük-
sége, hogy lecsendesedett gyülekezetben, kormányozni tudó 
rendes lelkész oldala mellett felelhessen meg feladatának. 
A presbyterium papválasztó pártemberekből áll, kik bár 
mielőbb csak presbyterek lennének, hogy a rendetlen-
ségekből is rend lenne Csepelben. Püspök úr és kísérete 
özv. Bosznaíné asszonynál részesült szíves ellátásban s 
pihenésben. 

Szept. 27-én Tésenfa—Szaporcza következett. 

R E G I S É G E K . 
A hallei magyar könyvtár*) 

A hallei egyetemmel összeköttetésben levő »Bib-
liotheca Hungaricát« volt alkalmam a mult junius hóban 
kissé tüzetesebb vizsgálat alá venni. E könyvtárról Szlá-
vik Mátyás úr — ki ha jól tudom, pár éven át a könyv-
tárnoki tisztet is viselte — épek e lapok 1882-ik évfo-
lyamának 17-edik számában közölt egy terjedelmesebb 
tudósítást, melyben azonban — nem tudom mi okból 
— épen azok a könyvek nincsenek felemlítve, melyek 
e könyvtárnak a legnagyobb kincseit képezik. Ugyanis 
található itt öt eddig teljesen ismeretlen régi magyar 
nyomtatvány, amelyek tehát unicumok; ezeken kívül a 
könytárban meglevő 52 régi magyar (1711 előtt meg-
jelent) könyv között kilenc igen ritka és becses da-
rab van. 

Én azon három óra alatt, melyet a könyvtárban 
tölthettem, a régi magyar könyvekről teljes jegyzéket 
készítettem (és pedig magokról a példányokról s nem a 
sok tekintetben igen hiányos katalógusból.) Sietek tehát 
először is e Jegyzéket közleni, a ritkább könyvekre min-
denütt felhiván a figyelmet. 

Székely István: Chronica 1559. 
Mélius : Sámuel és királyok könyve 1565. 
Sylvester: Uj-testamentom, Bécs 1574. 
Pécsi Lukács: Szt. Ágoston doktor. 1591. 
Eddig csak három példánya volt ismeretes, ez a ne-

gyedik. 

*) E cikk voltaképen a »Magyar Könyvszemlében* volna illeté-
kes, de mivel e folyóirat igen meggondolva halad, nehogy más által 
esetleg megelőztessem, jónak láttam a különben egyházi vonatkozással 
is biró dolgokat itt közölni. A » Magyar Könyvszemle « pedig — ha ugyan 
érdemesnek tartja — annak idejében reflectálhat az itt elmondottakra. 

fi. K. 

5. Sós Kristóf: Postilla 1598. 
Károli Péter : Symbolum Apostolicum 1600. Eddig 

csak két példány, ez a harmadik ! 
Pázmány: Mostan támadt tudományok hamissága 

1605. 
Magyarázatja az Evangeliomoknak. Bártfa 1608. 

Eddig két példány, ez a harmadik. 
Négy szép halottas predikátiók. Bártfa 1624. Eddig 

2 példány, ez a harmadik. 
10. Samarjai : Magyar hármónia 1628.*) 
Lethenyei : Hitünk ágainak rövid összeszedése. 

Csepreg 1635. 
Keresztúri: Csecsemő keresztyén. 1638. 
Tasi G. : Elménknek felmenetele 1639. 
Kassai András : Centuria quaestionum Bártfa 1644. 

Eddig unicum az akadémia könyvtárában, ez a második 
példány. 

15. Laskai: Hitszakadás megorvoslása 1644. 
Gelei K. István : Váltságtitka 3-dik kötet 1649. 
Megyesi P. : Dialógus 1650. 
Agenda és Canones. Somorja 1650. 
20. Apáczai Csere : Encyclopaedia 1653. 
Király Jakab : Mise nem mise 1654. 
Gyöngyösi: Ker. vallás fundamentomi 1657. 
Jezsuita páterek titkai. 1657. 
Pápisták méltatlan üldözése 1657. 
25. Czeglédi: Az országok romlásáról 1659. 
Szalóczi M: : Tanítóknak választételek. 1660. Eddig 

2 p. ez a harmadik. 
Drégelypalánki: Speculum Mysticum 1668. Eddig 

3 p. ez a negyedik. 
Nógrádi : Idvösség kapuja 1672. 
Szathmárnémeti M. : Dominica 1675. 
30. Balassa és Rimái énekei. Pozsony 1676. Ed-

dig unicum a n. muzeum birtokában, ez a 2-ik példány. 
Németi M. : Psalterium 1679. 
Mártonfalvi Gy. : Szent história. 1681. 
Bándi : Magyarázat a 68. zsoltárra 1690. 
Lisznyai: Magyarok krónikája 1692. 
35. Augustana confessió magyarul 1692. Eddig 2 p. 

ez a harmadik. 
Balog György : Cicero 4 könyvei 1694. 
Felvinczi: De conservanda valetudine. 1694. 
Páriz-Pápai: Pax corporis 1695. 
Verbőczi: Tripartitum, Kolosvár, 1698. 
40. Otrokocsi: Isten előtt járók tökéletessége 1699. 
Molnár Alber t : Discursus de summo bono. 1701. 
Balog György: Cornélius Nepos 1701. 
D. Ember Pál : Garizim és Ebal 1702. 
Ács Mihály: Magyar theologia 1709. 
45. Zólyomi Boldizsár: Elmélkedések. 1710. 
Zólyomi B.: Kegyesség gyakorlása 1710. 
47. (Babai Gy.): Francke a gyermeknevelésről 

Halle, 1711. 
Az itt elősorolt 47 munkán kívül, melyek közül 

2 másod, 5 harmad, 2 pedig nagyedik példány az eddigi 
tudomás szerint, van még e könyvtérban öt olyan régi 
magyar nyomtatvány, melyek eddig teljesen isme-
retlenek voltak s így unicumok. Könyvészeti le-
írásukat a következőkben adom. 

*) Szlávik említi az idézett helyen Sartorins János: „Magyar 
lelki óra" című munkáját is. Mivel ilyen könyv az eddigi tudomás 
szerint nem létezik s így Halléban sem található, azt kell hinnem, hogy 
Samarjai neve és műve van itt elferdítve. 



1351 PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 1352 

Debrecen 1597. 

Gratiarum actio cum adjuncta praecatione, pro 
universis acceptis et accipiendis spiritualibus et corpora-
libus Dei optími benificiis. Debrecen. M. D. IIIC. 

Nyolcadrét, 8 számozatlan levél. 
Tartalma: i) közönséges hosszú könyörgés. 2) Ki-

csiny gyermekek reggeli estveli könyörgése. 3) Az 
Magyarországhi Ecclesiának keserves panasza, melyet 
tött az Tatár ellen 1594. N o t a : Ne hagy el esnem 
felséges. . . 

Kezdete: 

Nagy keservesen, felséges Isten, seregöknek Ura, 
Magyar nemzetnek ki valál régen hatalmas oltalma, 
Nagy romlásunkban kiáltunk reád, tekints árváidra. 

Összesen 16 háromsoros versszak. A versfejezetben: 
Nicolaus Agriusla. Tehát a szerző : Egri Miklós. 

A IV. és XLVI. zsoltárok zárják be ez érdekes 
kis könyvecske tartalmát. 

2. 

Kassa 1633. 

Az igaz keresztyéni vallásban levő tudománynak 
fundamentomi, melyek rövideden foglaltatnak öt summás 
Arlicalusokban. Ezekhez melléje adattattak mindennapi 
reggeli s estveli könyörgések és hálaadások. Mostan 
először a gyengébb ifjúságnak kedveért kiadattattak. 
Kassán nyomtatta Boityz (vagy Bostijz) István által 1633. 
esztendőben. 

12-edrét, címlap és szöveg 24 lap. 
Ezen, minden kétségen kívül lutheránus káté tar-

talma : 1) Az istenről, 2) a bűnről és törvényről, 3) a 
megigazulásról és jócselekedetekről, 4) a penitentiáról, 
5) az úrvacsorájáról. Ezek után van : két gyónás for-
mula, apostoli hitforma, tízparancsolat, reggeli és esteli 
jma utó-imával. 

Kétszeres becse van ez unicumnak azon körülmény-
nél fogva, hogy egy oly kassai nyomdászszal ismertet 
meg bennünket, kiről még eddig a nyomdászat történelme 
mit sem tudott. Az eddig ismert ezidőbeli kassai nyom-
tatványokat a Schulcz Dánielné nyomdája állítja ki. 
Talán ennek volt üzletvezetője Boityz vagy Bostijz (a 
harmadik betű el van mosódva), aki aztán a maga ke-
zére is szerencsét próbált, de üzletét nem soká tart-
hatta fenn. 

3-
A váradi siralmas tömlöcnek fenekén nyomorgó 

magyar raboknak keserves rabságukat egy keresztyén 
így siratta e versekben. 

Nyomtattatot t . . . 
Eddig a címlap, melyen a nyomtatás helye és éve, 

fájdalom, nincs kitéve. Hirtelenében nem volt időm a 
nyomtatás helyét egész biztosan meghatározni, de vagy 
Debrecen, vagy Kolozsvár lesz. Váradon, tudjuk, már 
akkor nem volt nyomda. A megjelenés ideje sem lép-
heti át a XVII. századot, hiszen maga a vers 1681-ben 
íratott. 

A kis füzet nyolcadrétű 6 számozatlan levélre ter-
jed, melyek közül az első és utolsó egészen üres. Tehát 
a 3-ik lapon van a címlap, az 5-ik lapon kezdődik s a 
10-ik lapon végződik a 24 strófás négysoros vers, mely-
nek legutolsó versszaka ím ez: 

»Ezerhatszáz nyolcvan és egy esztendőben. 
Szent Mihály havának utolsó hetében, 
Nemzetem rabságát látván a tömlöcben, 
Úgy szerzém ezeket Váradon létemben. 1 

A versfejekből valami nevet ki olvasni nem lehet. 
E példány a rajta levő feljegyzés szerint Szathmáry 

János ajándékából Rotarides Mihályé volt. 

4-

Lőcse 1693. 

Osztopányi Pernyeszi Zsigmond »A kegyes léleknek 
lelki vigasztalást szerző idvesség paizsa« című Kolozsvá-
ron 1676-ban megjelent munkájának (lásd Szabó K. Régi 
Magyar Könyvtár I. 1195. szám) 1693-ban Lőcsén nyo-
matott eddig teljesen ismeretlen kiadása. 24-drét. Címlap 
ajánlás 2 levél. Szöveg I—399 lap. Mutatótábla 5 levél. 

5-

Lőcse XVII. század. 

Egész esztendő által való vasárnapi evangeliomok-
nak sommáját, velejét és cillyát magokban foglaló rövid 
és együgyü magyar versecskék, melyeket szerzett egy 
buzgó lélek. 

Lőcsén, nyomatott Brewer Sámuel által. 
A nyomatás éve nincs feltéve, Brewer mint nyom-

dász szerepel 1662—1699, e z időközre esik tehát e kis 
nyomtatvány megjelenése, mely 8 adrét 24 számozat-
lan levél. 

Ezen öt, eddig teljesen ismeretlen unicumon kívül 
van még a könyvtár katalógusában egy szintén ritka 
könyvről, mely azonban a könyvtárban már nem található, 
említés téve. S ez: 

»A szikszai templom gyászesete versekben. Irta egy 
bujdosó. Lőcse 1694.« Ez unicum ismertetve van a 
»Magyar Könyvszemle« 188i-ik évfolyamának 240—242. 
lapjain, azon megjegyzéssel, hogy a »megszerzésére vo-
natkozó tárgyalások a nemzeti muzeum és a hallei egye-
tem könyvtára közt folyamatban vannak.« Mivel pedig — 
mint említettem — e könyv Halléban többé nem talál-
ható : kétségtelenül a »Magyar Nemzeti Muzeum« könyv-
tárának birtokában van. És itt kétségtelenül jobb helyen 
van, mint amott, úgy hogy a többi, általam most meg-
jelölt ritkaságokra nézve is nem késem a Nemzeti Mu-
zeum igazgatóságának figyelmét azon óhajtásom kapcso-
latában felhívni: vajha ezek is mielőbb megszereztetnének 
legelső hazai könyvtárunk számára. Eltekintve ugyanis 
attól, hogy e magyar unicumoknak méltó helye csak-
ugyan a hazában van, még azt is figyelembe kell ven-
nünk, hogy azoknak biztos megőrzésére nézve a hallei 
könyvtár mostani viszonyai teljes és megnyugtató garan-
tiát nem nyújthatnak. A magyar könyvtárnak kulcsai 
ugyanis egy egyetemi hivatalnok, ha jól emlékszem: a 
titkár kezei közt vannak, akinek tudta nélkül a magyar 
tanulók közül választott könyvtárnok a könyvtár helyi-
ségébe be nem mehet. A kezelésért tehát voltaképen a 
német egyetemi hivatalnok a felelős, de az ellenőrzés 
rendszeres és teljes katalógus hiányában lehetetlen. Hogy 
pedig az ellenőrzésre múlhatatlanul szükség van, azt a 
dolog természetén kívül még az a szomorú tény is iga-
zolja, hogy a könyvtárban ma már sok oly becses kézirat 
nem található, melyek ott, a katalógus tanúsága szerint 
a század elején kétségtelenül meg voltak. 

Én a rendelkezésemre állott idő rövidsége miatt a 
könyvtár nem >régi magyar« részét és a kéziratokat is 
csak igen felületesen nézhettem át, de az előbb említett 

8 2 * 
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szomorú tényt teljes bizonyossággal állíthatom, már csak 
a tavalyi könytárnok Stromp László barátom határozott 
nyilatkozata után is. Igen óhajtandó lenne, ha jelenleg 
Halléban tartózkodó i f j ú papjelölteink közül vállalkoznék 
valaki a kézirattár rendezésére és jegyzékbevételére s e 
jegyzéket mihamarább közre is bocsátaná. 

A hallei magyar könyvtár, mely az egyetemi 
könyvtártól egészen külön, önállóan kezeltetik, úgy ala-
pítóinál s gyarapítóinál, mint rendeltetésénél fogva, vé-
leményem szerint egyenesen magyar birtok, sőt, ha még 
jobban distinguálunk : a magyar prot. egyház birtoka. 

Igyekezzenek azért az illetékes körök odahatni, 
hogy az ott levő s különféle esélyeknek nagyon kitett 
becsesebb könyvek és kéziratok mihamarább visszakerülje-
nek a hazába s valamely biztos és amellett könnyen 
hozzáférhető helyen, például a nemzeti muzeum könyv-
tárában helyeztessenek el. 

Révész Kálmán. 

K Ü L F Ö L D . 
A Gusztáv-Adolf egyesület 40-dik n a g y g y ű l é s e 

Düsseldorfban szept. 7. és 8-ik napjain tartatott meg. 
Ünnepélyes fogadtatás, üdvözletek most sem hiányoztak. 
Az esti istenitiszteleten dr. Baur general-superintendens 
prédikált, az ünnepélyes szónoklatot dr. Frommel tartotta 
Az ülésen dr. Fricke elnökölt és Hildebrand tett jelen-
tést a rajnai egyesületek által ajándékozott szent edé-
nyekről és Terlinden duisburgi lelkész adta át a rajnai 
gyülekezetek ünnepi adományát, a Posen tartománybeli 
szorongatott egyházaknak szánt 18 ezer márkát. Az 
egyesület jelentését dr. von Criegern szerkesztette és ol-
vasta fel, miből a következő adatokat vesszük át. Az 
1884/5-ik évben a diasporákból mindenfelől sok panasz 
merült föl a katholikusok türelmetlensége, lélekhajhászata 
és főként a vegyes házasságok körüli elkövetett vissza-
élései miatt. Az egyesület a nevezett évben összesen 
660 ezer márka segélyt nyújtott szűkölködő egyházaknak. 
A 45 főegyesület között a stuttgarti gyűjtött legtöbbet, 
azután a rajnai és harmadik helyen a brandenburgi. Az 
egyesület a lefolyt évben is sok ajándékot és rendkívüli 
adományt kapott. Az egyesület gyámsága alól 24 gyüle-
kezet került ki (áUandó segélyre nem szorulván többé) és 
72 egyház vétetett fel rendes segélyezésre; most 1330 hit-
község élvezi és áldja az egyesület jótékonyságát. Az utolsó 
évben 22 gyülekezetnek építtettek templomot, és 5 iskola-
házat és egy lelkészlakot segítettek befejezni. A szokásos 
nagy adományt, az úgynevezett »Liebesgabe«-t a versenyző 
3 egyház közül a felső-sziléziai Branitz nyerte el 17 ezer 
márkában. A mostani nagygyűlésnek is kiváló érdeket 
kölcsönzött az Európa minden részéből összesereglett 
ügyes-bajos kérelmezők sokasága, kik közül az idén a 
leideni, lüttichi, zürichi, briisseli, hannoveri, strassburgi, 
madridi, római és lyoni küldöttek emeltek szót kéréseik 
támogatására. Jelen volt dr. Teutsch erdélyi evang. su-
perintendens is és két ízben szólt, egyik alkalommal a 
megnyitó imát is ő tartotta. — A nagygyűlésen ünnepé-
lyességekben sem volt hiány. A bankett a düsseldorfi 
»Tonhalle* díszes helyiségében 600 résztvevő jelenlétében 
tartatott meg. A számos felköszöntők között legnagyobb 
hatást dr. Fricke tósztja keltett, ki lelkes szavak kísére-
tében emelt poharat az agg Vilmos császárra, mint az 
egyesület fővédnökére. A császárnak mindjárt az ülés 
elején hódoló telegrammot is küldöttek, ugyancsak az 
elnök indítványára. A rokon egyesületek küldöttei között 
nagy tetszéssel fogadták Küss strassburgi képviselő be-

szédjét, ki formaszerű előadást tartott Elsass-Lothringen 
evangelizációjáról. Elmondta, hogy az 1842-ben alakult 
»Evang. Gesellschaft« régebben is sokat tett a protes-
tántismus erősítésére, de a német hódítás óta különösen 
nagy arányokban dolgozik. 1870—1880-ig e tartomány-
ban a protestánsok száma 31,142-vel szaporodott, míg a 
katholikusok ugyanazon idő alatt 20,162 lélekkel keves-
bedtek. Az évi jelentés tárgyalása közben dr. Rogge 
potsdami udvari pap élénk sajnálatának adott a miatt 
kifejezést, hogy a protestáns G. A. egyesület évi bevé-
tele 22 ezer márkával csökkent s Összesen csak 660 ezer 
márkát tett ki, míg a katholikus »Bonifácius-egyesület« Né-
metországban a mult évben is 750 ezer márkát gyűjtött 
hasonló belmissziói célokra. Lelkesen buzdította ebből kifo-
lyólag az egyesület tagjait és vezetőit, hogy résen legyenek, 
fokozott erővel dolgozzanak. A nagygyűlés első napjának 
délutánján a tagok érdekes kirándulást tettek Kaisers-
werthbe, a híres diakonissza-intézet megtekintésére, hol a 
legszívélyesebb fogadtatásban részesültek. 

Az osztrák ó-katholikusok 8-ik zsinatja szept. 8. 
és következő napjain tartotta üléseit Bécsben. Külföldi 
hitsorsosok is voltak jelen, mint dr. Herzog schweizi 
ó-kath. püspök, Oldham és Talbot az angol-egyházak kül-
döttei. Az üléseket Sinnek, a bécsi ó-kath. gyülekezet 
elnöke vezette, másodelnökként Nittel szerepelt Warnsdorf-
ból. A zsinat legfontosabb tárgyát a püspökség szervezése 
képezte, mely ügyben Bendel prágai tanár és reichsráthi 
képviselő referált. Beható alapos indokolása alapján a 
zsinat vita nélkül elfogadta azon indítványt, hogy a zsi-
nati bizottság a jövő évi zsinatig a püspök választásra 
szükséges engedélyt s a kellő püspöki fizetés előállítását 
kieszközölje. A püspökválasztás az osztrák ó-katholiku-
sokra nézve azért nagyon fontos kérdés, mert a kormány 
sürgősen követeli, hogy a gyermekek belföldi püspök 
által bérmáltassanak. Érdekes a zsinatnak azon határo-
zata is, melyben kimondották, hogy a jövő i:887*ik 
évben nemzetközi ó-kath. congressus hivassék össze Bécsbe. 
Továbbá elhatározták, hogy a birodalmi tanácshoz felirat 
intéztessék, melyben az ó-kath. egyház részére államse-
gélyt kérjenek. Végre Lőger tanár indítványára egy 
másik kérvényt fognak intézni a birod. tanácshoz, mely-
ben az osztrák házassági törvény azon rendelkezésének 
megváltoztatását kérelmezik, mely a róm. kath. egyház-
ból kilépett papoknak megtiltja a nősülést. Az ó-kath. 
zsinat ez ügyben egyszerűen a bécsi Evang. Ober-Kir-
chenrath álláspontjára helyezkedett, mely szintén kér-
vényezett a házassági törvénynek a vallás-szabadságot 
sértő ama pontja ellen. 

A jezsuiták Olaszországban. Nápolyból a Timesnak 
következőket irják : XIII. Leónak a jezsuiták iránt tanú-
sított eljárása meghozta természetes gyümölcseit. Az 
olasz sajtó Lombardiától Szicíliáig tele van méltatlanko-
dással s megkezdte a küzdelmet a pápa retograd intézke-
dése ellen. Tegnap volt annak a napnak az évfordulója, 
melyen az olasz csapatok a Porta Pián behatoltak Rómába 
s az örök város Olaszország fővárosává vált. Az ünnepé-
lyeknek természetesen helyi színezetük volt, azonban az 
anti-klerikális mozgalom egyetemes jelleget öltött. A 
bárány és az oroszlán nyugodtan feküdt addig egymás 
mellett, azonban az oktalan pápai intézkedés felköltötte 
az oroszlánt. Elég vén ember vagyok ahhoz, írja a Times 
nevezett levelezője szept. 30-diki lelettel, hogy vissza-
emlékezzem a jezsuitáknak a negyvenes évek derekán 
Nápolyból történt kiutasítására. E kiűzést a nép riadó 
lelkesültséggel fogadta, a mi figyelmeztethette volna a 
pápát, hogy nem tanácsos a jezsuitákat újra behozni. 
sA jul. 13-án kelt pápai dekrétumnál fogva a jezsuiták 



1307 PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI L Á P . 1270 

Protestánsok 

Katholikusok 

abban a kivátságban részesültek, hogy felelősséggel sen-
kinek sem tartoznak, sem a püspöknek, sem semmi 
egyházi tekintélynek ; a püspökök nem állíthatják őket 
törvényszékeik elé, s e miatt nagy az elégedetlenség a 
klérusban® így ír a »Roma«. Azt pedig mindenki tudja, 
hogy a nép ellenséges indulattal van a jezsuiták iránt. 
Ez intézkedés miatt a pápa által osztogatott áldást a 
nép más értelemben adja vissza. 

A katho lc i smus ál l í tó lagos erősödésé t Angliában 
fényesen megcáfolja a »Presbyterian Review« angol 
egyházi folyóirat egyik közelebbi füzetében, mely a kér-
dést minden oldalról alaposan megvilágítja. A kérdéses 
cikk szerzője, T. Crockery, először is W. Gordon Gorman 
annak idejében nagy port vert könyvének (Converts to 
Rom, London 1884.) cáfolatával foglalkozik. E könyv 
3000 protestáns egyént nevez meg, kik állítólag a jelen 
században katholizáltak, s kik között 36 lord, 25 báró, 
77 pap, 458 egyetemi tanuló (Oxford, Cambridge, Dublin, 
London) 1010 nemes hölgy, 171 katonatiszt, 48 orvos, 
72 jogtudós, 12 építész, 36 iró stb. volna. Crockery elismeri, 
hogy a 40-es és 50-es években a puseismus és ritualis-
mus erős hatása alatt az angol nép legmagasabb és leg-
alsóbb köreiben gyakori volt a convertálás; de meggyő-
leg kimutatja a statisztika számadataival, hogy ama ré-
gebbi katholizálások nem voltak állandók, gyakran maga 
a hitehagyott, még többször már a közvetlen utódja 
visszatért az ősök elhagyott hitéhez. Részletesen felso-
rolja, hogy az egyesült királyság parlamentjében csak 
Irlandból vannak katholikus képviselők, Skóciából csupán 
csak egy, Angolországból egy sincs. A Lordok házában 
ülő 524 pair között csak 38 a katholikus és ezek között 
is csupán 8 a konvertita. Az egész lakosság vallási vi-
szonyainak képét a következő kimutatásban tünteti föl : 

Év N.-Brittánia Irland Összesen 
1 8 4 1 1 8 . 0 0 0 , 0 0 0 1 . 5 6 3 , 3 5 3 I 9 - 5 Ó 3 . 3 5 3 
1 8 8 1 2 8 . 0 0 0 , 0 0 0 1 . 2 0 6 , 8 0 7 2 9 . 2 0 6 , 8 0 7 

1 8 4 1 6 0 6 , 0 0 0 6 . 4 1 4 , 7 7 1 7 . 2 1 4 , 7 7 1 
1 8 8 1 1 . 5 0 0 , 0 0 0 3 . 9 5 1 , 8 8 1 5 . 4 5 1 , 8 8 1 

E táblázat világosan mutatja i-ször azt, hogy az 
egyesült királyságban 40 év alatt a protestánsok száma 
csaknem 10 millióval szaporodott és a katholikusoké közel 
2 millióval fogyott; 2-szor azt, hogy a lcatholicizmus az 
említett 40 év alatt még a lakosság természetes növeke-
dési arányát sem tudta, megtartani. A részletekben érde-
kes pontok még, miket szintén számokkal igazol az ala-
pos szerző, hogy a dissenterek (t. i. az államegyházhoz 
nem tartozók) között alig fordul elő áttérés, de annál 
több a »high church® tagjai között ; a convertáló dissen-
ter először rendesen az államegyházba megy át s csak 
onnan tér ki a katholikusba. A jövőt tekintve, Crockery 
a mult és jelen tapasztalatain okulva, nem fél a katho-
licizmustól. A ritualizmus, szerinte kialvóban van, vezérei 
elhaltak, elgyengültek; fészkei: Oxford, Cambridge, ha-
tározottan pápa-ellenes irányúak; a katholicismusnak, a 
»Dublin Revie\v«-t leszámítva, alig van számbavehető 
sajtója. Az angol nemesség sokkal liberálisabb, hogy 
sem a politikai szabadságot is kárhoztató infallibilitásnak 
és a syllabusnak valaha fejet hajtson; az angol közép-
osztály igaz protestáns, mely vallásához a leghívebb 
minden népek között. Végre az angol protestántismus 
legújabbkori társadalmi, egyesületi és szépirodalmi tevé-
kenysége magas műveltségű és hitbuzgó papság által 
vezetve biztos záloga azon nyugodt jövőnek, mely a 
statisztika és a nép-psychologia megdöbbenthetlen ada-
taira épül. — Tehát az angolnak ma is ez a vallási 
jelszava: »no popery®! 

I R O D A L O M . 
A budapest i ágost . hitv. evang e speres ség 1886. 

évi szeptember 23-án tartott közgyűlésének jegyzökönyve 
beküldetett. A közgyűlés fontosabb határzatait annak 
idejében közöltük. 

Földrajz, a népiskolák IV-dilc osztálya számára, irta 
Sudy K. János elemi iskolai igazgató Kassán, Ill-ik bő-
vített kiadás. Ára 40 krajcár, kiadja Maurer Adolf 
Kassán. A könyvecske a IV-ik osztály földrajzi tananya-
gán kívül »Történelmi képek« címmel a hazai történetből 
néhány képet és életrajzot is felvesz, a mi szerző szerint 
»a gyermek tanulási ösztönének élénkítésére® szolgál és 
»a földrajz-tanulást is nagyban« megkönnyíti. Nem vitat-
kozunk felette, de azt határozottan állítjuk, hogy szerző 
sem a földrajzban nincs eléggé elbocsátva, sem az irás mes-
terségében nem igen jártas. Tudása szabatosságát jellem-
zik a következő meghatározások és állítások, melyeket 
csak úgy futólag jegyezgettünk ki. Magyarország lako-
sainak vallásáról akarván szólni, §-ának ily címet a d : 
»A magyar állam vallásai«, mintha az államnak volna 
akár egy, akár több vallása. »A kik — mondja e cikk-
ben — egy templomba járnak, felekezetet képeznek.® 
Igazán ?! Beh sok felekezet volna akkor Kassán is, 
de még mennyivel több a sok templomú Budapesten 1 
»A magyar állam nemzetiségei® című cikkben nem em-
lítve, hogy a magyarokat is nemzetiségnek nevezi, azon 
állítás foglaltatik, hogy a »németek . . . a nyugati és 
keleti tájon laknak tömegesen,« tehát a jó Csík- és Há-
romszékmegye, melyekben irmagul is alig találni szé-
kelynél egyebet, a németek lakhelyévé tétetik. Az ország 
folyóvizeiről szólva, azt mondja, hogy a »Dunát gazdagít-
ják még vizökkel a Királyhágóból eredő (?) Temes,« stb. Sze-
gény Temes, hogy kell neked a rohanó Kőrösöket és a na-
gyocska Marost átszelned, hogy a Királyhágóból eredve 
a Dunába juthass 1 A föld tengelyéről akarván tanítani, 
ily épületes magyarázattal világosít (?): »Hogy a föld 
forgását könnyebben felfoghassuk, kell képzelnünk (talán 
képzelnünk kell) egy hosszú farudat, mely a föld köze-
pén keresztül van szúrva, s mely körül, mint a kerék 
tengelye körül, forog. Ezt nevezzük a föld tengelyének. 
A földgömbön csakugyan van ilyen tengely.« De legyen 
elég a szerző alapossagának jellemzésére. Mi csak azon 
iskolai szék lelkiismeretességén csodálkozunk, mely az 
ily ostobaságokat elfogadja s tanításukat az elemi iskolá-
ban hozzájárulásával szentesíti, engedelyt advan, hogy a 
könyv címlapjára nyomassák: »A kassavárosi iskolaszék 
által a községi elemi iskolák számára elfogadott tan-
könyv. « 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Leikészválasztás. A szalafői reform, gyülekezet 

(dunántúli kerületben) szept. 26-án két pályázó körül egy-
hangúlag Vikár János ottani helyettest választotta meg 
rendes lelkészévé. — A sárospataki ev. reform, egyház 
lelkészévé, mint levelezőnk irja, f. hó 3-ikán 102 szava-
zattal Bálint Dezbö zádorfalvi (gömörmegyei) lelkész vá-
lasztatott meg a másik jelölt : Ács Lajos 32 szavazata 
ellenében. 

* Szász Károly püspök úr huzamosabb hivatalos 
távolléte után a napokban Budapestre visszaérkezvén, 
vasárnap okt. 10-én tartandó predicatiójával egy ötös 
beszéd-cyclust kezd meg az emberek közt levő válaszfa-
lakról, a következő sorrendben : I. okt. 10-én a nemze-
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tiségi, II. okt. 24-én a felekezeti, III. nov. 7-én a gazdag 
és szegény. IV. nov. 2i-én az erényes és bűnös közötti 
válaszfalakról, végre V december 5-én az emberek ter-
mészeti egyenló'ségéröl. 

* Tisza Kálmánné szül. Degenfeld Ilona grófnő a 
Budán építendő reform, templom alapjához ismét 400 azaz 
négyszáz frtot gyűjtött és adott át Szász Károly püspök 
úrnak. 

* Kisújszállás új lelkésze, Gulyás Lajos, mint 
levelezőnk irja, szept. 23-ikán érkezeit meg egyházába. 
Az egyháztagok színről-színre látni vágyván közbizo-
dalommal választott lelkészüket, tekintélyes számban, 
18 kocsin siettek a vasúti indóházhoz lelkészük ünnepé-
lyes fogadására. Nem lobogtak itt zászlók, nem harsog-
tak zenei műszerek, hanem a benső öröm és bizodalom 
lelkesült szavai hangzottak. Egyházunk világi elnöke üd-
vözölte rövid beszédben az érkezőt, mire az rövid, de 
meleg szavakban válaszolt. Majd az örvendő néptömeg 
a lelkészi lakhoz kisérvén új pásztorát, ott lelkésztársa fo-
gadta szívélyes szavakkal, melyekre ő meghatottan adott 
köszönő választ. Este a városháza nagy termében ün-
nepélyes közvacsora rendeztetett az új lelkész tiszteletére, 
melyen 170 előkelő polgár jelent a városi s egyházi 
elöljárókkal. Számos felköszöntő, köztük Székely Karoly 
esperesé, a városi dalárda karéneke és a helybeli zene-
kar játéka fűszerezték a kellemes ismerkedési estélyt, 
melynek csak a késő éjszaka vetett véget. A mindenütt 
kellemes benyomást tevő új lelkész szeptember 26-ikán 
tartotta beköszöntő beszédét, melyet az egész közönség 
nagy lelki megelégedéssel fogadott. A beköszöntő be-
széd (Rom. I. : 16. alapján »Nem szégyenlem a Jézus 
Krisztus evangyeliomát«) azon kérdésre adott feleletet : 
>Mi az alapja a lelkipásztori pálias önérzetnek?* 1. A 
lelkipásztori hivatal felséges tárgya. 2. A lelkipásztori 
hivatal nagy jelentősége. 3. A lelkipásztori hivatal dicső 
segélye. A tartalmas, jól kidolgozott, szónoki tűzzel elő-
adott beszéd megtalálta útját a közönség szívéhez. — 
Istenitisztelet után a városi és egyházi hatóság, a tanári 
s tanítói kar üdvözölte a lelkészi lakon az új lelkipász-
tort. — Adja Isten, — így végzi tudósítónk — hogy 
egyházunk megtalálja a választottban azon szilárd fér-
fiút, azon buzgó, lelkes és tudományos képzettségű lel-
készt, a milyet óhajtott, várt és remélt. 

* Az eperjesi evang . hitv. kerületi theologián a 
folyó 1886/7-dik iskolai év első felében a következő 
előadások tartatnak : Csengey Gusztáv h. tanár előád 
»Újkori egyháztörténetet4 hetenkint 4 órán, »Héber 
nyelvtant« 2, a »Zsoltárok magyarázatát* 3, s »Egyház-
történeti semináriumot* 1 órán. Hörk József coll. igaz-
gató, r. tanár »Egyházjogtant« s »Neveléstant« 4, »Ho-
miletikát* 3, »Gyakorlati szövegmagyarázatot* 1 órán 
s vezeti a szónoklati gyakorlatokat heti 2 órán. Mayer 
Endre r. tanár »Jézus életét«, »ETj szövetségi bevezetést* 
s a »Korinthusi levél* magyarázatát heti 4 órán, a 
»SzJáv nyelvet* s az »Új szövetségi semináriumot« a Il-ik 
Korinthusi levél magyarázatát heti 2 órán. Dr. Szlávilc 
Mátyás r. tanár előád »Ker. hittant* »Theol. Encyclo-
pádiat* és »Bölcsészettörténetet« 4, »Symbolikát (első 
részét) heti 2, s a ^Rendszeres theol. semináriumot* és 
a »Német nyelvet* heti 1 órán. A semináríumban 
»Schleiermacher beszédeit* fejtegeti. — A theol. dékáni 
tisztség ez idő szerint a coll. igazgatósággal van egybe-
kötve. — Eperjes, 1886. okt. 4. — Sz. M. 

* Az abaují Selyeb hitközség t e m p l o m á n a k fel -
szentelése szept. hó 12-én ment végbe megható ünne-
pélyességek között. A kerület, az egyházmegye és a 
közeli vidék nagy számban volt képviselve. Jelen voltak: 

Kun Bertalan püspök, Fodor Pál abaují esperes, Péchy 
Tamás tiszai kerületi felügyelő, 14 rendes, 6 segédlelk., 
Farkas István szikszói szolgabiró stb. Az alkalmi imát 
Kun Bertalan püspök úr mondotta, az ünnepi beszédet 
Kérészy Barna tiszanánai lelkész tartotta, nagy hatással 
fejtegetvén, hogy az új templomba lépő gyülekezetnek 
mindannyiszor az Istenbe vetett hit aranyát, az ember-
szeretet ezüstjét és a buzgóság szent edényét kell ma-
gával vinnie. Az urvacsorát Ujj János és Ujj József lel-
készek, a keresztség sacramentumát Ujj János szolgál-
tatták k i ; a templomból kiszorúlt nagy közönségnek 
künn a szabad ég alatt Nóvák Lajos abauj-baktai lelkész 
tartott hatásos prédikációt. Az úrvacsorát Péchy T. úr 
is fölvette. Az ünnepélyt Péchy István főgondnok házá-
nál fényes ebéd követte, melyet számos kedélyes fel-
köszöntő fűszerezett. Templomban és ebédnél a szikszó-
vidéki reform, tanítók dalköre működött, általános elis-
merést aratva szép énekeivel és dalaival. 

* A szathmári ref. e g y h á z m e g y e őszi közgyű lése 
szept. 21-én tartatott meg Szathmár-Németin. Tudomá-
sul vétetvén Hérmán Mihály Szathmár városi tiszti-
ügyésznek egyházmegyei aljegyzővé történt megválasz-
tatása, tárgyalás alá vették a konventi tagok választásá-
nak kérdését, melyben kimerítő indokolás kíséretében a 
konventet arra kérik, hogy a tiszántúli egyházkerületben 
új és pedig a presbyteriumok útján megejtendő válasz-
tást rendeljen el, a mostani törvénytelent pedig semmi-
sítse meg. A közalap ügyében az előző évi hátralékok 
karhatalommal való behajtására az alispáni hivatal meg-
keresése elhatároztatott. Sok időt töltöttek a tanítói 
gyámpénztár ügyével, melynek 7000 frt tőkéje a hanyag 
kezelés és kellő ellenőrzés hiánya miatt a zavarosban 
úszik; a választmány mellé egyházmegyei küldöttség 
adatott a pénztár rendbehozására és az eddigi kezelők 
felelősségre vonása végett. Furcsa ügyet is tárgyalt. A 
csekei pap és presbyterium fölcsaptak regálé bérlőnek, 
azon érdekből, hogy ha a regálé árenda 1000 forinton 
felül megy, abból IOO a református papé lesz. A buz-
gón licitáló tiszteletes úron, midőn 1036 frtig árverezett, 
rajta, illetőleg egyházán maradt — a bérlet. A presby* 
terek átvállalták és hűségesen mérték, kóstolgatták az 
— italokat, míg vagy másfélezer frtját elkocsmázták az 
egyháznak. Most megjött a gyülekezet kérvénye : »áren-
dás pap nem kell, kocsmáros presbytereket nem tűrünk,* 
szabadíts meg tractus — e gonosztól. Az egyházmegye 
megtiltotta az egyházi vagyon tovább fecsérlését, s a 
regalé-bérletből származott károk megtérítésében az 
ügylet megkötőit elmarasztalta. 

* A diósgyőri evang . egyház többszörös ö r ö m -
ünnepe. Négyszeres örömünnepet ült szept. 26 án, mint 
az »Év. egyház és iskolá«-nak irják, a diósgyőri egyház, 
a mennyiben ekkor nyilváníttatott anyaegyházzá a nevez, 
gyülekezet, ekkor tartatott Kraudy Antal felügyelőnek 
25 éves jubileuma, s ekkor volt az új lelkész, Nemes 
Károlynak és az új tanító Kovács Sámuelnek beiktatási 
ünnepélye. Az ünnepi beszédet Zelenlca Pál főesperes 
tartotta, az 50-dik zsoltár 5. verse alapján (Gyűjtsétek 
előmbe az én szentjeimet) sorba menvén az ünnepelte-
ken. Az anyává izmosult gyülekezet megdicsérését, a 
45 éves lévita elbúcsúztatását, a 25 éves felügyelő üd-
vözletét, az új tanító bemutatását s az új lelkész beik-
tatását a nála szokásos tömörséggel és szónoki erővel 
teljesítette. A nagy hatást keltett beiktató után Nemes 
Károly tartotta meg beköszöntő beszédjét, melylyel kö-
zelismerést aratott. Istenitisztelet után a küldöttségek 
üdvözletei, ezután a 100 terítékű díszebéd következett, 
melyen egymást érték a felköszöntések. 
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* A brassói evang. magyar esperesség szept. 
24-én Brassóban tartott közgyűlésén kihirdettettek a tiszai 
egyházkerület kézsmárki közgyűlésének a csatlakozásra 
vonatkozó határozatai, melyeket az új egyházmegye 
közönsége nagy örömmel vett tudomásul. Teljesen és 
készséggel hozzájárultak a tiszai egyházkerület azon kívá-
nalmához, hogy »a magyarhoni evang. egyházban fenn-
álló önkormányzati rendszer a bekeblezett egyházakra is 
teljes egészében és minden kivétel nélkül alkalmaztassák« 
és minél előbb egészen a tiszai »Rendezet«-re és »Uta-
sí tásokéra kívánnak helyezkedni, minek módozatjai meg-
állapítására bizottságot küldöttek ki. Az ülés végén kö-
szönetet szavaztak a tiszai kerület elnökségének és 
dr. Markó Sándor kerületi főjegyzőnek, ki a csatlakozás 
keresztülvitelében sokat fáradozott. Üdvözöljük a derék 
új esperességet és kérjük, hogy legyen lelkes ápolója az 
evangeliumi hitbuzgóságnak és a magyar hazafiságnak a 
bérces kis hazában ! 

* Az anabaptisták Budapesten a Wesselényi-utca 
43. száma alatti telken imaházat építenek okt. 2-án és dél-
után 4 órakor tartották meg az alapkő letételének ünnepét. 
Meglehetős szép számmal voltak a hivők és kíváncsiak 
egyaránt. A telek közepére kiállítottak egy asztalkát, 
azután az anabaptisták, férfiak, nők vegyest, néhány zsol-
tárt énekeltek el — németül. Az ének után Meyer pré-
dikátor, ki különben »Isten küldöttjének« is nevezi magát, 
rövid beszédben megemlítette az ünnep célját, elmondva, 
hogy az épület költségeihez nem csak a budapesti ana-
baptisták, hanem az osztrák, német, amerikai sőt ausz-
tráliai hitsorsosok is hozzájárultak adományaikkal. Ez a 
beszéd is német nyelven volt elmondva, valamint az 
utána következő ima és a befejezésül elénekelt zsoltá-
rok is. A szertartás után beillesztették az alapkövet, 
alája téve az építés megkezdésére vonatkozó okiratot, 
elénekeltek még egy pár zsoltárt, a mivel azután az 
ünnep véget ért. 

* A tiszántúli ev . ref .középiskolai t a n á r e g y e s ü -
let pályázati hirdetései. 1) »Fejtessék ki az egyetemes 
és különös számtan előadásábanaz alsóbb és középokta-
tásnál használtatni szokott módszerek (synthesis, analysis, 
genesis stb.) természete ; mutattassák ki azok befolyása, 
úgy általában az értelem, mint különösen a mathemati-
kai felfogás ébresztésére, fejlesztésre s erősítésére ; végül 
állapíttassák meg, melyiknek lehetne elsőséget adni a töb-
biek felett, hogy a mathematikai tanítás kettős célja elé-
ressék.* Jutalma 50 darab arany. (A debreceni ev. ref. 
egyház adománya.) 2) Altalános tapasztalat, hogy összes 
középiskoláinkban, habár a középiskolai képzés foko-
zatait és végcélját minden tanügyi hatóság megszabja, 
az osztályozásánál és a fölebb haladásra képesítésnél, az 
óhajtandó egyforma eljárás és különösen a kellő szigor 
hiánya miatt ezen cél teljesen elérve nincs. »Fejtessenek 
ki protestáns középiskoláinknál ezen bajnak mind okai 
a mult és jelen tanügyi és társadalmi viszonyaiból, mind 
vészteljes, következményei a jövőre. Végül adassék javas-
lat a felől micsoda eljárással lehetne ezen bajon segíteni.« 
Jutalma 120 frt. (A békési ev. ref. egyház és város ado-
mánya) 3) »A magyar protestáns tanárok érdemei alta-
lában a tudományok, különösebben a magyarországi tu-
dományos művelődés körül a tudományok különböző 
nemeiben kezdettől máig, kritikai méltatásával azok iro-
dalmi műveinek.« Jutalma 400 frank aranyban. (A 
m.-sziget ev. ref. lyceumi kormányzótanács adománya.) 
Az i-ső és 2-dik számú pályakérdésre nézve beadási 
határidőül 1887. május 15-ike, a 3 ik számura nézve pe-
dig 1888. május 15-ike tűzetik ki. A pályaművek idegen 
kézzel, tisztán leíratva, beköttetve és lapszámozva s szerző 

nevét rejtő jeligés levéllel ellátva, a fenntebb kitett 
határnapig, az egyesület elnökéhez küldendők. Csak 
egyesületi tagok pályázhatnak. Debrecen, 1886. szeptem-
ber 17. A tiszántúli ev. ref. középiskolai tanáregyesület 
elnöksége. 

* Az osztrák-német tanítók szövetsége Bécsben, 
nem rég tartott közgyűlésén, nemcsak fölvetette a testi bün-
tetés behozatalának kérdését, hanem hosszas vita és heves 
felszólások után elhatározta, hogy 1. az iskola nem lehet 
el egészen a testi büntetés joga nélkül ; 2. a jog, mely-
nek gyakorlása, mint végső fegyelmi eszköz, törvényileg 
pontosan meghatározott formában gyakorlandó: a gonosz 
pajkosság, nyakas dacosság, ellenszegülés, durvaság, szem-
telenség, hazugság, becsületlenség és szemérmetlenség 
esetei számára követeltetik ; 3. a törvényes meghatáro-
zások megállapítása pedagógiai, jogi és orvosi vélemények 
alapján a hivatott törvényes tényezők által történjék. 

* Gyászhirek. Gyenizse Antal szolnoki hely. lelkész 
e hó 4-én hirtelen elhunyt. — Eötvös Károly fővárosi 
írót és ügyvédet súlyos csapás érte : édes anyja özv. 
Ráckevi Eötvös Lajosné szül. Bocsári Újhelyi Lidia 
asszony f. hó i-én Mező-Szent-Györgyön áldásos élete 
70-ik évében aggkori gyengeségben meghalt. Temetése 
e hó 3-ikán ment végbe díszes közönség jelenlétében. A 
gyászolók fájdalmában részvéttel osztozunk ! 

* Szerkesztői mondanivalók. Sz. L. úrnak V. 
Tárgyhalmaz miatt a jövő számban. S. K. úrnak és 
P. I. urnák. Jelen számra későn érkeztek. Sz. A. úrnak. 
Jő ni fog. 

H I R D E T E S I K . i f e i á É l 

I F ^ í k . T-TZ--A- Z - A ^ T . 

A n.-bányai ev. reform, egyházmegyébe kebelezett 
n,-bányai ev. ref. egyház lelkészi állomására. 

Evi fizetés 1100 frtra tehető, mely 580 frt kész-
pénz, 12 köböl élet, 30 veder bor, földjövedelem, fa és 
stólából jön össze. 

A pályázatok folyó évi nov. 1 ső napjáig bezárólag 
Bencsik István n.-bányai ev. ref. espereshez Nagy-Paládra 
küldendők. 

A megválasztandó lelkész állomását csak az 1887. 
évi Szent-György napkor foglalhatja el. 

Debrecen, 1886. október 4. 

Z E S é x n é s z I B á l i n t , püspök. 

A kecskeméti reform, egyházmegyébe kebelezett 
jászberényi lelkészi állomásra pályázat hirdettetik. Ezen 
egyház harmad osztályú ; a lelkészi évi fizetés hivatalos 
felszámítás szerint 1069 frt lő krra megy. A pályázati 
kérvények f. évi október hó 31-ikéig nt. Ádám Kálmán 
esperes úrhoz küldendők Tisza-Vezsenybi (u. p. Tisza-
Vár kony). 

Budapesten, 1886. október 6-dikán. 
Szász Károly, 

dunamelléki református püspök. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Szőts Farkas. 
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Bazilika sorsjegyek kibocsátása. 

PROSPECTUS. 
O császári és apostoli királyi Felségének legkegyelmesebb engedélyével íl v a l l á s - ós k ö z o k t a l á s i i g y i m a g y . 

kir . minis / . ter által 

8 0 0 , 0 0 0 d a r a b 
5 o, é. forintról szóló, (Sooo sorozat ioo — ioo számmal) n y e r e m é n y - k ö t v é n y bocsáttatik ki. 

Ezen kölcsön azon alap beszerzésére szolgál, melynek feladata a Budapest lipótvárosi Bazilika kiépítése, magyarhoni egyházi 
műemlékek, ezek között a budai koronázási templom, a kassai székesegyház stb. stb. restaurálása s fentartása. 

Ezen kölcsön 50 év alatt nyilvános sorsolások utján törlesztetik. 
A sorsolások t ör l e sz t é s i - n y e r e m é n y - s o r o l á s o k b ó l állanak s a törlesztési időszak alatt a törlesztési sorso-

lásokon kívül 102 nyeremény-huzás történik; ezen nyeremény-húzásokban a melléknyereményeken kívül 3 0 0 , 0 0 0 ÍVtos, 1 S 0 , 0 0 0 
f r tos , 1 0 0 , 0 0 0 l'rtos. 7 ^ , 0 0 0 frtos , 0 0 , 0 0 0 f r tos , 5 0 , 0 0 0 IVtos, « 0 , 0 0 0 i'rtos, 1 5 , 0 0 0 
fi'tos, 1 0 , 0 0 0 f r to s f ő n y e r e m é n y e k huzatnak. 

A z e l ső so í ' so lns lí^í^O. n o v e m b e r 1-én t ö r t é n i k 

120.000 forintos főnyeremény nyel, 
továbbá egy 5000 frtos, három egyenként 1000 frtos, 4 egyenként 500 frtos, 20 egyenként 100 frtos, 50 egyenként 50 frtos, 62 egyenként 
25 frtos nyereménynyel. 

Minden egyes nyeremény-kötvény két részből áll, és pedig: 
1. magából a nyeremény-kötvényből és — 2. a nyeremény-sze lvényből . 

Ha egy nyeremény-kötvény a törlesztési sorsolásban huzatik, a tulajdonos a kötvény beszolgáltatása ellen :i 1 e^alál>1 > h a t 
for int tó l t i z f o r i n t i g t e r j e d ő t ö r l e s z t é s i ö s s z e g e t megkap.ja , míg a nyeremény-szelvény visszaadatik s 
az a t o v á b b i n y e r e m é n y - h ú z á s o k b a n i s r é s z t v e s z . Ha ellenben egy ily kötvényre a nyeremény-liuzásban esik 
nyeremény, az a nyeremény-szelvény beadása ellen fizettetik ki, míg maga a nyeremény-kötvény a tulajodnosnál marad mindaddig, míg valamely 
törlesztési sorsolásban a 6 frttól 10 frtig terjedő minimális összeggel ki nem huzatik. 

Minden n y e r e m é n y - k ö t v é n y ( B a z i l i h a s o r s j e g y ) te l iá t l e g k e v e s e b b ö f r t t ó l 
ÍO Ír t i g t e r j e d ő ö s s z e g g e l f izet iet i lc v i s s z a , de a z o n k í v ü l n y e r e m é n y - s z e l v é n y e á l ta l 
Í g é r v é n y t Is k é p e z , m e l y á l ta l a n y e r e m é n y - l i u z á s o k b a n i r é s z t v é t e l i J o g b i z t o s í t t a t i k . 

Ezen kölcsön nyereményei n i n c s e n e k n y e r e m é n y a d ó n a k a l á v e t v e s azok kifizetésénél csakis a ó3/i0°/o"os 

díj vonatik le. — A törlesztési- valamint nyeremény-összegek két hóval a sorsolás után a raagy. k ir . k ö z p o n t i á l l a m p é n z t á r 
á l ta l f i z e t t e t n e k ki . 

Ezen kölcsön biztosítékául szolgál a sorsolási terv szerint a kötvények s nyeremények fedezetéül szükséges S a raagy. k ir . 
k ö z p o n t i á l l a m p é n z t á r n á l l e t e t t s u g y a n o t t k e z e l t t ö r l e s z t é s i a lap , továbbá 1 0 0 , 0 0 0 f r t 
mint tartalékalap s végre a v a l l á s - é s k ö z o k t a t á s ü g y i inagy . k . m i n i s z t é r i u m á l t a l v i s s z a t a r t o t t 
5 0 0 , 0 0 0 fr t , mely a kötvények s nyeremények teljes törlesztéséig mint tartalékalap külön kezeltetik. 

A. B a z i l i k a s o r s j e g y e k a b u d a p e s t i v a l a m i n t b é c s i Hivata los t ö z s d e l a p o k b a n 
j e g y e z t e t n e k . — Ezen sorsjegyek ezennel forgalomba hozatnak s bejelentések azokra az alábbi feltételek mellett 

elfogadtatnak. £ . évi október 12-én 
A sorsjegyek ára í̂  f r t £50 kr . darabonként. 
Minden bejelentett darab után f r t biztosíték teendő le készpénzben vagy napi árfolyam szerint számítandó értékpapírokban, 

ezen biztosíték a bejelentésre esett sorsjegyek átvétele alkalmával beszámíttatik, illetve visszaadatik. 
Az egyes bejelentési helyeknek adandó mennyiséget az alólirott bankok fentartják maguknak, s minden egyes bejelentési hely fel 

van jogosítva a reá esett darabokat a nála történt bejelentésekre belátása szerint felosztani. 
A bejelentésekre eső sorsjegyek f o lyó é v i o k t ó b e r íiO-tól ?«i'7/-ig az illető bejelentési helyeknél veendők át a 

vételár lefizetés ellen. 
B e j e l e n t é s e k e l f o g a d t a t n a k : 

B u d a p e s t e n : a Magyar leszámítoló- és pénzváltó bank-nál, Dorottya-utca, Würm-udvar. 
a Pesti magyar kereskedelmi bank-r\á\, Dorottya-utca i . sz. 
a Magyar országos bank-nál, nádor-utca 4. sz. 

B é c s b e n : az Union-Bank-ná\, — az Union-Bank váltóházá-nál, I. Graben 13. 
A r a d o n : az Aradi kereskedelmi és iparbankilál. L e m b e r g b e n : a K. k. priv. Galizische Actien-Hypotheken-Bank-nál. 
B e s í t e r c z e b á n y á n : a Be^zteiczebányai takarékpénztárnál . a Landesbank des Königreiches Gaiizien-nál. 
B i e i i t z b e n : a Bielitz-Bialai kereskedelmi és iparbanknál. Schellenberg Ágost urnái. 
B o z e n b e n : Schwarz E. fiai uraknál. L i n c z b e n : a Bank für Oberösterreich und Salzburg-nál. — Poche Ferenc uvnál. 
B r a s s ó n : az Első erdélyi banknál. N a g y - K a . . i z s á l l : a Nagy-kanizsai kereskedelmi és iparbanknál. 
B r o d y b a n : Nathansohn és Kallir uraknál. N a g y v á r a d o n : a Bharmegyei takarékpénzárná l . 
B r ü n n b e n : a Máhrische Escompte Bank n 1. N y i t r á n : a Nyitrai kereskedelmi és hitelintézetnél. 

Herber L. ur bank és nagykereskedésében. — Herber Laur . jun. urnái. O l m ü t z b e n : Hirsch W. C. urnái. 
C z e r n o v i t z b e n : a Bukovinaer Bodencredit-Anstalt-nál. P é c s e t t : Schapringer J . urnái. 
D e b r e c z e n b e n : a Debreczeni kereskedelmi és iparbanknál. P o z s o n y b a n : a Pozsonyi kereskedelmi banknál. — Edl Tivadar urnái. 
E s z t e r g o m b a n : az Esztergomi takarékpénztárnál. P r á g á b a n : a Bömische Escompte-Bank-nál. — a Böhmische Union-Bank-nál. 
F i ú m é b a n : Leopoldo Windspach urnái. — Franco Corossacz & Figlio uraknál . a Zivnotenska-Banka pro Cechy a Moravu. 
G r á c z b a n : a Steiermárkische Escompte-Bank-nál. — Neuhold A. urnái. S a ' z b u r g b a n : Spángler Károly urnái. — Stcininger Ká'.oly urnái. 
G y ő r ö t t : a Győri általános hitelbanknál. — Jerfy Antal és fia uraknál. S z e g e d e n : a Szegedi kereskedelmi és iparbanknál. 
I n n s b r u c k b a n : Loewe M. urnái. — Payr és Sonvico uraknál. S o p r o n y b a n : a Sopronyi épitési és földhitelbanknál. 
K a s s á n : a Kassai kereskedelmi bank rész.-társ.-nál. T e m e s v á r o t t : a Temesi takarékpénztárnál. 
K l a g e n f u r t b a n : Rothauer J . M. urnái. T r i e s t b e n : az Union-Bank fiókintézeténél. 
K o l o z s v á r o t t : Hutflesz Károly urnái. Ú j v i d é k e n : Kleintsek József urnái. 
K r a k k ó b a n : Mendelsburg Béla urnái. Z á g r á b b a n : a Horvát leszámitoló-banknál. 
L e i b a c h b a n : Luckmann L. C. urnái. — Mayer J . C. urnái. a Horvát kereskedelmi bank váltóüzleténcl. 

Beje len tések ezenkívül e l f o g a d t a t n a k az egész o s z t r á k - m a g y a r b i r o d a l o m n a g y o b b v á r o s a i pénz in téze te iné l ég 
v á l t ó h á z a i n á l i s . 

A bejelentésekhez szükséges mintapéldányok az egyes bejelentési helyeknél rendelkezésre állanak. 
B u d a p e s t és Bécs, 1886. október havában. 

Magyar lesaámitoló- és pénaváltóbank. UMM-M Bécsben. Pesti magyarbank. 
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: ZDr. B a , l l a , g - I IMCór. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 



Huszonkilencedik évfolyam, 42. sz. Budapest, 1886. október 17. 

PROTESTÁNS 
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 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. 

Hirde tések d i j a : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

külön 30 kr. 

gsgJSTTeljes számu pél̂ áirry-oikil̂ aJ. m-In-d-ig* szolg'á.llxa.tiaon.l̂ -"̂ ^ 

Ama t. előfizetőink, kiknek előfizeté-
sük a harmadik negyed végével lejárt, elő-
fizetésük megnjitására kéretnek föl. 

A „Duna-Maros-közi reform, egyházmegye." * ) 
A Duna és Maros között lakó református 

hitsorsosainknak nagyon szomorú multjok és na-
gyon válságos jelenők van. A mult gyászos ese-
ményei olvashatók a ^Bánáti ev. esperességc-nek 
alább ismertetett monográfiájában, melynek kül-
történeti adatai a református egyházakra is csak-
nem kivétel nélkül találnak ; a jelen szorongatott 
és elhagyott állapotot szomorúan tapasztalhatja 
minden figyelmes és elfogulatlan szemlélő. 

A török hódoltság megszűntével a békési 
egyházmegye vette gyámsága alá Krassó-, Temes-, 
Torontálmegyék, a Szerémség, a katonai határ-
őrvidék és a kikindai kerület református lakóit 
és gondozta lelki ügyeiket telhető erővel. De mi 
erő juthatott ez óriás, 25,861 • kilométer terüle-
tén a szó teljes értelmében szétszórt egyházak és 
egyházközségi kötelékből kiszakadt hívek védel-
mére, mikor maga az anya-egyházmegye is három 
vármegye 8589 • kilométernyi nagy területén több 
mint 100,000 ref. hívének egyházi ügyeit admi-
nistrálta?! Bizony nagylelkű és jó akaratteljes, de 
ép oly meddő volt e vállalkozás. Nem is akarta 
a békési anya-egyházmegye Délmagyarország 
nagy területét az egyházi kormányzásra annec-
tálni és állandó administrálásával a saját terre-
numa kormányzását megbénítni, aminthogy föl 
sem vette sokáig a ^békés-bánáti egyházmegye * 
nevezetet, hanem 1701 óta máig hivatalos hasz-
nálatban levő pecsétjének bizonyságaként „Kőrös-
Maros-közi szent társaság" volt. Kőrös-Maros-

*) E nagy ügyszeretettel írt és jól megokolt cikkben fejtegetett 
fontos kérdést ajánljuk az érdekelteknek és érdeklődőknek, különösen 
pedig a konvent „missziói bizottság"-ának becses figyelmébe. Szerk. 

köze: ez correct territoriális meghatározása a 
Békés-, Csongrád- és Csanádmegyékre kiterjedő 
hatóságnak. Egy compact, természetes határoktól 
kerített, a közigazgatási területekkel egybevágó, 
nagy ref. egyházakkal benépesített egyházmegye 
ez, melynek most már több mint 150,000 híve 
elég lelki gondozási munkásságot igényel és a 
hivatalos erőket, melyekkel autonomicus szerve-
zetünk szükesen látja el az egyházmegyei admi-
nistratiót, teljesen elfoglalja. (Maga a Kőrös-
Maros-közi tractus rész sokkal népesebb, mint a 
debreceni superintendentia többi 12 tractusának 
bármelyike.) 

Es e nagy anya-egyházmegyének van há-
romszorta nagyobb appendixe: Krassó-, Szörény-, 
Temes- és Torontálvármegyék sok kis országgal 
fölérő területe, több mint 800 községgel, melyek-
nek mintegy felében talál — aki keres — reform, 
egyháztagot. De ily nehéz missziónáriusi munkára 
vállalkozhatik-e sikerrel egy magában is elfoglalt 
egyházmegyei hatóság? keresheti-e, összegyüjtö-
getheti-e, egyházközségi kötelékbe vezérelheti-e 
az oly fölötte igen szétszórt híveket ? Lehetetlen. 
Mily nagy mértékben lehetetlen, megítélhetni ab-
ból is, hogy ember emlékezet óta nem volt ref. 
tractualis gyűlés a Maros-Duna-közit képező há-
rom megye területén ; az esperes csak 3—4 év-
ben egyszer fordul meg e territóriumon, termé-
szetesen akkor sem utazhatva be a három nagy 
megye egyikét sem. Az egyházmegyei gyűlésekre, 
amelyek oly végtelen távol helyeken tartatnak, a 
délmagyarországi szegény reform, egyházak nem 
küldhetnek képviselőket s így a gyűlések tudo-
mást sem szerezhetnek az itteni mizériákról; a 
tractus 32 hivatalosa közül csak egy egyházi és 
egy világi tanácsbíró van összesen a három me-
gyéből beválasztva, kik ha megjelennek is a gyű-
léseken : ki értené meg az ő egészen különös, a 
Maros-Kőrös-közén ismeretlen tárgyú előterjesz-
téseiket ? 

83 
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Mert tökéletesen ellentétesek a Kőrös-Ma-
ros-közi és a Maros-Duna-közi egyházak viszonyai. 
Amazok népes, gazdag, nagy községek, compact, 
hatalmas egyházak; kormányzásuk csak a kormá-
nyozásban, felvirágoztatásuk csak az ellenőrzésben 
és atyai útmutatásban határozódik. Emezekben 
még csak a bélmisszió ezerágú tevékenységének 
legkezdetén állunk. 

Misszionárius munkát kell itt végezni, még 
pedig a legszervezettebbet és ez (miként ev. test-
véreink rég belátták s jó példaadással hirdetik) 
csak az itteni speciális viszonyok szerint kormányzó 
külön egyházmegye hatósága alatt eszközölhető. 
Ref. egyházaink egyetlen község kivételével mind 
szegények és magukra hagyottak. A lelkészeknek 
elég gond és fáradság egyházukat és messze 
fekvő filiáikat ellátni. A szórványok gazdátlanok, 
az ott ezrével összeszámlálható hívek elvesznek az 
egyházra nézve. Es elvesznek a magyar nemzeti-
ségre nézve is. 

A három déli megye területén 5 püspök 
székel, egy hatodiknak is kiterjed ide a hatósága. 
És az itt összeszámlált nagy hatalmú főpapok 
mindegyike hivatását abban találja, hogy a mi 
pásztor nélküli, szétzüllött nyájunkat a maga ak-
lába terelje és egynek kivételével mind másban 
is keres hivatást: a nemzetiségi harcban. Ki áll 
szembe ily sok oldalról támadó haddal? A mi 
püspökünk s a mi esperesünk nem, mert az ő 
kezök nem ér el idáig, nagyon messze vannak a 
mérkőzés terétől. Lelkipásztoraink örülnek, ha 
saját nyájukat védő karámba terelhetik: a szór-
ványok mentlietlen elvesznek. Ha volna egyházme-
gyénk, esperesünk, és volna általuk erősen szer-
vezett belmissziónk, utazó lelkészekkel: ezek meg-
mentenék, sőt gyarapítnák az elzüllött nyájat. Es 
megvédenék más két hatalmas ellenségtől is: a 
vallástalanságtól és a nazarénismustól. Az az el-
hagyatott, templomát, papját sehol föl nem találó 
szórványbeli református vagy elkérgesedő szívvel 
hátat fordít Istennek, vagy hit után vágyódó 
lelkével eltévelyedik a rajongók tudatlan táborába. 

Ismeri e bajokat, érti e veszedelmét Békés ? 
És ha igen, tehet-e jóakaró tanácsolásnál egye-
bet? Hisz azt sem tudja, mennyi a szórványokban 
levő hívek száma. Az 1884. évi hivatalos statis-
tica mintegy 400—500-ra becsülheti az t : tapasz-
talatokra építve állíthatom, hogy legalább négy-
szer enynyi. A három megye területén levő refor-
mátusok hivatalos megszámítás szerint 14,715-en 
volnának, tényleg vannak mintegy 16,000-en, 
15 anya- és leány-egyházban. Az evangélikus 
testvérek 12 egyházban mintegy 15,000 lélekkel 
alakultak ugyanily kényszerítő körülmények ha-
tása alatt önvédelmükre külön egyházmegyévé. 

Pedig aligha volt annyi okuk a gyors ala-

kulásra. A reformátusok külön egyházmegyébe 
szervezkedése sürgős is. Sürgős a már felhozott 
nyomós okokon kívül azért, mert mostanság 
nagy a beözönlés e három megyébe, de főként 
Torontálba. A csángók betelepítése még be sem 
fejeztetett, a hívők ezerét ajándékozva egyház-
megyénknek, máris másik két ref. falu telepítése 
van tárgyalás alatt ; és ez most, midőn az egyes 
vidékek túlnépessége a szegényeket vidékünk Ká-
naánjába telepedésre ösztönzi, nem marad kivételes 
eset, hanem évről-évre ismétlődik. Az egyházmegyei 
hatóság hivatása lenne ily telepedéseket irányozni, 
hogy lehetőleg ref. egyházközségek közelébe, 
vagy külön alkotott községbe, de mindenesetre 
tömegesen együtt legyen a ref. magyarok tele-
pedése, mert különben egyházi támasz nélkül 
vallásuktól is eltántorodhatnak, nemzetiségükből is 
kivetkőznek. Az egyházmegyei hatóságnak kel-
lene gondoskodnia, hogy telepítések alkalmával 
egyház és iskola alapvagyont, fekvőségeket nyer-
jen. Az egyházmegyei hatóság gondja lenne oda-
hatni, hogy a felvidék, a székelység és Baranya-
Somogy sűrűn kiköltöző ref. földmíves népe ne 
Szlavónia mostoha anyai karjaiba vesse magát, 
ne Moldvába, Bukovinába és Romániába vándo-
roljon ki, hitet, hazát veszítve, hanem a délmagyar 
latifundiumok gazdag tereit népesítse be, hol jó-
létet vívhat ki és e mellett hazafias missziót tel-
jesít : magyarosítja a más nemzetiségekkel elárasz-
tott vidéket. 

Ez a beözönlés pedig nemcsak a földmíves 
osztályból népesíti déli megyéinket, hanem feltűnő 
sok iparos és kereskedő, sőt vállalkozó is húzódik 
vidékünkre, köztük szép számmal református ma-
gyar. Az állami és megyei tisztviselő status még 
meglepőbb mérvben gyarapodik kálvinista magya-
rokkal, úgyannyira, hogy a hatóságok ép oly 
tapintatos, mint erélyes eljárása mellett egyen-
rangú tényezőnek kell elismerni a délvidék ma-
gyarításában és a magyar állameszme respectá-
lásának biztosításában az ide származott magyar 
(nagy részt református) intelligentiát, mely társa-
dalmi tevékenységével irányadó befolyásra tett 
szert. A ref. intelligentia megteszi egyházi ügyek-
ben is a magáét : Nagy-Becskereken erőteljesen 
fejlődik, gyarapodik az egyház, Kikindán Szalay 
József pünkösdi beszédének hatása alatt külön 
egyházközség alakult, Török-Becsén szintén tömö-
rülnek az erők; de a szórványok érdekében már 
nem tehetnek semmit sem a világiak, a papok is 
alig többet a semminél, minthogy nincs módjuk 
időt és tetemes költséget igénylő utazások meg-
tételére és különben tán nem is szabad egyház-
hatósági engedély vagy megbízás nélkül egyház-
alapításokban apostolkodniok. 

Utazó lelkészségek intézménye honosítandó itt 
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meg, hogy a belmisszió munkája sikeres legyen. 
Az utazó lelkészekre a felsorolt és rendszerint 
hatáskörükbe vágó teendőkön kívül más fontos 
munka is vár. A három megye területén 32 kö-
zép- és polgári-iskola, meg felső leányiskola van. 
Ezeknek református növendékei legtöbb helyütt 
nélkülözik a vallásoktatást, a templomot, az úr-
vacsorával élést, s az egyházi közösségbe tarto-
zás érzetének minden fejlesztő eszközét. Ha vesz-
teség a nép fiának lelki gondozás nélkül hagyása, 
ugyanez a tanult, ^művelt* osztály ifjainál már 
veszedelem, mely a fonák materialismus labyrint-
jába tévedéssel a vallást, erkölcsöt s a társadalom 
intézményeit egyaránt fenyegeti a félig művelt, 
mert a lelkiekben elhanyagolt új nemzedék ré-
széről. Az utazó lelkészeknek íme egyik fontos 
missziója. 

És vájjon szem elől téveszthetjük-e az 
előnyt, mely az egyházmegyei hatóság közvetlen 
működéséből a meglevő, élő vagy vergődő ref. 
egyházak, úgy a szűkesen javadalmazott lelkészek 
anyagi helyzetének javítására és biztosítására, 
alapvagyon és segélytőke teremtésére fejlődhetik? 
Szegény egyházaink, szegény papjainak megjele-
nése bizony nem hat tekintélykeltőleg oly környe-
zetben, hol minden harmadik község vörös öves 
lelkipásztor impozáns külsővel és független jó 
móddal hódító tekintélyének örül. A külön egy-
házmegye ezt az érdeket is jobban szolgálhatná, 
utánjárva annak, mi magától nem jő : az egyhá-
zak és lelkészek külső tekintélye emelésével. És 
ez nemcsak a vagyoni fiiggetlenítéssel érhető az 
egyházmegyei hatóság által el, hanem a társa-
dalmi tényezőkkel és a hatóságok vezetőivel gya-
kori személyes érintkezés által is, mi most teljesen 
hiányzik. Hogy is lehetne kívánni, hogy espere-
sünk hat megyei, 5 törv. h. városi, 6 tanfel-
ügyelőségi és oly tömérdek állami hatósággal 
személyesen egyáltalán, levelezés útján is csak a 
legkorlátoltabb követelményeknek megfelelően 
érintkezzék ?! Peclig ez szükséges és egyházi 
ügyünkre fölötte hasznos volna. 

Folytathatnám tovább felsorolását az okok-
nak, melyek a Maros-Duna közi ref. egyházmegye 
kiválását sürgetik a ^Békés-bánáti* egyházme-
gyéből. De tán ennyi is elég, hogy a „Bánáti 
ev. esperesség" 50 éves jubileuma alkalmából az 
érdekeltek figyelme Délmagyarország három me-
gyéje ref. egyházainak szomoró múltjára, szo-
rongatott, válságos jelenére és a Maros-Duna-közi 
egyházmegyében szép jövőjére irányoztassék. 

Eötvös Károly Lajos. 

A misszió-ügyről.*) 
— Nyilt levél nt. Szőts Farkas tanár úrhoz. — 

A »Prot. Egyh. és Isk. Lap« néhány héttel ezelőtt 
megjelent számaiban Nagy tiszte' etűséged két cikket kö-
zölt, melyek a magyar reform, egyház által folytatandó 
misszióra vonatkoznak. Alig olvastam el e közleménye-
ket, magasztos gondolatoknak egész serege szállta meg 
lelkemet. A gondolatokhoz vágyak és szent remények 
kapcsolódtak, melyeknek középpontját Nagytiszteletű úr 
cikkeivel nem ellenkező, hanem azokat kiegészítő azon 
meggyőződésem alkotta, hogy a magyar ref. egyháznak, 
úgy mint más keresztyén egyháznak is, nemcsak az 
úgynevezett elhanyagolt helyeken, hanem minden gyü-
lekezetben kell missziót gyakorolnia. 

Minden gyülekezetben lehetnek, kik csak viselik a 
keresztyén nevet, de szívükben még az a világosság is 
el van nyomva, mely minden e világra született embert 
megvilágosít; kiknek nem hogy hegyeket mozgató hitük 
és Krisztus iránt való lángoló szeretetük lenne, de mustár-
magnyi is alig van; mindenesetre sokan vannak, kiknek 
gyenge hitét meg kellene szilárdítani s lelki életét az 
Idvezítővel való teljes közösséggé kellene változtatni ama 
nagy parancs szerint: »Maradjatok én bennem s én is 
ti bennetek.« 

E hiterősítő munka szükséges volta felől, úgy lát-
szik, egyre jobban erősödik és terjed a meggyőződés; e 
tekintetben legyen szabad csak az egyházi sajtó legkö-
zelebbi belmissziói felszólalásaira hivatkoznom. S ez már 
magában véve is örvendetes dolog. De még nagyobb 
örömmel tölti el keblemet annak tapasztalata, hogy a 
lelkes szó és buzdítás itt-ott már tettekben is nyilatko-
zik. A legközelebbi példára hivatkozva, a budapesti ref. 
anyaegyházban a lefolyt év alatt különböző elnevezéssel 
egy valóságos missziói munkálkodás kezdődött, melynek 
életadó ereje a megfeszített feltámadott Krisztus szere-
tete, vezérlője pedig mennybement Idvezítő Szent 
Lelke volt. 

Itt van helye röviden megmondanom azt is, hogy 
miért intézem e sorokat épen Nagytiszteletű úrhoz, bár 
szeretném, ha mások is meghallanák szavaimat. Nemcsak 
azért, mert Nagytiszteletűséged említett közleménye in-
dította meg ama gondolatokat, melyeknek eredménye 
lőn e levél, hanem azért is, mert Nagytiszteletű urat a 
megkezdett missziói munkálkodás minden nemében ott 
láttam már a kezdetnél. 

Nagytiszteletű úr szólított fel bennünket a vasárnapi 
iskolai munkálkodásra ; Nagytiszteletű úr tartotta első val-
lásos összejövetelünkön az Isten jótéteményeit magasztaló 
beszédét ; Nagytiszteletű úr tolmácsolta előadását ama 
svájci keresztyén társunknak, Fermaud Károlynak, ki 
mint a ker. ifjúsági egyletek főtitkára Magyarországra is 
eljött, hogy az ifjak között a keresztyén élet megvaló-
sítása végett mozgalmat indítson ; Nagytiszteletű úr in-
tézett buzdító beszédet azokhoz a nőkhöz, kik a kis 
gyermekeknek adandó ajándékok összeállításával voltak 
elfoglalva Szilassy Aladár úrnak ilyen célokra mindig 
nyitvaálló házában. Nagytiszteletű uron, akkor a budapesti 
ref. theol. intézet igazgatóján kívül azonban, mint a ki az 
ifjúsághoz ilyen minőségében legközelebb állott, a buda-
pesti ref. theolog. tanárok mindnyájan, a budapesti ref. 
egyház rendes lelkészei és sok mások pártolták, segítet-
ték a megindított keresztyén mozgalmakat a karácsonyi 

*) Közöljük e levelet mint irója ismeretes hitbuzgalmának újabb 
jelét; de kérjük Szabó urat, tartsa szem előtt, hogy az ügybuzgalom 
szép és hasznos dolog, de a túlbuzgalom káros is lehet. Sz. F. 
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vagy az év végén tartatni szokott ünnepélyeken, vagy 
más összejöveteleken, mind arról tévén bizonyságot, 
hogy hímezés hámozás nélkül meg kell indulnunk a hit-
élet ébresztésének munkájában s a kik megindultak, jól 
cselekedtek, mert megtalálták az emberek boldogításának 
igaz útját. 

És most már ha kérdezzük : nem volt-e szükséges 
mindaz, ami eddig a Krisztus nevében a lelkek megnye-
résére történt : mindenki azt felelheti: »nagyon is szük-
séges volt.« 

Az igaz, hogy a vasárnapi iskolai munkálkodás még 
mindig a theológusokra maradt, az ifjúsági-egylet az ő 
általok s néhány más ifjú által tartatni szokott vallásos 
összejövetelekben áll csak fenn és a nő-egyletek még 
eléggé szűk körben mozognak mind Pesten, mind Bu-
dán ; de mindezekből is az tűnik ki, hogy hitéletünk fel-
elevenítése végett nagyon szükséges volt, ha csak kis 
körben is missziót gyakorolni. 

És ha szükséges volt Budapesten, nem ép oly szük-
séges-e Debrecenben és Kecskeméten, Sárospatakon és 
Pápán is f Kétségtelenül 1 

Nem óhajtandó-e, hogy már a kis gyermekeket 
vezéreljék az Idvezítőhöz ? nem kivánatos-e, hogy az 
Úrnak lelke lengje át az ifjúság életét? nem jöt t-e el az 
idő, hogy a felnőttek szakítva az elmúlt idők hitetlen 
hagyományaival, keresztyén egyesületeket hozzanak létre, 
kezökben az Isten igéjének kardjával, szívökben a he-
gyeket mozgató hittel, mely azoknak jut osztályrészül, 
kik, mint az egykori Saul, megfeszíttettek a Krisztussal 
s élnek többé nem ők, hanem él bennök a Krisztus? 
Bizonyára igen 1 

Be kellene már ismernünk, hogy nemzetünk igaz 
boldogsága, mint minden nemzeté, Isten kezében van s 
O nála nélkül, emberi szervezetekkel és intézményekkel, 
beszédekkel és javaslatokkal oda jutunk, hogy elénekel-
hetjük a régi énekes bús szavait : »Igy jut ügyünk, jaj 
mi nekünk, nagy bujdosásra, ha Istennek nem akarunk 
térni útjára.« 

El hát minden kételkedéssel, kövessük azt, a ki 
szól még ma is : »En vagyok az út, az igazság és az 
élet,« ezt szeretném kiáltani mindenkinek. Kezdjük vagy 
ha már megkezdtük, folytassuk a missziói munkálkodást 
ott, a hol vagyunk és kezdjük meg ott, a hol csak lehet. 

Kis egyházakban a lelkészek is megkezdhetnék a 
ker. gyermek-istenitiszteletek tartását, ifjúsági- s missziói-
egyletek alakítását; a nagy egyházakban pedig meg 
kellene valósítani azt az igét, mely ott lebegett a tiszán-
túli egyházkerület fölött, mikor azt a javaslatot tárgyalta, 
hogy az 5000-nél több lelket számláló gyülekezetekben 
újabb segédlelkészi állomásokat kell felállítani. Igen is, 
misszió-lelkészi állomásokat kellene állítani a nagy egy-
házakban s ha gyülekezetek vagy egyházkerületek azt 
mondanák: Egyházunknak vannak lelkészei és tanárai, 
kik átküzdöttek viharos éveket, hirdették is az Isten 
igéjét tisztán és igazán, meg is őszültek a jobb idők 
várásában s mint az öreg Simeon a kisded Krisztusra, 
úgy tekintenek az ifjú nemzedék lelkében élő krisztusi 
erőre, van-e valaki, ki nemcsak szívvel-lélekkel, hanem 
a szó szoros értelmében ifjúi kézzel és lábbal szolgálni 
akar a Krisztusnak, mert a valóságos belmissziói műkö-
dés gyakorlása végett érintkezésbe kell jönnie igen so-
kakkal, mennie kell, a hová hívják házi istenitiszteletek 
tartása, tévelygések megostromlása, betegek látogatása 
végett, gyűjtenie kell adományokat szent célok elérésére, 
terjesztenie kell keresztyén szellemben irt s irandó építő 
olvasmányokat, azt hiszem többen találkoznának, kik 
eme jelszóval megindulnának a nagy munkálkodásra: 

Mindeneket megtehetek azáltal, ki engem erőssé tesz, a 
Krisztus által. Es ha csak egynehány nagy egyház ál-
lítana is fel ily missziói lelkészi állomást, azt hiszem az 
ébresztő'eg s elevenítőleg hatna theol. ifjúságaink nem 
valami erős keresztyén életére is. És ha csak egynehány 
helyen indúlna is meg hazánkban valóságos, életerős 
missziói munkálkodás, majd megerősödnék az annyira, 
hogy lenne anyagi és lelki erőnk felépíteni nemcsak az 
elhanyagolt helyeket, hanem állítani kerületi nőnevelő, 
diakonissza-képző s más intézeteket és misszió-társulato-
kat mindazok megtérítésére, kik még kívül vannak az 
Isten országán. Majd ha házról-házra járnánk, elvive 
mindenhova jó magját a Krisztus evangéliumának s 
nemcsak a templomban tartva egy-egy prédikációt s 
találkoznánk baptistákkal, mint én találkoztam, vagy 
nazarénusokkal s meglátnánk, hogy szemtől-szembe kell 
velük némely dolgokban állanunk, mint Pál állott egykor 
Péterrel : óh de jó hatással lenne saját híveink életére, 
ha ő nekik is mi hirdetnénk az igazságot, a Krisztus 
evangeliuma szerint az Úr Lelkétől ihletett írások alapján. 

No, de nem folytatom tovább. Hiszen, ha nem 
csalnak a jelek, ha létrejön az új magyar bibliafordítás, 
ha a megalakítandó protestáns irodalmi-társaság a mívelt 
közönséggel szemben, mint a nép között, úgy mutatja be 
magát, mint a krisztusi szellem méltó képviselője, akkor 
a keresztyén munkásság úgylátszik egyetemesebb és erő-
sebb is lesz, mint eddig. A nevezett két dolog, ha az 
lesz minek lennie kell, beismerése lesz ama nagy igaz-
ságnak, hogy a Krisztus nélkül nem tehetünk semmit s 
ha majd irodalmi úton terjednek a keresztyén igazságok, 
hatni is fognak bizonyára. 

Hogy az én általam elmondottaknak lesz-e hatása, 
s hogy mily nagy lesz, az Istentől függ? 

Annyi bizonyos, hogy én köszönettel tartozom 
Nagy tiszteletű úrnak ama már említett cikkeiért. Megerő-
södtem az azáltal támasztott gondolatsereg s lelkiküzde-
lem között ama meggyőződésemben, hogy a mióta ha-
tározottan Krisztusnak szolgálok, jó úton jártam, bár 
magam gyenge voltam is. 

Nem sajnálom az áldozatokat sem, melyeket anyagi 
jólétről való lemondás által vagy máskép az ügynek 
hoztam. Nemcsak azért, mert a Krisztussal szenvedni 
édes dolog, hanem azért is, mert az a végtelen szeretet 
megtanított ama nagy igazságra, mely a szegény, sokat 
gyötört emberi szívnek olyan jól esik, hogy az Isten 
utóvégre is nem áldozatot kíván, hanem irgalmasságot ; 
elvezetett oly boldogságra, milyenről azelőtt sejtelmem 
sem volt. 

Azt kívánom azért, hogy ezt a boldogságot adja 
meg Isten mind azoknak, kik e sorokat olvassák s azt 
még nem bírják. 

Budapest—Kőbánya, 1886. október hó. 
Szabó Aladár. 

ISKOLAÜGY. 
Egyházi professorok. 

Marhauser Imre, a bonyhádi ág. ev. algymnasíum 
professora »Neveljünk egyházi tanárokat isi című cikkében 
(Evang. egyház és iskola 40. sz.) sok olyan dolgot mond 
el, a mit nem hagyhatok szó nélkül. A felekezeti pro-
fessor-képzés ügye különben is érdemes rá, hogy időről-
időre napvilágot lássanak a rá vonatkozó vélemények. 

És itt egy egészen új véleményről van szó. 
A cikknek az az eszme menete, hogy az állammal 
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paktáló (sic !) protestáns gymnasiumok előbb-utóbb már 
nem nevelhetnek protestáns érzelmű ifjakat, sőt a nem 
paktáló intézetek sem igen jobbak, mert ott meg a 
professorok — idegen légkörben nevekedvén maguk is 
— ha akarnának sem nevelhetnek jó protestánsokat. Az 
a hiba — s ez némi gúnynyal van mondva — hogy 
nem gymnasiumi, hanem egyetemi professorokat nevel-
nek az egyetemeken. Neveljünk hát ellenfeleink módjára 
— így van mondva — a kathoükusok példája szerint 
paptanárokat. Két évi theologiai cursus után küldjük 
az arra valókat egyetemre, ott a két évet legalább 
egy évszámba betudnák, s készen van a — paptanár. 

Mint protestáns professor : szólnom kell ezek ellen 
az ideák ellen. 

Magam is oly intézetnél vagyok, a melyik az ál-
lammal paktált a szegény autonomia lefőzésére, (!) s így jo-
gosan kérdhetem a cikkírót, mondja meg, mivel vagyunk 
mi rosszabbak akár általános paedagogiai szempontból, 
akár — a legexclusivabb felekezeti álláspontra is helyez-
kedve — protestánsság tekintetében, mint egy nem se-
gélt középiskola ? S vájjon miért, mi okból ne nevelhet-
nénk mi csak olyan jó protestánsokat — ha kell: egy-
házi szolgálatra is — mint akármelyik érintetlen auto-
nomikus alapon álló iskola ? Hogy az állam-segély a 
professorok tisztességes javadalmazását lehetővé tette, 
hogy a tanszerek és fölszerelés beszerzését megkönnyí-
tette, s ily módon a professorok tudományos működésé-
nek alapföltételét megteremtette : mindezt látom, tapasz-
talom. De hogy aztán az ilyen irányú működés meny-
nyiben hat bénítólag a protestáns érzület fejlesztésére 
és teljes kifejtésére: azt megmondani én nem tudom. 
Megvallom, a magam nézete szerint károsabbnak — 
hogy ne mondjam: veszedelmesebbnek — tartok a 
protestántismus ügyére egy pár száz forintnyi fizetésen 
vegetáló professorokkal, mult századbeli taneszközökkel, 
gyarló könyvtárral fölszerelt iskolát, mint egy haladni 
vágyó, törekvő modern iskolát. Ez tanít — mivel tanít-
hat — míg az kapkod; ez nevel, míg amaz bukdácsol; 
ez teremt, míg az tákol. Hogy immár a protestáns ügy-
nek ki szolgai, az-e, ki az adott viszonyok között egy 
protestáns ifjat nevel, vagy az, ki egy szűk látókörű, 
félműveltnek sem nevezhető lényt farag : ezt én megint 
nem akarom eldönteni. Hiszen derék, teljesen független, 
régmúlt századok lefolyása alatt megizmosodott gymna-
siumainkról nem szólok, de szólok a protestáns zugis-
kolákról, mert ez a species nem kizárólagos zsidó tu-
lajdon ! 

S hát a paptanár mi új és nagy csuda dolgokat 
művelne ? A két évi theologiai és két-három évi philo-
sophiai cursus után vájjon mi lenne belőlük? a tanügy-
nek miféle modern Herculesévé válna az egy személy-
ben pap és tanár? Mi válna? Mi lenne?. . . Egy rosz 
pap és egy rosz tanár! 

Mintha a tudomány óriási halmaza mellett, midőn a 
kutató bőven meg lehet elégedve, ha szaktudományának 
csak egy kis részében is teljesen otthonn van, nem volna 
elég a philosophiai tudományok két-három ága, hanem adjuk 
még hozzá a theológiát is! S még ha azt mondaná cikk-
író, hogy a két évi theologiai tanulmány csak mint 
egy alapvető legyen, s ezután a philosophia-tanuló, a 
későbbi professor majd foglalkozhatik tárgyaival eleget, 
s kárpótolhatja azon két évet, mit a theológiára fordí-
tott ! Nem. Okvetetlen két ember kell egy személyben. 
A cikkező azt is megengedi, hogy pl. nyolc évi tanítás 
után a professor elmehessen papnak! Persze, az illető 
professorkodása alatt vagy elhanyagolná a theologiai 
tudományokat, s csak a nagyobb fizetésért menve pap-

nak : lenne egy végtelenül selejtes pásztora az Úrnak ; 
vagy igen foglalatoskodnék a theológiával, hogy minél 
derekabb pappá legyen s lenne egy rendkívül gyenge, 
elmaradott professor. A protestántismusnak sokat emle-
getett dicsőségét előmozdító ember azonban hogy sem 
úgy, sem így nem válnék belőle, az az egy bizonyos. 

S mit érnénk el ? 
Cikkíró felel rá. 
»Egyrészt biztosítva volnánk, hogy intézeteinkben 

legalább a vallástanításnál szakember működik, másrészt 
meg lenne tartva az az összetartozósági érzet, a mely 
eddig is meg volt tanár és pap között.« 

Tehát legalább a vallástanítást szakember végezné. 
De hát a jelenben minden más tárgyat is a vallás mellett 
nem szakember ad-e elő, s föl kell-e áldozni a vallásta-
nító szakképzetségeért a többi tárgyak tanítóinak szak-
műveltségét ? Ámbár még mindig nagyon kérdésesnek 
tartom, hogy egy két évi theologiai cursu^t végzett 
theológus szakembernek mondható-e ? En nem merném 
állítani. 

A vallásoktatásra szakember kell. Cikkíró ebben a 
véleményben van. Teljesen igazat adok. Csakhogy én 
ide igazi papot tennék : egy olyan embert, ki egészen 
elvégezte a theológiát, ki fölszentelt pap, s minden te-
kintetben képzett theológus. Az én szakemberem ilyen. 

A mi azt illeti, hogy az egyetemen nem — amint 
a szerző egy német szóval él — Gymnasium-Lelirer-eket, 
hanem egyetemi professerokat nevelnek : egyenesen nem 
áll. Bár úgy volna. De hisz épp az a baj, egyik nagy 
hiba, hogy a vizsgálati mérték fölötte alacsony. A má-
sik baj pedig társadalmi, hogy t. i. a gymnasiumi pro-
fessorok jó része társadalmi tekintetben meg nem állhat; 
de azon segítene egy jól szervezett internátus. 

Mellesleg megjegyezve : sokkal könnyebb — szerző 
szavait használva — az »ily nagy tudománnyal bővel-
kedő egyénnek leereszkedni a magasból a fejlődő ifjú 
légkörébe®, mint a csekély tudománnyal szűkölködő 
egyénnek a fejlődő ifjú ismeret kö réhez— f ö l eme lkedn i ! 

A felekezeti professor-képzés szükséges és kívána-
tos dolog, ezt elismerem, s óhajtom ís megvalósulását. 
Állítson a két protestáns egyház egy professor-képző 
intézetet. Vagy bővítse ki ilyennel pl. debreceni vagy a 
sárospataki akadémiát. Nem hiszem, hogy akárki is elle-
nezné az ily irányú törekvést. Egy protestestáns professor-
képző-intézet mindenki előtt üdvösnek és jónak fog látszani, 
akár egyházi, akár nemzeti szempontból Csak azon 
legyünk, hogy itt is haladjunk s a teendő lépést előre, 
ne pedig hátrafelé, a középkor romanticus — homálya 
felé tegyük ! 

Rimaszombat, 1886, október 9 én. 
Kispál Mihály, 

prot. főgyrrmasiunii professor. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
A bánáti ágost. hitv. evangelikus esperesség 

monographiája. 
Az esperesség önállóságának 50 éves fordulója 

alkalmából az egyházmegye megbízásából jubileumi emlékül 
irta IZernuch K, Adolf sándorfalvi ágost. hitv. ev. 
lelkész és esp. főjegyző'. Temesvárott, nyomatott ^Magyar 
Testv ére k n él, 1886. 

A bánáti ágost. hitv. evang. esperesség most ülte 
50 éves jubileumát, és ennek emlékére kiadta az espe-
resség monographiáját, mely Iiernuch K. Adolf esperes-



1326 

ségi főjegyzőnek becses műve. Lapozzuk végig és nyo-
mon kisértük Délmagyarország protestáns híveinek három 
százados küzdelmeit, e három század után pedig amaz 
ötven év sikerkoronázta tevékenységét, a mióta a bánáti 
ev. esperesség fennáll. Bőhm, Zsilinszky, Kis A., Szebe-
rényi, Irinyi, Balogh J., Beöthy Zs. és a többek történeti 
munkái alapján állította szerző a multat tárgyaló »álta-
lános részt« össze. 

Perényi Péter, Török Bálint, Petrovics Péter alap-
vető munkássága a protestáns tanoknak délmagyaror-
szági székfoglalása körül érdekesen van ismertetve. A 
török uralom kétszázada miként kedvezett, III. Károly 
és Mária Terézia fölszabadító és telepítő munkássága 
miként ártott, II. József rövid uralma miként adott új 
lendületet a protestántismusnak, nevezetesen az utóbbi 
idejében mint alakultak új ev. egyházak Délmagyarorszá-
gon ? történetünk ez ismert kérdései tömör egybeállítással 
vannak tárgyalva. 1782-től 1791-ig elég volt a bánsági 
ev. egyházaknak a pest-békési esperesség óriás kereté-
ben gondozása. 1791-ben a békési esperesség kivált a 
pestiből és »békés-bánáti esperesség* címe alatt külön 
alakulva, 1835-ig jól-rosszul intézte a bánáti decanatus 
ügyeit. Legérdekesebb e hosszú időszak eseményei közt 
Klaniczay János temesi alispán, bánáti decanatusi fel-
ügyelő agitatiója folytán 1798-ban a szarvasi esp. gyű-
lésen hozott következő határozat : »i) az iskolai tanítók 
a gyermekekkel oly tárgyakat ne könyvnélkülöztessenek, 
melyeket azok nem értenek ; 2) a tanulók az előadandó-
kat saját szavaikkal fejtsék ki ; 3) a számvetésben az 
élet szükségei tartassanak szem előtt; 4) a tanítók ta-
nítványaikat a helyes és szépírásban is gyakorolják és 
5) a vallástanban inkább a gyakorlatra, mint az elmé-
letre fektettessék súly.* E bölcs paed. utasítások hatása 
még ma is fölismerhető a bánáti ev. egyház által alapí-
tott népiskolákban. 

Az esperesség a bánsági egyházakat messze és 
szétszórtan fekvésüknél fogva Békésből sem gondozhatá 
eléggé, sőt 21 éven keresztül gyűlést sem tartott terü-
letükön. Igy a bánáti decanatus magára hagyottan — 
akarva, nem akarva — mind önállóbb egyházi hatósággá 
lett, 1813-ban pedig már külön alesperességgé alakult. A 
kormányzó erők ez önfejlődése jótékonyan hatott az 
egyházak gyarapodására, sőt új anya- és leányegyházak 
alapítására is. Igy lőn, hogy 22 év alatt 10 anya- és 
leányegyház nyert létet és 1830-ban már 12 anyaegyház 
állt Bánság területén, számos leányegyháznak, 11,216 hivő 
lelket számlálva. »Elegendő erő arra nézve — jegyzi 
meg szerző — hogy nem sokára önáiló esperességgé vál-
hattak. « 

Erre első lépés már 1823-ban tétetett, a lieblingi 
templom fölavatása alkalmával tartott lelkészi értekezlet-
ből. A következő évben tartott esperességi gyűlés ez 
ügygyei a kérvényezőket az egyházkerülethez utasította. 
Az egyházkerület viszont az esperességhez tette le a 
kérvényt, hol aztán az ügy egy évtizedre álomba sü-
lyedt. Karner Vilmos memoranduma ébresztő szóvá lett 
s meghallgatást nyert 1836-ban Szeberényi János super-
intendensnél, ki br. Prónay Alberttel egyetértőleg végre 
megengedte és kihirdette a kü'önválasztást. 

12 egyház mintegy 15,000 lélekkel 1836. március 
9-én »bánáti esperességgé« alakult. Liebigen folyt le az 
első gyűlés, melyen felügyelőül választatott br. Ambrózy 
Lajos, főesperesül pedig Ambrózy Mátyás nagybecske-
reki lelkész. Még azon évben főpásztori körlátogatást 
tett az új esperességben Szeberényi superintendens és 
megkezdődött a misszionáriusi lelkes munka. A híveket 
összeszedegették, lelki gondozásban részesíték s ezzel az 

egyházközösségbe vonták, minélfogva a gyarapodás fel-
tűnő nagy le t t : 1838-ban 15,239, 1843-ban 16,967, 
1849-ben 19,000 hívő lelket számialt az új egyházmegye. 
1862-ben 25,197, 1878-ban 27,637, ez idén 29,644tagja 
volt a »bánáti esperességnek*, mely tehát működésének 
50 éve alatt megkétszerezte híveinek számát 1 

A monographia a buzgó belső missziónak sok lel-
kes, sok megható mozzanatát ismerteti. Az affiliáltatások 
szabályoztattak, utazó lelkészségek állíttattak fel, lelkészi 
és tanítói értekezletek rendeltettek, Temesvártt gymna-
sium alapíttatott az egyházak súlyos megadóztatása és 
számos egyesek buzgó áldozatkészsége mellett (mely 
intézetet azonban a forradalom árja elsöpörte). Anyagi 
gondjai mellett az esperesség folyvást sokat küzdött 
azon bajokkal is, melyek a végvidéki katonauralomból, 
a Bach-Thun korszakból és a csak legújabban (1872 ben) 
hatályvesztett csász. pátens fönnálltának mizériáiból ered-
tek. E mellett tűzpróbát kellett állni az autonom egyházi 
szervezet és a hív hazaszeretet ellen ismételten merény-
letet kisérlő patentalis és pánszláv lelkészek elleni éber 
harcban. S a »bánáti esperesség« diadalt aratott e sok 
fejű hydra fölött is. A misszionáriuskodó lelkészek közt 
legmaradandóbb érdemek koszorúja Frint János franzfeldi 
és Bulykovszky Gusztáv lajosfalvi lelkészek homlokát kö-
ríti. Lelkészi nyugdíjalapot is teremtett az esperesség, 
mely most mintegy 14,000 forint tőkével rendelkezik, 
gyámintézetre több mint 3000 forintot gyűjtött, egy-
házainak legtöbbjében pedig tekintélyes fekvő vagyont 
szereztetett. 

Szóval: egészséges életerő lüktet az 50 év óta 
önálló munkakörben buzgólkodó »bánáti ev. esperesség* 
ereiben és ihletett lélek kormányozza a kiterjedt egy-
házmegyét. A monographia hátralevő szakaszai az egyes 
egyházak fejlődését, tanulságos történetét ismerteti, sok 
eddig ismeretlen hiteles adatával forrásművé minősítvén 
Kernuch becses könyvét. Tisztelet a szívós kitartással 
küzdő egyházi férfiaknak, kik igazán egyik kezükben 
építő kalapácscsal, másikban védő szablyával álltanak az 
ev. egyház e végbástyáján. Tisztelet nekik : nekünk pe-
dig tanulság ! 

Okuljunk a fölemelő példán I 
Eötvös Károly Lajos. 

Egy naturalis ének-költő. 
(Vége.) 

Az Öregeket — figyelmeztetvén a János jelenéseiben 
említett 24 vénekre — így kiséri ama jobb hazaba (ad 
nót. 42. Zs.) : 

Bizonyára ott várnak rád 
A dicsőültek helyén, 
Ott zengenek a mennyei 
Jeruzsálem mezején, 
Az angyali sereggel 
A több dicsőültekkel, 
E földi sok jajszók helyett 
Zengnek víg öröm éneket '. 

Oh mely ékes a szent város, 
Hol a menny-föld királya 
Trónusánál mindörökké 
Zeng a szentek hárfája, 
Hol a sok dicsőültek, 
— Kik tőlünk elköltöztek — 
Együtt zengik : Alleluja ! 
Szent, szent a seregek ura ! 

és a szegény özvegyeket, kik keserűséggel hordozták a 
fátyolt, gyászban 'bánatban töltötték napjaikat, így éne-
kelteti (ad nót. 102. Zs.): 
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Már az özvegyi gyász ruha 
Többé vállaim nem nyomja, 
Mely reám nehezedett 
Most, hála ! levétetett. 
A nagy gyász, bánat helyébe 
Lelkem örvendez az égben ! 
Testem hívja nyugalmára 
Jó társamhoz sírom szája! 

A szerencsétlen öngyilkosról énekelvén, Istenhez 
kiált fel, kinek ajtaján egy szerencsétlen ember áll, zör-
getni nem mer, mert az Úr nem hívta még, s mégis ott 
áll, oda jutván a halál útján, kéri Istent, ne fordítsa el 
tőle szent orcáját, habár szent törvénye ellen cseleke-
dett ; kéri Jézust, ki az őt megtagadott Péternek meg-
bocsátott, s a kereszten hozzá folyamodott latornak 
paradicsomot ígért : fogadja kegyelmébe ez eltántoroaot-
tat is. 

Kérünk, lelkét mosd meg szent véredbe, 
Tévedését se hányd a szemére, 
Bűnös lelkét végyed kegyelmedbe 
És részeltesd menyei örömbe. 

A gyermekszülésben meghalt anyát a kötelesség és 
becsü'et mezején eleső vitézhez, majd a saját termé-
sének terhe alatt kidűlő szőllőtőkéhez hasonlítja, így 
énekelvén (42. Zs. nőt.): 

Én is az én jó Istenem 
Örök végezésére 
Ki állottam, benne bízva 
Egy ily más harcmezőre, — 
Jaj ! de megcsalt reményem ! 
Örökre legyőzettem, 
Terhes volt a kötelesség ; 
Legyőzött a nagy ellenség! 

Mint ősszel a szép terméssel 
Megrakott szőllőtőke 
Ledül, hogy ha neki rohan 
A természet szélvésze ; 
Jaj eDgem is leronta 
A szülés nagy fájdalma ! 
Anyai szívem verése 
Megszűnt, elállott örökre ! 

Elzáratott kebelemen 
Azon tápláló forrás, 
Ki újszülöttem számára 
Lett volna kivánt áldás, 
Mert az úrnak angyala 
Örökösen lezárta, 
Jaj élete szép hajnalán 
Már elmaradt tőlem árván ! 

A hirtelen meghalt ember felett így könyörög: 

Hozzád emeljük hát szívünket 
Uram! halld meg szép kérésünket: 
Hogyha talán nem sok illően 
Elkészülve ez útra szépen ; 
Uram ! azért vedd kedvedbe 
Dicsőítsd meg fenn a mennybe. 

A szerencsétlen halállal kimultat így énekelteti : 

Gyászos példám legyen minden 
Utaidon vezéred, 
Gyarló halandóságodat 
Bárhol jársz-kelsz ne feledd, 
Bizonytalan hogy mikor? 
Estve-e vagy éjfélkor 
Jön hozzád az égi követ, 
Mely vissza kéri lelkedet. 

Íme én is, — mint a madár 
Elrepül fiaitól, —• 
A szép reménység szárnyain 
Kimenvén hajlékomból! 

Jaj de megcsalt reményem 
Mert útban legyőzettem, 
Kedveseim Dagy gyászára 
A gyász halál utam állta! 

A régi XVI. századi énekekhez merőben hasonló 
az örök élet útjára vezérlő ének : 

Szoros kapu, keskeny út visz az életre 
Minden nyomaidon rakva sok tövise, 
De ne félj, csak haladj ez úton előre, 
Ez vezet a Jézus víg menyegzőjére ! 

A bűnein bánkódó beteg ember énekében, a leg-
mélyebb lelki-megalázódás, önbeismerés, s egyes egye-
dül a Krisztus áldozataba vetett hit és remény szólal 
meg (nem ám undok és trágár szavakban mint az 1674-iki 
jézsuita énekes-könyvben, melyeket Haas, s utánna Toldy 
»sz. öröm rózsáinak nevezett,« hanem) így : (80. Zs. nót.) 

Óh hogy mernék Uram rád nézni, 
Bocsánatért nálad zörgetni ? 
Mert mint a tenger fövénye 
Oly sok bűneim mértéke! 
Jaj, hol találok pártfogót 
Vagy bűneimért váltságot ? ! 

Uram Jézus ! ki a keresztfán 
Kifolyt sz. véreddel áldoztál, 
Ki e világ bűne-terhét 
Szent válaidra felvevéd, 
Óh rejtsed lelkem sz. sebedbe, 
Állj mellém ez Ítéletbe! 

A lángoló hálaadás, bűnös voltunk és Isten örök 
hatalmának megismerése tündöklik elő a betegségből való 
felgyógyuláskor mondandó énekben : (66. Zs. 11.) 

1. Örvendj lelkem, zendítsd lantodat 
Az Úrnak dicséretére! 
Emeld fel szívem áldozatját 
Szent trónusához az égre ! 
A ki terhes nyavalyáimból 
Kiragadott kegyelmesen, 
És a szívnek már a széliről 
Ismét vissza hozott engem. 

(Én ilyen szépet — pedig vagy ezer ének megfordult 
a kezemben — csak Szász Károly reggeli hymnusában 
találtam !) tovább : 

3. Ezután is ha bűneimért 
Tetszik Te szent felségednek 
Reám bocsátani bármikor 
Sujtolgató sz. vessződet; 
Adj szívembe jó tűrő lelket, 
Hogy békével elhordozzam 
A keresztet, melyet rám tettél, 
S ellene ne zúgolódjam ! 

A reggeli ének csak két versből áll, e miatt — ha-
bár eléggé ki van is fejezve benne a keresztyén szív hála-
adása — talán ha nem alkalmas gyülekezeti énekül, de 
igenis alkalmas arra, hogy a földmíves felserkenvén, vagy 
munkára menvén csendes hangon eldúdolja (65. Zs. n.): 

Uram ! menynek dicső királya ! 
Vedd kedvesen tőlem 

Ha most szívemnek oltáráról 
Hozzád zeng énekem ! 

Mert te voltál az elmúlt éjjel 
Oltalmam, védelmem, 

Azért uram ! Téged dicsérlek 
Míg itt tart életem. 

Legyen elég ennyi — mutatványul — a buzgó 
Kis Ferenc énekeiből, melyek azt bizonyítják, hogy a 
kinek keblében igaz hit él, élő reménység lakozik, Isten 
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és ember-szeretet tanyáz, s a ki nem bízik saját érde-
mében, hanem a Jésus Krisztushoz — mint erős kőfal-
hoz — támaszkodik: az tud szép és jő éneket irni ta-
nulatlan ember létére is 1 Lelkésztársaim, ápoljátok az 
ilyen lelkeket! 

Gyűd, 1886. szept. 17. 
Kálmán Farkas. 

B E L F Ö L D . 
Szász Károly úr püspöki látogatása. 

A Lúzsokon végzett egyházlátogatás alkalmával 
püspök úr a következő beszédet intézte a gyülekezethez : 

>Atyai szeretettel és örömmel üdvözöllek titeket 
Atyámfiai! ez Ormányságnak nevezett vidék közepén, 
melynek népe mindenütt általában megtartotta őseinek 
szokásait, ragaszkodván azok közül jókhoz és rosszak-
hoz egyaránt. Dicséretes ez az ősi szokásokhoz való 
ragaszkodás, mert ez táplálja az ősök iránti kegyeletet, 
sőt megfelel bölcs Salamon ama szavaínak : »Ne bontsd 
el a régi határt, melyet csináltak a te eleid.* Ámde az 
ősi szokások fenntartását csak addig dicsérhetem, míg a 
jókhoz való ragaszkodást látom, de a roszhoz ragasz-
kodni, ha régi is, ha őseitektől öröklöttétek is : vesze-
delmes ; mert a rosz szokásoknak az a természete, hogy 
ezek folytonosan öregbednek. Ilyen rosz szokás nálatok 
is, mint mindenütt ez Ormányságnak nevezett vidéken, 
hogy csak egyet említsek, a fiataloknak a játszó- és 
mulató-házakba való járása, mely szerint nem otthon, 
nem a szülei háznál, hanem bérelt helyiségben jőnek 
össze legények és leányok s az ünnep délutánokat dévaj 
mulatozások közt töltik el. Eleinte ezek is ártatlanul 
kezdődnek s az ártatlan mulatozások ellen semmi kifo-
gásom nincs, hiszen a bölcs prédikátor is azt mondja : 
»Örvendezz i f j ú a te ifjúságodban és vidámítson meg té-
ged a te szíved a te ifjúságodnak idejében és járj a te 
szívednek utaiban és szemeidnek látásiban,* de hozzá teszi 
mindjár t : »Megtudjad, hogy mindezekért az Isten tégedet 
ítéletre vonz.* Ha otthon, a szülék felügyelete alatt ösz-
szegyülnek és ártatlanul mulatoznak az ifjak, abban 
semmi rosz nincs, de váljon ilyenek-e a ti fiaitoknak és 
leányaitoknak téli mulatozásai ? Először is hiányzik azok-
ból a szülei felügyelet, az anyák őrködő szeme és így 
maguk a szülők sem teljesítik ama kötelességet, hogy 
miként Pál apostol mondja: az ő magzataikat engedelmes-
ségben tartsák, minden tisztességgel. De tudjátok-e, 
miképen mulatnak ott az ifjak és leányok ? Dévajkodá-
sok, szemérmetlen beszédek, trágár dalok, sőt talán cse-
lekedetek képezik az ő mulatságaikat, melyek aztán 
korán letörlik az ártatlanság és szemérem pirosságát. 
Igy készülnek a szent házasságra s váljon aztán hánya-
dik menyasszony viselheti méltán és igazán a maga fe-
hér koszorúját? s milyen lehet az a házasság, melybe 
az ifjú nő nem vihet tiszta szívet, ártatlan érzést és 
mocsoktalan testet ? » Tiszteletes mindenek előtt a házas-
ság és a fertelem nélkül való ágyas ház« azt mondja Pál 
apostol a zsidókhoz irott levelében. De miképen lehet 
tisztességes a házasság, miképen lehet fertelem nélkül az 
ágyas ház ott, hol az erkölcsi élet előre megromlott ?! 
azért vannak aztán oly gyakori viszálkodások a házas-
társak között, mert tudják egymásnak ifjúkori vétkeit és 
ballépéseit s ebből, folynak aztán a gyakori szemrehá-
nyások, gyanúsítások, az egymástól való elidegenedés és 
végre egymásnak teljes megutálása. Minthogy pedig a 
törvényes elválás útja hosszú és költséges, vagy össze-

törődnek és együtt élnek külső, de nem belső békes-
ségben és ez még a legjobb a sok rosz között; de nem 
mindenekben van ennyi külső tisztességérzet, hanem 
sokan törvénytelenül szétmennek s e törvénytelen elha-
gyásból lesznek aztán a vadházasságok, az erkölcsi élet 
eme mételyei és születnek a törvénytelen gyermekek, a 
bűnös viszony eme szánandó gyümölcse', kik már szü-
letésük idején homlokukon hordják a bűnnek Kain bé-
lyegét, a kikre^ szó szerint alkalmazhatók a zsoltárirónak 
eme szavai : tFn álnokságban fogantattam és az én anyám 
bűnben melengetett engemet /« Vagy, hogy az ilyen gyer-
mekek ne is szülessenek, a bűnös anya előre elveszti s 
még azzal védekezik, hogy nemcsak olyanok, mint ő, 
hanem becsületes házasságban élő asszonyok is csele-
kesznek akképen. Becsületes 1 ? hogyan ? hát lehet be-
csületes az, ki a természet és Isten törvényét levetkezte ? 
ne mondja magát becsületesnek az, ki ez iszonyú bűnt 
elköveti, a legrettenetesebbet, melyet az ember, nem 
ember, hanem az ördög kigondol I« Majd a magzatel-
hajtás álokait sorra cáfolva, így végezte szónoklatát: 

»Kemény beszédek ezek, és kétkedtem magam is, 
hogy én, a ki titeket először látlak, elmondhatom-e eze-
ket s talán el is hallgattam volna, ha nem biztathatnálak 
azzal, hogy mindezen bajoknak meg is mondhatom az 
orvosságát Ez orvosság: az Isten igéje és a Krisztus 
kegyelme. Ti pedig, miként tudom, szeretitek az Isten 
igéjét, szívesen hallgatjátok lelkipásztortok ajkairól a 
Krisztus kegyelmének prédikálását, nincs hát elzárva 
előttetek a jobb útra térésnek lehetősége stb. De hogy 
az én szavaim, a ti meglágyított szíveitekben jó gyümöl-
csöket termeljenek, jertek és könyörögjetek velem a 
kegyelem Istenéhez.« 

Bidvégen szept. 23-án következőleg beszélt a fő-
pásztor: »Mint a szerető édes atya, ha meghallja, hogy 
távollevő gyermekeinek baja van : úgy siettem én is ti 
hozzátok, hogy megkérdezzem részvevőleg : Mi bajotok 
van, fiaim ?! Először is, hogy szegények vagytok és nagy 
csapások is látogattak, súlyos adósságok terhe nehezedett 
reátok, s hogy a szenvedés pohara csordultig teljék, a 
mult év tavaszán, a virágvasárnapon, azon az örvendetes 
napon, melyen Jézus az ünneplő sokaság között Jeruzsá-
lem virághintette utcáin bevonult, ti reátok gyásznap 
viradt, mert sokan közületek megégtek, hajlékaitoktól, 
élelmiszereitektől megfosztattatok, pedig a nélkül is inkább 
a szegénység kenyerét eszitek, mintsem bővelkednétek. 
Egyházi adósságotok törlesztéséhez a közalap is sege-
delemmel fog járulni, sőt e segély megújítását még jö-
vőben is kérhetitek, de Isten segedelme mellett, a munka 
és takarékosság legyen a ti segélyforrástok, erre pedig 
nem a játszó- és mulató-házak vezetnek s míg a ti fér-
fiaitok a bormérő házak látogatása, asszonyaitok és leányai-
tok a fényűzés által hívják ki az Istennek Ítéletét, addig 
ne várjátok sorsotoknak jobbra fordulását, de ha mun-
kálkodtok szorgalmasan és munkátoknak gyümölcsét meg 
is takarítjátok, úgy Isten kegyelme is mellétek áll s 
előbbre mentek úgy a testiekben, mint a lelkiekben. 

És szükséges az is, különösen az egyházi hatóság 
segélyének megnyerésére, hogy ti is az egyház és annak 
szolgája iránti kötelességeiteket híven teljesítsétek; mert 
sajnálattal hallom felőletek, hogy épen nem vagytok 
gyorsak az egyházi terhek hordozásában, sőt hallom, 
hogy az egyház szolgája iránti tartozásaitok lerovásában 
is felette megrestültetek és agg lelkipásztortokat, a ki 
kö/tetek megvénhedett, a ki, mint János apostol, a kinek 
nevét is viseli, folytonosan arra int t i teket: »Édes fiaim, 
egymást szeressétek,« ezen hanyagságtok által igen meg-
szomorítjátok. 
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De mennyei atyátok iránt is késlekedők vagytok; 
mert elhanyagoltátok Isten házát s ha olykor ünnepna-
pokon vagy vasárnap délelőtt számosabban jelentek is 
meg e szent helyen, de már vasárnap délután vagy hét-
köznapokon üresen hagyjátok az Úr hajlékát. 

Nem jól van ez atyámfiai! ha a testi gondok sú-
lyosan nehezednek rátok, annyival inkább kell sietnetek 
Istenhez erőt és kegyelmet kérni. Szenved-e valaki kö-
zöttetek : imádkozzék, a szenvedésnek csak egy bizonyos 
orvossága van, az imádság. Ne kerüljéték hát az imád-
ságnak házát, hanem legyetek buzgók lélekben, szeres-
sétek az Úrnak hajlékát és inkább keressétek azt, mint 
a múlatás házát. Hiszen ti őseitektől buzgó hitet örök-
lött nép vagytok, őrizzétek meg e szent örökséget, úgy 
Isten is megsegít titeket«. 

A Hiricsben tartott beszédből álljanak itt a követ-
kező részletek: 

»Kegyelem néktek és békesség ! ez apostoli üdvöz-
lettel köszöntelek titeket is, mint a többi gyülekezete-
ket sorban, mert ha valakinek szüksége van kegyelem 
és békességre, nektek bizonyosan kiváltképen szüksége-
tek van mind a kettőre. Volt idő, midőn még nagyobb 
szükség volt e gyülekezetben kegyelem és békeségre, 
mert ha a régi krónikákat nézzük, ha 1753-tól kezdve, 
mióta a hiricsi gyülekezet anyakönyvei vezettetnek, az 
azokban található sok különféle feljegyzéseket, sőt az 
egyházmegye és egyházkerület régi jegyzőkönyveit for-
gatjuk : mindezek nagyon sötét képet tárnak szemeink 
elé e gyülekezet régibb életéből. Örökös viszály dúlt 
lelkész és gyülekezet közt, 23 lelkész között csak három 
volt, kivel a gyülekezet békében élt, a többi húszszal 
örökös viszály és ellenségeskedésben állott; mert akko-
riban szabad választás még nem lévén, a gyülekezet által 
nem kedvelt lelkész helyébe, a gyülekezet meghallgatá-
sával vagy a nélkül, az egyházmegyei consistorium ren-
delt papot, a hiricsieknek azonban egy sem tetszett, s 
e huza-vona alatt mondhatni egészen tönkre ment az 
egyház, külsőleg és belsőleg egyaránt, mert a gyüleke-
zetnek nem volt sem ideje sem kedve épületeinek rend-
ben tartására, panasz panaszt, viszály viszályt ért. Míg 
végre ezelőtt 40 évvel kimondotta az egyházi felsőség, 
hogy míg Hirics áldozatokat nem hoz, míg romladozó 
templomát, paplakát és iskoláját meg nem építi: addig 
buzgó kivánsága szerinti lelkipásztorra nem is számíthat. 
E szóra a gyülekezet eszére tért, összeszedve magát, 
egyesült erővel munkához fogott, és 1848-ban a szabad-
ságnak az ország megújulásának esztendejében, felépíté 
e szép és díszes templomot, hallatlan erőfeszítéssel látott 
utána, hogy a romok helyett újakat építsen, és néhány 
év alatt készen állott az egészen újonnan vásárolt telken 
épült kényelmes paplak s nemsokára a díszes iskola is 
és minden melléképületek. Hallatlan erőfeszítés volt ez, 
mert ha az akkori gondnoki számadásokat nézzük, látjuk, 
hogy egy negyed telkes gazda évenként 40, 50, 60 frtot 
fizetett egyházi építkezésekre az egész község erdőbeli 
össszes jövedelmeit átengedte e célra, s mivel még ez 
sem volt elég, évről-évre közmunkával is tetemes össze-
geket szerzett. A tékozló fiú példáját látom megújúlva e 
történetben. 

De — fájdalom — az egyházi felsőség nem találta 
bele magát a tékozló fiúnak megbocsátó atya szerépébe, 
mert a hiricsieknek, a kik a feltételt az utolsó pontig 
betöltötték : a kívánságuk szerinti lelkipásztor még akkor 
sem adatott meg, és a viszály még 25 évig tartott. Mint 
egy rosz álom képei, a felébredés után is még nyo-
masztólag hatnak kedélyünkre, úgy tűnnek fel előtiünk 
e régi viszályok gyászos képei. Hála, hála Istennek! hogy 

elmultak. De váljon elmúltak-e igazán, váljon a 100 éves 
viszályból nem maradt-e hátra semmi, váljon a IOO éves 
viszály megtépett ruhájának némely foszlánya nem lát-
ható-e még most ís ? íme néhány családfő, számszerint 
17, az utóbbi viszályok alatt elkeseredve, fogadást tett, 
hogy ők többé nem járnak az Isten házába és e foga-
dást évek hosszú során át mindeddig megtartották. Minő 
balgaság! megharagudni a papra, s boszút állani, nem 
a papon, hanem ha lehetne az Istenen ! neheztelni az 
Úr szolgájára, s megvetni érte az Úr oltárát. Az Úr 
oltárát I melyről a kegyelem jegyei és pecsétei osztogat-
tatnak, kizárni magukat a kegyelem Ígéreteinek élveze-
tétől. Rettenetes feltétel 1 Megneheztelni a gazda szol-
gájára s megvetni érte a gazdának vendégségét! és ha 
még most is az a szolga forgolódnék az Úr oltáránál, 
de az már rég elköltözött s buzgó, a gyülekezet szíve 
szerinti lelkipásztor hirdeti a kegyelem és békesség szent 
igéit és mégis e balgatagok máig is fenntartják az Úr 
házának kerülésére tett fogadásukat. Hát váljon meg 
kell-e tartani a bűnös, a balgatag, a vétkes, az Isten 
ellen való fogadást is ?« Felhozta aztán a főpásztor a 
balgatag fogadásokra például Jefte, Saul és a Pált üldöző 
zsidók balga fogadásait, majd így folytatta: »Jó volt-e a 
ti fogadástok ? Nem jó volt. Isten ellen való vétek volt-e ? 
Isten ellen való vétek volt. S váljon abból, hogy egy-
szer valaki vétett Isten ellen, az következik-e, hogy to-
vább is vétsen élete végéig.* 

Ezek így lévén, most én, mint az én Uram Jézus 
Krisztusnak hivatalos szolgája, mint az ő egyházának a 
gyülekezetek által választott püspöke, az én Uramtól, a 
Jézustól nyert hatalomnál fogva, ki ezt mondotta : » Va-
lakit megkötözendesz e földön, a mennyekben is kötözve 
lészen és valamit megoldandasz e földön, a mennyekben is 
oldozva lészent ; e hatalomnál fogva, titeket, a balgatag 
és Isten elleni fogadástok alól ezennel feloldozlak. Fel 
vagytok oldozva, járjatok békességgel az Úr házába és 
senki ne mondja azt rólatok. Ezek megszegték fogadá-
sukat, hanem ezt mondja : ezek helyrehozták hibájukat. 

Szólott még a főpásztor a vadházasságokról, arc-
kendőzésről stb. végre egy buzgó, megható imával emelte 
föl a gyülekezet szívét Istenhez. 

Hézagos feljegyzések, halvány vonások ezek a nagy 
szabású szónoklatokból, melyeket a fáradságot nem is-
merő főpásztor soha nem lankadó tűzzel és erővel mon-
dott el. Látni és hallani kellett őt, az ihletett, átszelle-
mült szónokot, midőn mindenkit elragadva, majd szelí-
den kérlelt a jóra, majd szent haraggal dörgött a bű-
nök ellen. Szendy Lajos. 

Szeptember 27-én délelőtt Tésenfdn ment véghez 
a püspöki látogatás. A szaporca-tésenfai társegyház lel-
késze Morvái Ferenc üdvözölte a főpásztort a tanítói lak 
és iskola előtt. Beszédében nem igyekezett kerülni azon 
viszonyok érintését, melyek e társegyház életét illetőleg 
kerületszerte ismeretesek; a püspöki válasz a nélkül re-
flectált a mondottakra, hogy azokat elemezni akarta 
volna. Mindenkit arról kivánt meggyőzni, hogy ő egyenlő 
szeretettel viseltetik híveihez s mindenütt csak a békes-
séget hirdeti. A kegyelem és békesség kívánásával kezdte 
templomi beszédét is s az erre szükséges dolgok fej-
tegetésével kötötte le a hallgatók figyelmét. A mit mon-
dott, az mind vonatkozott arra a régi idő óta tartó bé-
kételenségre, melyben a tésenfai hívek erejöket vesztege-
tik s erkölcseik lazulását szándékosan is, akaratlanul is elő 
segítik : de oly hangon, melynek'komolyságából is szere-
tet sugárzott. Volt-e e püspöki beszéden kívül más körül-
mény is, a mi hatást gyakorolt a tésenfaiakra ? nem tud-
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j u k ; de annyi bizonyos, hogy templomból kijövet, a 
presbyteriummal tartott értekezés közben, ennek tagjai 
nemcsak hallgatag türelemmel, hanem készséges nyilat-
kozatokkal is bizonyították engedelmességöket azok iránt, 
melyekre őket a főpásztor figye'meztette és utasította. 
Belátták a vagyon kezelésbeli rendetlenségeket, a há-
borgásokból származó rosz következéseket s maguk is 
kimondták, hogy az naptól kezdve minden dolgaikról 
hűségesen gondot fognak viselni. Ezen igérkezés, felében 
a hiba beismerésének, fele részében pedig lelketlen s 
magukat lejárt vezetőik elitélésének is vehető. — Az 
iskola jobb lehetne s jobbnak kellene lennie. Dél volt, 
mire püspök úr Szaporczdra indulhatott s néhány perc 
múlva megérkezett. Ott is Morvái lelkész úr által fogad-
tatott a Feketevíz partján épült lelkészlak kapujában. A 
gyülekezet törekvéseit említő rövidebb beszéd s arra 
adott válasz után ebéd várt püspök úrra és a nagyobb 
számú kíséretre. Délután idejében megszólal a harang 
s megnyíltak a felső-baranyai egyházmegye egyetlen 
szalmafedelű templpmának ajtai. A templom nem telt 
meg. A kiséret pótolta a távol maradt szaporcai híve-
ket. De mégis jelen voltak egyen kívül a presbyterek 
s a férfiak és asszonyok közül annyian, a mennyiből 
bőven kitelt a hírmondó a templomban hallottakról. 
Különben a távolmaradottak bűnvallásának ez is bizo-
nyos jele. Erezték, hogy róluk még a szerető főpásztor 
sem igen mondhat olyat, a mit orcapirulás nélkül hall-
gathatnának 1 . . . Fajtalankodás, rosz házasélet, vadhá-
zasságok, az édes másénak semmi tekintetben nem tisz-
telése, a világ javain való túlságos kapkodás, ünneptörés 
és a többi, mind tárgya volt a püspöki hatalmas beszéd-
nek, de legkivált a házaséleti rendetlenségek. Ennek go-
nosz szelleme részesült oly megcsapdostatásban, a mi-
lyenben még sehol, mert seholsem volt rá több szükség. 

Bárcsak azzal a nem sokára lebontandó templom-
mal együtt megújulna e gyülekezet erkölcse s abban az 
új templomban, melynek kövei jó részben összehordva 
várják az alap letételének óráját, összegyűlne s más 
erkölcscsel, indulattal gyűlne össze a szaporcai nép, mely 
tudta és akarta s most is akarja építeni legalább a külső 
templomot. Iskolája már készen áll s becsületére válik ; 
a tehetséges és többre is hivatott tanító szorgalmasan 
igyekszik kipótolni a tanításbeli nagy fogyatkozást, a 
mi rövid ottléte alatt még eddig nem sikerülhetett. A 
régi és mostani lelkészt és presbyteriumokat egyiránt 
elismerés illeti azért a gondos gazdálkodásért, melylyel 
az új templom építési alapját megvetették és növelik, a 
buzgólkodásért, melyet a gyülekezet anyagi jóléte és vi-
rágzása érdekében elkövettek s kifejtenek. Ez is a lélek 
munkája, de mégis az a lélek és igazság, melyben az 
Istent tiszteljük, mintha szunnyadozni látszanék a sza-
porcai hívek keblében. Nem halt meg, csak aluszik. 
Ébresztgessétek s igazságnak áldozatjával áldozzatok az 
Istennek! 

Alkonyodni kezdett, midőn püspök úr Szaporcáról 
elindult s egészen besötétedett mire Kórósra érkezett. 
A házak ablakai ki voltak világítva, az egész falu népe 
talpon s egyszerre a lelkészlak előtt termett, hol nagyt. 
Alföldi Sándor lelkész s volt esperes lelkesült beszéddel 
fogadta várva várt főpásztorát. A főpásztor régi barát-
ság hangján válaszolt egykori esperestársa meleg üdvöz-
lésére, örömét jelentvén ki a felett, hogy nála pihenhet 
egy éjszakán át s a virradó reggellel ott kezdheti újra 
nem oly terhes mint gyönörűséges munkáját. A nép 
lassan oszlott el s a batátságos lelkész-család körében 
püspök úr kedélyesen töltötte az estét s nyugodalma-
san az éjszakát. 28-án reggel számos lelkésztárs érkezett 

meg többnyire családjával, hogy részt vehessenek az isten-
tiszteletben. Zsúfolásig telt meg a templom s feszült 
figyelem közt szólalt meg a főpásztor. A szorgalmas 
vallásos, mind anyagilag, mind lélekszám szerint egyre 
szépen gyarapodó egészséges népből álló gyülekezet 
több jó tulajdonságával érdemiette ki főpapjának dicsé-
retét s kevesebb fogyatkozásával szolgáltatott okot a 
panaszra. Ezek közt volt olyan is, mint a gyülekezetnek 
a közalappal szemben foglalt álláspontja, mely csak 
hajdaniképen említtetett, mert ma már ez a hiba is helyre 
van hozva. Buzgó imádság, melyet a gyülekezet, püs-
pöke után imádkozva együtt mondott s áldás fejezte be 
az istentiszteletet. A templom és iskolaépület díszes és 
tágasnak mondható, de azért maholnap mindkettő szűk 
lesz ez egyre szaporodó gyülekezet számára. Az ifjú 
segéd-tanító elég értelmesen és sikeresen vezeti népes 
iskoláját és ha igyekezete nem lankad, az egyházmegye 
legjobb tanítói sorába küzdheti fel magát. A rendes ta-
nítói állomás felállításának kérdése képezte a presbyte-
riummal tartott értekezlet főtárgyát s remélhető, hogy 
ezt nem is soká fogja halasztani a derék kórósi gyüle-
kezet. Elmúlt a dél, mire a püspöki látogatás mindezen 
részletei véget értek, s nagyra nőtt az érkezett vendé-
gek száma, kik közt Trixler és Antal főszolgabíró urak 
is megjelentek. Hosszú asztal terült az egyetlen tőkéből 
felfutó páratlan lúgos alatt s vidáman költötte el a gazdag 
ebédet a harmincra menő társaság. Azonban meg kellett 
válni a kedves helytől s hosszú kocsisor kisérte át a 
főpásztort Aderjdsra, hol már várakozott a főpapját fo-
gadni óhajtó kisded gyülekezet. Kovács Bálint, a sze-
rénységében kedves aderjási lelkész, hívei közepette 
fogádta s üdvözölte püspökét. A szíves válasz után 
azonnal templomba mentünk s hallottuk a főpásztor 
fáradhatlan buzgóságának s testi, lelki erejének csudával 
határos újabb nyilatkozatát. Negyedik hetet tölté már 
folytonosan munkában, dé'előtt mint délután három-há-
rom órát szentelve hivatásának nagy és kis gyülekezet 
között különbséget nem téve, egyenlő hévvel s kitartás-
sal végezte itt is szolgálatát. Templomban és templomon 
kívül az iskola képezte főfő gondját, erre irányozta a 
híveknek figyelmét a templomi beszéd jó része ís. De 
egyekben sem kímélte a szükséges intést, mit a hívek 
áhítattal hallgattak. Nehéz a sorsa egy-egy ily csekély 
lélekszámú gyülekezetnek s nem csuda, ha olykor maga 
is kételkedni kezd jövőjében. Talán a bátorító szóközül 
sem mindenik teszi rá azt a hatást, a mi kívánatos 
volna, de ha nem kíméljük a szót, még az ily fáradni 
kezdő népnek is meg lehet találni a szívéhez s értelmé-
hez vezető utat. A harmatozó püspöki beszéd hatása 
alatt is éledni fog az aderjási hívek munka- és teherbíró 
ereje, s jóakaratú lelkészök, valamint ennek tiszteletre-
méltó szülei segítségével reá fognak boldogulni, hogy 
alkalmas iskolát építhessenek s jobban díjazott tanítót 
tarthassanak. Most az erős Öreg, a 75 éves Dús tanítja 
a néhány iskolás gyermeket. Neki, a kinek — mint 
mondá — sokan hullottak már el jobb és bal keze 
mellől, — a ki még vissza tud emlékezni a 69 év előtt 
látogatást végzett Báthory püspökre, — most is oly 
erőt egészséget adott Isten, hogy a maga régi módja 
szerint, egyre teljesítheti kötelességét. — Az estét a 
Kórósról jött kiséret nagy része együtt tölté püspök 
úrral, mígnem kiki nyugovóra ment, hogy másnap 29-én 
reggel Sámodra kisérhesse a főpásztort. 
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Az ág. hitv. evangelikus egyház egyetemes 
közgyűlése. 

Az evangelikus egyház egyetemes közgyűlése 
okt. 13-án Budapesten kezdte meg évi rendes közgyű-
lését, mely igen látogatott volt. A közgyűlést Prónay 
Dezső báró egyetemes felügyelő mint világi és Geduly 
Lajos dunáninneni kerületi püspök mint egyházi elnö-
kök vezették. 

A közgyűlést báró Prónay Dezső elnök nyitotta 
meg tartalmas beszéddel, melynek bő kivonatát e kö-
vetkezőben közöljük: »Örvendek, hogy a kerületek ki-
küldöttei oly szép számmal jelentek meg emez egyetemes 
gyűlésen, a mi azt bizonyítja, hogy az egyházi ügyünk 
iránti érdeklődés nem hanyatlott, sőt inkább növekedett. 
Ezen érdeklődésre azonban egyházunknak szüksége is 
van, mert komoly és nehéz feladatok megoldására va-
gyunk hivatva. A reformáció óta majdnem három száza-
don át a vallásos kérdések oly nagy mértékben uralták 
a kedélyeket s annyira előtérben állottak, hogy a politi-
kára is e kérdések gyakorolták a legnagyobb befolyást. 
Európa legtöbb államában s ezek közt hazánkban is a 
fejedelmek a szerint szövetkeztek egymással, a mint egy 
hitvallást követtek. Egy ugyanazon nemzet fiai, egyhá-
zának polgárai két egymással szemben álló ellenséges 
táborra oszoltak csupán azért, mert más alakban imád-
ták istent, a keresztyén szeretet istenét. Ezen ellentét 
véres harcokra vezetett az egyes államok között, ugy, 
hogy a legelkeseredettebb vallási belháborúk sorozata 
képezi a XVI-dik és XVII-dik századok történetét. Ma 
szinte csudálkozva tekintünk vissza azon időkre, melyek-
ben a vallási kérdések feletti nézeteltérések belháborúkra 
vezettek. Szomorú korszak volt az minden országra 
nézve, s különösen szeretett hazánkra nézve, midőn a 
vallásos kérdések fölötti nézeteltérés, a politikai pártok 
átalakulásának alapját képezvén, két ellenséges táborba 
osztá a nemzetet. Ma mar ezen egykor oly éles ellen-
tétnek csak csekély nyomait találhatjuk fel egy letűnt 
korszak maradványaiként. Ha figyelemmel és behatóbban 
szemléljük hazánk közéletét, azt fogjuk tapasztalni, hogy 
bizonyos nagy fontosságú politikai kérdések oly nagy 
befolyást gyakorolnak a közvéleményre, hogy azoknak a 
hatása még az egyház kormányzatára hivatott testüle-
tekben is érezhető s bizonyos politikai kérdésnek hatása 
egész egyházunkra kiterjed. Szomorú jelenség volt, mi-
dőn nézeteltérések vallási kérdések fölött két ellenséges 
táborba oszták egy országnak polgárait, de nem kevésbbé 
szomorú jelenség volna az, ha politikai elvek feletti nézetel-
térések evangelikus egyházunk közügyeivel foglalkozó tag-
jait, mint ellenfeleket állítanak egymással szembe. Eddig is 
az volt egyik fő törekvésünk, hogy tanácskozmányaink-
ban szorosan ama tárgyakhoz ragaszkodjunk, melyek egy-
házunk autonomiájanal fogva minden kétséget kizáróan 
hatáskörünhöz tartoznak ; e határt fentartanunlc sikerült a 
múltban és sikerülni fog — nem kétlem — a jövőben is. 
Es midőn politikai kérdések felett fenforgó vélemény különb-
ségnek és politikai törekvéseknek egyházunkra való hatá-
sáról megemlékezem, korántsem akarok arra célozni, 
mintha egyházi tanácskozmányainkban oda nem tartozó 
kérdések felmerülhetnének, de célozni kivánok azon igen 
komoly jelenségre, hogy bizonyos politikai kérdéseknek 
a kedélyekre gyakorolt hatása oly nagy, hogy közvetve 
még egyházi gyűléseink tanácskozását is befolyásolja, s 
mint ellenfeleket állítja, szembe azokat, kik hivatva vol-
nának kölcsönös jó egyetértésre törekedni és közremun-
kálkodni szeretett egyházunk érdekében. Miként a múlt-
ban az tette volna a legnagyobb szolgálatot hazánknak, 

kinek sikerült volna áthidalni azon űrt, mely a hitfele-
kezeti különbség által két táborra oszlottakat elválasztá, 
ez idő szerint kétségkívül az tenne nagy szolgálatot egy-
házunknak, kinek sikerülne legalább mérsékelni azon 
ellentétet, mely egyetemes egyházunk egyik részében úgy 
látszik már majdnem annyira fokozódott, hogy az érvek-
kel való kölcsönös kapacitálás már mintegy előre kizárt-
nak látszik. 

Azonban nem adom fel azon reményt, hogy épen 
úgy, miként a vallásos kérdések feletti nézeteltéreseknek 
hatása a politikai életre a mult időkhöz képest lényege-
sen változott s az ebből eredő ellentét mindig cseké-
lyebb lett, be fog következni azon idő is, midőn a köz-
vélemény felett urakodó politikai kérdéseknek egyhá-
zunkra való hatása, egyházi életünk békés fejlődésnek 
javára lényegesen mérséklődni fog, ezt annyival inkább 
reménylem, mert az egyházak körében ma még fennforgó 
lényegesebb ellentétek tulajdonképeni maradványai egy 
szerencsére már letűnt szomorú korszaknak, mely egyhá-
zunkra is akarta alkalmazni a »divide et impera« elvét. 
És mentől távolabb fogunk állani e letűnt korszaktól, 
annál inkább mérséklődni fognak ama aggodalomra is 
okot szolgálható ellentétek. Legfőképen óhajtom, hogy 
ezennel megnyitott tanácskozásunkban is legyen mindnyá-
junknak törekvése : egyházunk békés fejlődésének bizto-
sítása. Még egyszer üdvözölvén egyházkerületeinknek 
egybegyűlt küldötteit, van szerencsém elnöki jelentése-
met benyújtani. 

Prónay Dezső báró nagy tetszéssel fogadott beszéde 
után felolvastatott az ő egyetemes felügyelői jelentése. 

A brassói egyházmegye azon határozata, hogy a 
tiszai kerületbe való bekeblezésébe szívesen beleegyezik, 
örömmel üdvözöltetett. De mivel a dolognak pénzügyi 
oldala is van, Szontágh Pál indítványára kimondatott, 
hogy az erdélyi »Evang. Landeskirche« és az állam-
kormány egyidejűleg meg fog kerestetni az iránt, hogy 
a szász egyháznak 16 ezer frtos államsegélyéből a kivált 
magyar egyházmegyét lélekszám arányban megillető 
része ezután ne az erdélyi, hanem a tiszai ev. egyház-
kerülethez utalványoztassék. 

Az egyetemes pénztárra, melyet eddig is a buda-
pesti egyház pénztárnoka kezelt, a nevezett egyház által 
készített új pénztárkezelési szabályzatot az egyetemes 
gyűlés szintén elfogadta, illetőleg kiterjesztette. 

A keresztelések és temetkezések körül felmerült 
vallásügyi sérelmek tárgyaltatván, határozatként kimon-
datott, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter kéres-
sék föl, hogy vagy szerezzen hatályt az általa erre vo-
natkozólag 1884. évben kibocsátott rendel tének, vagy 
pedig gondoskodjék arról, hogy a sérelem törvényhozásilag 
orvosoltassék. 

Az egyetemes alap létesítése, a melynek eszméjét 
évekkel ezelőtt Radvánszky Antal br. pendítette meg, s 
a mely a kölcsönös segélyezést célozza, ezúttal is vita 
tágyául szolgált. A megoldás körül nagy nehézségek mu-
tatkoznak, legkivált abból az okból, mert úgy a kerületek, 
mint az egyes egyházak már is nagyon igénybe vannak 
véve. A tárgyhoz többen hozzá szóltak s végre Geduly 
Lajos püspök indítványára kimondatott, hogy az egyete-
mes alap létesítésére kiküldött bizottság javaslata véle-
ményezés végett leküldessék a kerületekhez. 

Az ülés délután 1 órakor ért véget. — A tanács-
kozás további folyamáról a jövő számban; itt csak az 
október 15-iki ülés egy izgalmas jelenetéről tévén még 
említést. 

Tárgysorozat rendjén az anyakönyvek nyelvkérdése 
ügyében göm. Szontágh Pál szólalt fel, elmondván, hogy 
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ez annyiszor tárgyalt kérdésben végre már dönteni kell. 
Az anyakönyvek vezetése tulajdonképen nem egyházi és 
semmiesetre sem dogmatikai tárgy, mert az anyakönyve-
zést a lelkészek mint az állam megbízottai végzik; szükség 
tehát, hogy az állam hivatalos nyelvét használják a hi-
vatalos közokmányok kiállításában. Ennélfogva a követ-
kező határozatot terjesztette be és ajánlotta elfogadásra : 

Tekintettel arra, hogy az anyakönyvek vezetésénél 
az ország különböző részein különféle nyelv használtatik ; 

tekintettel arra, hogy e tény maga az állam nyel-
vének hivatalos jellegét vitássá és kérdésessé teszi végre ; 

tekintettel arra, hogy az anyakönyvi kivonatok 
hivatalos érvényű jelentékeny közokmányokat képeznek: 
kerestessék meg a magas kormány, hogy az anyakönyvek-
nek az állam hivatalos nyelvén való szerkesztéséről tör-
vényhozás utján intézkedjék. 

A zajos lelkesedéssel fogadott indítvány ellen föl-
szólalt Mudrony, akinek nézete szerint a convent, mivel 
az anyakönyvek vezetése nem egyházi kérdés, nincs 
jogosítva határozatot hozni. Ellenzi a határozati javaslat 
elfogadását. Az ág. ev. hitvallás gyors elterjedése annak 
köszönhető, hogy a nemzetiségek jogai meghagyattak az 
egyházban. Tót nemzetiségű ember létére kötelessége az 
ellen felszólalni, hogy az egyház jogai megcsorbíttassanak. 
Ha a határozati javaslat elfogadtatnék, ez a világos 
állami törvények ellen is szólna, mint amelyek az egy-
házak autonómiáját biztosítják. Az egyház maga határoz 
hatja meg azt a nyelvet, amelyen tanácskozik. Nem 
szeretné szóló, ha az egyetemes gyűlés eldobná azt a 
jogot, a melyet az állam megadott. Kéri a határozati 
javaslatot a napirendről levétetni s az anyakönyvek nyel-
vének kérdését az egyes egyházközségekre bízni. (Zajos 
ellenmondások.) 

Dulla Máté egy másik ismeretes pánszláv, hasonló 
szellemben nyilatkozik s fölhívja az elnökséget, hogy, 
joga és kötelessége — szerint — a javaslót a napirend-
ről vétesse le. Mindezt megakarja okolni, még pedig — úgy-
mond — ellőbbi praxisa ellen, magyar nyelven. Nézete 
szerint az egyetemes közgyűlés csak abban hartározhat, 
a mi elébe van utalva; de a kérdés nincs elébe utalva, 
ez az egyes egyházközségek hivatalos nyelvének kérdése, 
ebben csak a kerület hozhat határozatot. Ha azonban 
ez inditvány ezúttal elfogadtatnék, ő mondhatja, hogy a 
határozat, legalább az ő kerületében, végrehajtatni nem fog, 
nem pedig azért, mert nem kell hinni, hogy csak a 
papok vonakodnának a saját anyanyelvük elhagyásától, 
hanem a nép vonakodik. Ez az első lépés lenne arra, 
hogy az anyanyelv az egyházból végkép kiküszöböltet-
nék. Ha e határozatot a konvent meghozza, nem egyes 
papok ellen lesz szükség consistorialis eljárást indítani, 
hanem egy egész kerület ellen. Az ő nézete szerint is a 
vallásnak és felekezetiségnek kell lenni ama hídnak, a 
mely az ellentétes nemzetiségeket összehozza. Kéri 
Szontágh Pál határozati javaslatát a nap'rendről levétetni. 

Prónay Dezső br. elnök visszautasítja azon vádat, 
hogy az elnökségnek kötelessége lett volna a kérdést a 
napirendről levétetni. E kérdés, igaz, eleinte egyházi 
természetű volt, de most, mióta az anyakönyvi okiratok 
közokirat kellekeivel birnak, nem csupán egyházi termé-
szetű. Igaz az is, hogy az egyházközségek határozzák 
meg az anyakönyvek nyelvét, de a törvény szerint 
csakis az egyházi főhatóság jogainak épségben tartásá-
val, vagyis, hogy e fölött ez dönthessen. Tehát e kérdés 
ide tartozik. Egyébként megjegyzi, hogy ő ismer tót 
egyházközségeket, a hol az egyházi élet teljesen rendben 
van s a hol a nép maga kérte, hogy az anyakönyv 
magyarul vezettessék. 

Földváry Mihály esperességi felügyelő erélyesen 
visszautasítja Dulla azon vádját, hogy itt törvényellenes-
ség van célozva; nem tételezhető föl az indítványtevőről, 
Szontágh Pálról, hogy törvénynyel meg nem egyező 
dolgot akarjon kivinni. A leghatározottabban tiltakozik 
az ellen, hogy valaki, mint Dulla is, a magyar nemzetet 
nemzetiségnek nevezze. Az állam nyelvének behozatalát 
nem a nép, hanem néhány izgató ellenzi. 

Szóltak még a határozati javaslat elfogadása mel-
lett : Guggenberger J., Schulek eperjesi jogtanár és 
Káldy Gyula dunántuli esp. felügyelő s ezután az elnök 
kimondta a határozatot, a mely szerint az egyet, gyűlés 
Szontsgh Pálnak határozati javaslatát magáévá teszi. 

A bányakerületi ág. hitv. ev. közgyűlés. 
A kerületi közgyűlést megelőző értekezlet október 

7-én esti llqy órakor vette kezdetét. Ot órakor az espe-
res küldöttek dr. Szeberényi püspök úr vezérlete alatt 
Fabinyi Theofil felügyelő úr ő nagyméltóságánál tiszte-
legtek. Ez alkalommal a püspök úr a kerület mélyen ér-
zett örömét ecseteié a felett, hogy király ő Felsége a 
felügyelő urat igazságügyi miniszternek kinevezni kegyel-
mes volt s arra kéri a miniszter urat, hogy továbbra is 
a kerület élén maradni kegyeskednék. A felügyelő úr 
megköszönvén az iránta kifejezett bizalmat, bevallja, hogy 
bár az ő egész lénye elválhatatlan az egyháztól és ő 
mindig legszentebb kötelességének taitá egyházának 
szolgálni, mégis aggódik, hogy a mint azt az utolsó he-
tek is mutatták, mostani állásában nem leend képes egy-
házi kötelességének eleget tenni, mindazáltal, mert a 
kerület bizalma ő reá nézve parancs, legalább próbaké-
pen hajlandó a felügyelői hivatalt egyelőre addig meg-
tartani, míg meg nem győződik, hogy azt betölteni 
nem képes. 

Október 8-án, a gyűlés első napján, Fabinyi Theofil 
felügyelő rövid beszéddel üdvözli az esperességek köve-
teit. Ezután dr. Szeberényi püspök évi jelentését olvasta 
fel, melynek kezdetén a kerületnek a fölött való örömét 
fejezi ki, hogy ő Felsége Fabinyi Theofil felügyelőt 
igazságügy miniszterré nevezte ki. Szontágh Pál indít-
ványára a kerület öröme jegyzőkönyvileg fog kifejeztetni. 
Következett a különféle ügyek elintézésére szükséges bi-
zottságok kinevezése, nevezetesen: a pénztári számadá-
sok megvizsgálására, a kerületi törvényszék tagjaira begyült 
szavazatok megszám'álása, a Baldácsi-alap a Steltzer ügy 
és Szemlak felfolyamodásának megvizsgálása ügyében ; 
megalakíttatott továbbá a tanügyi bizottság is s a sel-
meci lyceum igazgató bizottsága. A selmeci lyceum 
igazgatójául újból egyhanygúlag Breznik János válasz-
tatott meg. 

Következik ezután Trefort Ágoston miniszter leira-
tának felolvasása a selmeci főiskola állami segélyezése 
tárgyában. Az iskola államilag segélyeztetni fog, hanem 
a szerződés egynémely pontja módosítandó. A miniszter 
által kivánt szerződési módosításokat a közgyűlés elfo-
gadta s mint azóta értesülünk, a miniszter a szerződést 
már alá is irta. 

Fölolvastatott az alsó és felső tankerület bizottsá-
gának jelentése. Áchim Ádám, az alsó tankerületi bizott-
ság elnök előadja, hogy Bácsban kevesebben voltak 
az ismétlők, mint tavaly, Bánátban azonban szaporodtak. 
Békésben az elemi iskolába több járt mint tavaly. Pest-
megyében az elemi iskolák növendékei számra nézve 
szintén szaporodtak. Általában a kerületben ez évben 
az iskolajáró gyermekek száma 700-al nagyobb, mint 
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tavaly és a magyar nyelv tanítása mindenfelé nagy ha-
ladást mutat fel. Hasonlólag Raáb Károly esperes a 
felső tankerületből szintén kimerítő jelentést tesz s ő is 
fölemlíti, hogy a haladás a magyar nyelvben a felvidéken 
is majd minden falusi iskolában nagy lendületet vett. 

Ez után következett a közgyűlésnek úgy szólván 
legfontosabb tárgya, a zsinatkérdés, mely a pestmegyei 
esperesség ismeretes felszólalása folytán került a napi-
rendre. Felszólaltak e fontos tárgyban Földváry Mihály, 
Láng Adolf, Szeberényi püspök, Horváth Sándor, Zsem-
bery Imre, legbehatóbban Szontágh Pál és Doleschall 
Sándor. A zsinattartást csak Zsembery és Szeberényi 
ellenezték, kikkel szemben a többiek meggyőzőleg ki-
mutatták, hogy a zsinat azért szüksége?, hogy ág. hitv. 
evang. egyházunk szervezkedjék és ennek alapján, a hozott 
törvények végrehajtók legyenek. Beható tanácskozás után 
elfogadták azon indítványt, hogy az egyetemes gyűlésre 
menő követek oda hassanak, hogy egy új zsinati bizott-
ság alakíttassák, a mely a kérdéssel tüzetesen foglalkoz-
ván, a zsinatnak mielőbbi megtartását lehetővé tegye. 

A gyűlés második napján részint a kiküldött bizott-
ságok jelentései vétettek tárgyalás alá, részint folyó ügyek 
intéztettek el. Ezen tárgyakból felemlítendők a Baldácsi-
alapból kiosztandó 2000 forint felosztása, mely akkép 
történt, hogy a püspök abból 800 forintot kap ; szegény 
egyházak segélyezésére : Széchenynek 300, Tót-Györknek 
200, Bodonynak 160, Fóthnak 140, Mogyoródnak 140 f r t ; 
szegény lelkészek segélyezésére : Plahy József f.-petényi 
lelkésznek 100 frt, Schwalm Gy. pancsovai 1. 100 f r t ; 
végre 200 frt papi özvegyek segélyezésére. Batizjalvy Ist-
ván tanár a tanügyi bizottság jegyzője e bizottság jelen-
tését miután ez igen terjedelmes, kivonatilag ismerteti. 
E szerint van a kerületnek három 8 osztályú teljes, három 
négy osztályú gimnáziuma s két tanitó-képző intézete, 
összesen tehát 8 középiskolája, melyek közül hétben a 
tannyelv magyar, egyben pedig (Beszterczebánya) a felső 
három osztályban magyar, az első osztályban pedig a 
magyar mellett kisegítő nyelvekül a német és tót hasz-
náltatik. A szarvasi főgimnáziumban és tanító-képzőben 
tanított 12 rendes, 1 helyettes és 2 mellék tanár, a 
legnagyobb rendes tanári fizetés 1321 frt 97 kr. — a 
legkisebbb pedig 949 frt 47 kr. volt. A Selmecbányái 
lyceumban, mely a nyolc osztályú főgimnáziumból és a 
hozzácsatolt tanitó-képzőből áll, összesen 11 rendes és 
5 melléktanár tanított. A legnagyobb rendes tanári fize-
tés 1370 frt, a legkisebb 785 frt volt. A budapesti 
főgimnáziumban 11 rendes, 1 pót és I melléktanár taní-
tott. A legnagyobb rendes tanari fizetés: 1750 frt, a 
legkisebb 1450 frt volt. A besztercebányai, békés-csabai 
és az aszódi négy osztályos algimnáziumokban összesen 
13 rendes, 7 mellék és 1 helyettes tanár tanított A leg-
nagyobb rendes tanár fizetés 1199 f r t (Békés-Csabán), a 
legkisebb 600 frt volt (Aszódon). A kerület összes fő 
és aliskoláiban alkalmazva volt: 47 rendes, 6 segéd és 
13 melléktanár, azaz összesen 66 tanférfiú. Ezek együttes 
fizetése 60,939 frtot tesz ki. (3862 frt 40 krral több, mint 
a mult évben). Az összes gimnáziumokban beírattak 1410 
tanulót, (77-el hevesebbet, mint a mult évben) kik közül 
vizsgázott 1332. — A kerületben levő tanitó-képzőknek 
összesen 23 növendéke közül vizsgázott 21. 

Az összes tanintézetek jövedelme volt ez évben : 
108,275 frt 60 kr. (7633 frt 20 krral több, mint mult 
évben.) Az intézetek ingatlan vagyona összesen 250,630 
frt értékben, 9613 frt évi jövedelemmel, úgy, hogy az 
ingatlan 3.8°/0-ot jövedelmez átlag. A tanintézetek ösz-
szes tőkéje tesz 283.521 frtot (14,476 frttal többet a mult 
évinél). E ^őkék át 'ag 4.5°/0-ot kamatoztak. 

A tanitézetek összes költségei 106,332 frt 56 krra 
rúgnak. A költségeket levonva a jövedelmekből, az összes 
pénztári maradvány 1943 frt 4 krt teszen ki. 

E jelentés tudomásvétele után a kerületi özvegy és 
árva-intézetről tettek jelentést, melynek összes bevétele 
52,311 frt 38 kr, kiadása 51,343 frt 30 kr. 

A bányakerületi consistorium a következő tagok-
ból állíttatott össze. Elnök: nógrádi Szontágh Pál; 
alelnök: Görgey István; t agok : Sárkány Sámuel, Morav-
csik Mihály, Bachát Dániel, Scholcz Gusztáv, Doleschall 
Sándor, Schranz János, Győry Elek, Králik Lajos, 
Fabinyí Gyula, Matuska Péter, Rudnay József és Föld-
váry Mihály. Póttagok : Melczer Gyula, Stehló András, 
Láng Adolf, Henszlmann Kálmán, Beniczky Gyula és 
Stehló Kornél. 

Október i l-én, mint a kerületi gyűlés utolsó nap-
ján egynehány apró belügyön kívül majdnem az egész 
gyűlés tartamát Stelczer kiszácsi lelkész ügye vette 
igénybe. Ezen ügy nagyon sajnos és tanulságos. A bács-
szerémi esperesség Stelczer ellen, ki minősíthetlen gúny-
iratokat adott ki esperessége és egyes tiszttársai ellen, 
egy nyomozó bizottságot küldött Kiszácsra, mert egy 
névtelen panaszirat is nyújtatott be és Stelczert hivatalá-
tól és fizetésétől felfüggesztette, mielőtt az ellene felho-
zott vádak tanuk által valóknak bizonyultak volt be. 
Stelczer felfolyamodott a kerületi felügyelőhöz s maga 
ellen delegált bíróságot és visszahelyezését kérelmezte. 
A kerületi gyűlés egy Bodó Lipót elnöklete alatti és 
Hrencsik, Schwehla esperesek, valamint Haviár Dániel 
és Stehló Kornél tagokból álló bizottságnak adta ki az 
ügyet indítvány-tétel végett. — A bizottság indítványa 
oda ment, hogy a bács-szerémi esperesség egész eljárása 
megsemmisíttessék, Stelczer visszahelyeztessék és egy 
delegált bíróság küldessék ki. Nagy vita támadott ezen 
indítvány felett. Felszólaltak Horváth Sándor budapesti 
lelkész, ki ez alkalommal fényes tanúbizonyságot tett 
kiváló administrativ tehetségéről, utána Vecsey, Zsig-
mondy és Haviár Dániel ügyvédek, kik mindnyájan el-
vitázhatlan argumantumokkal mutatták ki, hogy az egész 
eljárás helytelen, mert csupa inconsequntiákból és for-
mahibákból áll. Elvégre abban állapodott meg a kerü-
leti közgyűlés, hogy a békési consistorium mint delegált 
bíróság 15 nap alatt járjon el az ügyben s amennyiben 
meggyőződést szerez magának, hogy Stelczert nem ter-
helik oly bűnök, melyek miatt felfüggesztendő lett volna, 
annak visszahelyezéséről is gondoskodjék. 

Ezen sajnos eset ís elegendő arra, hogy a zsinat-
tartás sürgettessék, mert jelen állapotaink az inconse-
quentiáknak tárt kaput nyitnak. 

Végül Bakay Péter ocsovai lelkész, a zólyomi es-
peresség részéről azt a kérelmet terjeszti elő, hogy te-
kintettel ama káros nemzetiségi üzelmekre, melyek a 
dunáninneni kerületben előfordulnak, az esperességek 
akként kerekíttessenek ki, hogy az üzelmek véget érjenek. 
Szeberényi Gusztáv püspök indítványára elhatározta a 
közgyűlés, hogy ez ügyre vonatkozó intézkedések meg-
tétele végett az egyetemes konventhez teszik át az espe-
resség indítványát, melyet különben ott a dunáninneni 
kerület fcg szóba hozni. Egy jelenvolt. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Leikeszválasztások. A f.-baranyai Csepel egyház 

község a napokban megejtett lelkészválasztás alkalmával 
V. Molnár István csehi lelkészt választotta meg 26 szava-
zattal ; az ellenjelölt Kovács Bálint 22 szavazatot nyert. —-
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A szintén felső-baranyai n.-vdtyi egyház Morvái Ferenc 
szaporca-tésenfai lelkészt választotta papjává. — A hőnyi 
evang. gyülekezet Tolnay József h. lelkészt, a csávái 
evang. hitközég pedig Bőhm János theol. magántanárt és 
dunáninneni püspöki segédlelkészt választotta rendes lel-
készévé. 

* Személyi hirek. Boros Péter szent-erzsébeti (Bara-
nyam.) reform, lelkész állomásáról lemondott és nyuga-
lomba vonult. — Dr. Szeberényi Gusztáv bányakerületi 
püspök úr közelebről Biszkup Béla nógrádi esperességi, 
Binder Jenő besztercebányai és Fábry Pál mezőberényi 
segédlelkészeket szentelte föl a papi hivatalra. — A 
f-baranyai ref. egyházmegyében megüresedett egy papi 
és egy világi tanácsbíróságra általános többséget senki 
sem nyervén, mint legtöbb szavazatot nyert egyének, 
újabb szavazásra kitűzettek a papi tanácsbíróságra: 
Szendy Lajos vejti-i és Iványos Soma kis-csány-oszrói 
lelkészek, a világi tanácsbíróságra pedig dr. Kerehy 
Mih ály pécsi ügyvéd és dr. Ballagi Aladár egye-
temi tanár. 

* Lelkészi vizsgálatok. Az őszi lelkészi viszgála-
ton, mely Szász Károly püspök úr elnöklete alatt Bal-
lagi Mór, Baksay Sándor, Koncz Imre, Kovács Antal, 
Sípos Pál, Szilády Áron urak és a theol. tanárok által 
f. hó 12-én tartatott, a kápláni vizsgára 3, a papira 2 
egyén jelentkezett, kik mindnyájan sikerrel kiállták a vizs-
gálatot. Első vizsgát tettek Füle Antal, Pap István és 
Thorma József candidatások, másodikat Módra Imre és 
Sípos Pál segédlelkészek. 

* Templomszentelés. Szilágymegyében, Szamos-
Újlakon, szeptember 26-án szentelték fel az ev. ref. tem-
plomot. A templomot Bácz Mátyás szilágy-csehi kir. 
aljárásbiró és szamos-újlaki birtokos úgyszólván önma-
gára utalva építette, a mennyiben ő az egyház 165 frtnyi 
vagyonát 1865. év óta oly sikeresen kezelte, hogy az 
ott még élő, néhány református család részére, nemcsak 
az 1400 frtba került templomot felépíttethette, hanem 
az egyháznak ezenkívül még körülbelül 1000 frtnyi alap-
vagyont is gyűjtött. A felavatást Nagy László szilágyme-
gyei ev. ref. esperes eszközölte, kinek a nagy számban 
összegyűlt közönség előtt tartott felavató beszéde, val-
lásos és hazafias tartalmánál fogva, nagy tetszésben ré-
szesült. Az egyházi ünnepélyt kedélyes ebéd követte 
Rácz Mátyás szilágy-csehi lakásán, hol az összegyűlt 
ünneplő társaság késő éjjelig mulatott és osztozott az 
egyházáért buzgó hazafi örömében. 

* A magyarhon i evang . e g y e t e m e s gyámintéze t 
ez évi közgyűlését Rozsnyón tartja meg f. hó 17-én. A 
gyámintézeti küldöttek fogadására bizottság neveztetett 
ki a rozsnyói presbyteriumból. A gyűlést ünnepélyes 
istenitisztelet előzi meg, melyen az alkalmi szonóklatot 
Kemény Lajos osgyáni lelkész tartja. A gyűlés utáni köz-
ebédnek azon szokatlan körülmény fog különös érdeket 
kölcsönözni, hogy nők is részt vesznek benne, mivel a 
rozsnyói női gyámintézet lesz a tulajdonképi házigazda, 
de egyszersmind az ünnepelt is, a mennyiben e páratlan 
tevékenységű egyesület akkor tartja 25 éves jubileumát. 

* Győry Vilmos s í remlékének fö lavatása f. hó 
13-án délután ment végbe, szép számú közönség jelen-
létében, a melynek sorában ott volt : Czékus István 
püspök, Sárkány József kir. táblai tanácselnök, Földváry 
Mihály alispán, Győri Elek és Haviár Dániel ország-
gyűlési képviselők s igen sokan az ev. egyház egyete-
mes gyűlésének küldöttei közül. A fölavató szertartást 
a budapesi iparosképző protestáns egylet dalárdája nyi-
totta meg karénekkel, mely után Horváth Sándor pesti 
magyar ev. lelkész mondott fenkölt szellemű emlékbe-

szédet, melyből a következő szép részletet közöljük: 
»Kié ez a sirhalom, kié ez a síremlék? Győry Vilmosé, 
az Isten emberéé. A hírneves költőé, ki azt a csókot, 
melyet a múzsa bölcsőjében a homlokára nyomott, szíve 
őszinte és igaz érzelmeiből fakadó dalokkal hálálta meg. 
A költőé, kivel mindvégig nyilt arccal társalgott a köl-
tészet géniusza, sohasem levén oka, hogy kegyeltje lant-
jára figyelve, pirulnia s arcát elrejtenie kelljen. Nem 
hiába költő is volt, pap is volt egyszersmind. Két oltá-
ron áldozott: a vallásén és a költészetén. Az egyik oltár 
lángját a másik oltár lángjával éleszté. A vallás ollárá-
hoz magával vitte a költészet verőfényes csillámjának 
melegét, a költészet oltáránál mindig a vallásos ihlet 
dicsfényében jelent meg. Próféta és költő volt, mint az 
antik világ vitézei! Próféta és költő, ki mint ama név-
telen szentírási látnók, magasztos ihlettel hirdette, hogy 
az emberi szív idegen isteneinek nincsen jövendőjök, hogy 
oltáraik összeomolnak, hogy jaj annak, ki az anyagi vi-
lág határain túl egy jobb, boldogabb hazát nem remél!« 
Beszédjét e szavakkal végezte : »Csak az lesz por, mi 
porból vétetett. A lélek él, nem ér enyészetet! Ámen.« 
— A nagy hatást keltett beszéd után Dalmady Győző 
adta elő ez alkalomra irt költeményét, mely mély be-
nyomást tett a hallgatóságra. A költemény realisztikus 
alapon indul, visszaemlékezéssel az utolsó szóra, a me-
lyet a költő a sír szélén intézett a halotthoz. Kitör fáj-
dalma a sikertelen küzdelem emlékére, a melyet a kül-
világgal vívott s a melyben ez maradt a győztes. »Hiába 
volt küzdelmünk!* sóhajt föl; a szelid apostolt elvesz-
tettük. De megvigasztalódik a síremlék láttára, a melyen 
a dicsőült neve ragyog, több fényt árasztva szét, mint 
a hiu világ pompája ; több melegséggel és szívvel szólva 
szívünkhöz, mint mások tetteikkel. A kő mintegy meg-
elevenül ; a ki megpillantja, az elhunyt közelségét érzi, 
szíve megvigasztalódik, a költő és apostol szózatát véli 
hallani s ez mint égi zengzet kiséri. A költemény az 
idealizmus világába visz, az elhunyt hatását zengve, mintha 
köztünk élne. Még a temető is hatása alatt áll, mert a mi-
óta ő ott van, »annak is édesebbek álmai, könnyebb neki 
várni a feltámadásra.* Végül ismét a dalárda énekelt 
el egy dalt s az ünnepélyesség ezzel véget ért. 

* Nagybecskereki egyházunk, mint levelezőnk irja> 
szépen gyarapodik és épül. E tavaszon megkezdte az építke" 
zést, még pedig, hogy a 300 forint évi árendától megsza-
baduljon, mibe a lelkész szállasa évenként került, először 
is a papilakot építtette fel, egy csinos és kényelmes lakóhá-
zat, mely a városnak is díszére szolgál s melynek építési 
költségét, 6000 frtot a hívek buzgóságának, különösen 
Vécsey István úr példás áldozatkészségének lehet köszönni. 

A templom-alap, melyre a buzgó lelkész 13 frtot gyűj-
tött, ma már 16,000 frtra emelkedett, de ez összegen sem 
a Benkó-féle, sem az újabb Nagy Virgil-féle terv szerint, 
melyek bármelyike legalább is 25 ezer frtba kerülne, 
építkezni nem lehetvén : Szalay lelkész a tél folyamán 
ismét körútra indul azon egyházkerületekbe, melyekben 
még nem gyűjtött, mire annyival több erkölcsi jogcímet 
vél, minthogy egyháza legnagyobb része a különböző 
kerületekből beszármazott tagokból áll. E mellett a n.-becs-
kereki tevékeny presbyterium, mely az idén is oly kiváló 
erőkkel gazdagodott mint Eötvös Károly Lajos tanfel-
ügyelő és Réczey Gyula vasúti felügyelő, arra is kiter-
jeszti figyelmét, hogy a Duna-Maros-köz elhagyott szór-
ványait szellemi és erkölcsi támogatásban részesítse. Leg-
közelebb a nagy-kikindiai hívek leány-egyházzá alakulását 
vette öi vendet'es tudomásul, jövőre pedig készséggel adta 
beleegyezését, hogy lelkésze az elixenheimi, törökbecsei 
és valkányi reformátusokat összeszedje és lelki ellátásban 
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részesítse. Sőt hogy a Duna-Maros-közi papság roppant 
szegénységén, miről mai vezércikkünk is szomorú tanú-
ságot tesz, legalább jövőre és némileg segítve legyen, 
felhívást intéztek a három volt bánsági megyében lakó 
reformátusokhoz, egyháziakhoz és világiakhoz, hogy ala-
kítsanak egy » Maros-Duna-közi ref. lelkészeket és tanítókat 
segitÖ-egyesiilett-Qt. Az eszme rokonszenvre talált, a »Sza-
bad egyház® útján Hollandiába is eljutott s onnan az 
elsö fecske meg is érkezett 500 frank képében. Mi csak 
azt kívánjuk, hogy az az Örvendetes és szép jövővel 
kecsegtető misszióügyi mozgalom, mely lapjainkban és 
hatóságaink gyűlésein tapasztalható, minél előbb gyámo-
lítására menjen a szorongatott bánáti híveknek s őket 
mihamarább életerőre és szervezkedésre segítse 1 

* Vihar egy pohár vízben címet adhatjuk a kö-
vetkező kellemetlen históriának. Lapunk 33-ik számában 
Győri Lajos kenderesí lelkész úr nyilt levélben felszólí-
totta K. Hajdú Lajos kisújszállási tanár urat, hogy a 
kisújszállási lelkészválasztásról e Lap 28-dik számában 
közölt rövid tudósításában miért nem említette föl »a 
tudományos műveltségű, nagy nevű® kisújszállási volt 
papok sorában az ő édes atyja, Győri Lajos nevét 
is? A kért nyilt válasz késvén, Gy. úr magán levélben 
sürgette azt, mire Hajdú úr el is küldte feleletét, szintén 
magán levélben, melynek érdemleges tartalmát szerkesz-
tőségünhöz is eljutatta, elmondván benne, hogy »azon, köz-
leményben sem jellem, sem erkölcs-kisebbítés nincs, de 
nem is lehetne olyat felhozni a boldogultról . . . . őt 
becsületes férfiúnak és hivatalában buzgólkodónak ismer-
tem ; közelebbi érintkezésem sem vele, sem családjával 
nem volt.® De Győri úrnak séitve érzett fiúi kegyeletét 
ez nem elégítette ki és a napokban egy féílves »cikk«-et 
küldött közlés végett szerkesztőségünkbe, mely tele van 
személyeskedéssel és gyanúsításokkal Hajdú úr ellen, 
hogy miért nem válaszol a közönségnek. — Tiszteljük 
mi a szülők iránti kegyeletet s nyilvános és magán mű-
ködésünkben mindig törekedtünk is ápolni, de az ész-
szerűség és józan elfogulatlanság keretében. Mikor azon-
ban azt látjuk, hogy nem szándékos sértés vagy kicsi-
nyítés célzatával, hanem valószínűleg feledékenységből 
egy tisztes névnek a többi tisztesek közül kihagyásáért 
a fiú az irodalmi tisztességet sértő hangon akar nyilvá-
nosan számot kérni a tudósítótól, ki neki tanára is volt: 
a fiúi kegyeletet ezen nyilvánulatát mi indokoltnak nem 
tartjuk, epés kifakadásait nyilvánosságra nem hozhatjuk, 
mert tiltja ezt tennünk mind a közönség iránti tisztelet, 
mind szerkesztői igazságérzetünk, mind a boldogult tisz-
tes apa iránti kegyeletünk. Győri úr édes atyjának emléke 
e lap régebbi olvasói előtt az 1871. évi Nekrolog alap-
ján sokkal tisztábban áll, hogy sem reá egy rövidke 
tudósításból való véletlen kifeledés homályt vethetne s 
a fiúi kegyelet úgyvélt sérelmének ily heves kitörését in-
dokolttá tenné! 

* A „Brassói ág. hitv. evang . m a g y a r e g y h á z -
megye", melynek a tiszai kerülethez való csatlakozása 
a héten tartott konventen véglegesen elintéztetett, 11 egy-
házközségből áll. E községek lakói a hazai lapokban 
többnyire a »hétfalusi csángók« neve alatt említtetnek 
és az erdélyrészi ág. h. ev. egyházkerület 1885-ik évi 
statisztikai évkönyve szerint 17,173 lelket számlálva 
részint Brassóban (900), részint az ezen város körül 
fekvő Apdcza (1279), Újfalu (851), Iirizba (1365), Bács-
falu (1252), Türkös (1864), Gserndtfalu (1782), Hosszú-
falu (2775), Tatrang (2317), Zajzon (1200), Pürkerecz 
(1716), nevű falvakban élnek. Kívánjuk, hogy a hosszas 
elnyomatás után, melyben az »Evang. Landeskirche® 
kegyéből bőségesen volt részük, jól érezzék magukat és 

gyors virágzásra jussanak a hitbuzgó és hazafias tiszai 
egyházkerületben ! 

* Bod Péter egyháztörténelmi művére előfizetett 
a medgyesi evang. főgimnázium 18 frttal. — Szerk. 

*Gyászhírek. Tatay Andrdsné a hirneves professor 
özvegye, s a széles körben ismert példás jó édes anya és 
gondos háziasszony f. hó 9-én Kecskeméten rövid szenve-
dés után 70 éves, korában elhunyt. A beküldött gyászjelen-
tés így szól: Tatay Krisztina, Karolina, volt Kóréh Istvánné 
és fia Kóréh Endre, — Juliánná, Mária, Imre s neje Sipos 
Róza s gyermekeik : Erzsébet s I ma, — Endre és Erzsé-
bet — mélyen megszomorodva jelentik felejthetetlen ked-
ves anyjuk-, illetve nagyanyjuknak özv. Tatay Andrdsné 
sz. Szentkirályi Tóth Erzsébet asszonynak élete 70-ik 
évében, f október hó 9-ik napján d. u. ' /46 órakor, négy 
napi súlyos szenvedés után történt gyászos kimultát. A 
boldogult hült temetei f. október hó 11-én d. u. 3 óra-
kor fognak a reform, egyház szertartásai szerint a budai 
temetőben örök nyugalomra tétetni. —• Kecskemét, 
1886. októben 10. — Béke lengjen hamvai felett! — Deb-
recenből vesszük a szomorú hirt, hogy Sa'py Sámuel a 
debreceni takarékpénztár igazgatója, a reform, kollégium 
és egyház volt főgondnoka f. hó 8-án hosszas be'egség 
után áldásos életénék 74-ik évében elhunyt. A boldogult 
»mintaképe volt a tiszta becsületességnek®, szerénység-
nek, önzetlenségnek. Elete Összeforrt a debreceni egy-
házzal és főiskolával. 1842-ben megválasztott jogtanára 
volt a politikai tudományok akkor szervezett új tanszé-
kén ; de ez állást nem fogadta el. Annál nagyobb kész-
séggel engedett a következő évben ráruházott bizalom-
nak, melylyel főiskolai ügyészszé, majd számvevővé 
választatott. Az egyházi főgondnokságot több hivatali 
cicluson keresztül páratlan ügybuzgalommal és szakérte-
lemmel egész a jelen évig közmegelégedésre viselte, a 
mikor betegeskedése miatt minden kérés és marasztás 
dacára lemondott díszes állásáról, 1200 frtos alapítványt 
téve a szegény tanulók segélyezésére. Béke hamvaira, 
áldás emlékére! 

* Helyreigazítás. Lapunk 40-ik számában, a püs-
pöki látogatásról irt tudósításban, a vejti-i tanító, mint 
»még nem pályavégzett« tanitó van feltüntetve. E 
téves közlemény helyreigazítására, illetékes helyről, azon 
értesítést vesszük, hogy a vejti-i reform, iskola ideigle-
nes tanítója Gaál Ferenc, a tanító-képezdei tanfolyamot 
még 1883-ban bevégezte és pedig a bizonyítványában 
kitüntetett 16 calculusból 2 jeles és 9 jó osztályzattal. 
Taníitói oklevelét ugyanazon év szept. 5-én nyerte, s az 
abban bejegyzett 18 calculusból jeles 4, jó 7 és elégsé-
ges szintén 7 osztályzat. 

N E C R O L O G . 

Tabajdy Károly. 
1833—1880. 

A protestáns egyháznak a társadalom közerkölcsi-
ségére s annak szellemi tökéletesedésére, a különböző 
államokban észlelhető befolyása főként abban határozó-
dik, hogy mindig találkoztak sorainkban egyes kitűnőbb 
laikus férfiak, a kik a papi elemmel kezet fogva, idejü-
ket s lelki tehetségüket bármikor készséggel áldozatúl 
hozták a népnevelés és közmívelődés fenséges oltárára 1 
Épen ebben áll már a zsinat-presbyteri rendszernek 
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egyik leghatalmasabb s legmagasztosabb ereje : egyhá-
zunk s iskoláink ügye iránt a világi elemben érdeklődést 
költeni fel ; őket magunknak megnyerni; velük, mint 
hatalmas és befolyásos munkatársakkal együttesen mű-
ködni. E ténynyel azonban a fold összes protestáns egy-
házai között ta'án egy sem dicsekedhetik annyira, mint 
épen a hazai két protestáns, t. i. az ágostai és ev. ref. 
egyház 1 

E két egyház történetének minden lapjára, neveket 
találunk arany betűkkel bevésve, mely nevek birtokosai, 
különösen a borús korszakokban, szívesen áldoztak va-
gyont, vagy ha kellett vért és életet, az egzház meg-
mentésére és fenntartására. Hogy ez a pár millió hazai 
protestáns lélek, a sok üldözések és szenvedések alatt, 
hitet vesztve össze nem roskadt; hogy az, ismeretes 
szegénysége dacára, a hatalmas és gazdag római katho-
likus egyházzal szemben mégis mindig oly tényezőként 
szerepelt, melyet magának az államnak sem lehetett min-
dig egészen számításon kívül hagyni: ezt egyházunk, lel-
kes és buzgó papsága mellett, főként annak köszönhette, 
hogy mindig akadtak egyes kitűnőbb világi férfiak, 
kiknek szívéhez oda volt forrva az egyház iránti szent 
és magasztos érdeklődés ; és a kik egyházunknak s val-
lásunknak mindenkor hű őrei s annak méltó dicsekedései 
valának I 

Egy ilyen kimagasló s egyházát igazán szerető 
férfiúnak emlékét akarom e lapok hasábjain rövid sza-
vakben megörökíteni. Tabajdy Károly, Arad- és Krassó-
Szörénymegye főispánja, a tiszántúli ev. ref. egyházke-
rület s a nagy-szalontai egyházmegye tanácsbirája, meg-
érdemli tőlünk, hogy neki az egyházi lapban is rövid 
necrologot szenteljünk. Emlékezést, emlékezést tehát 
ő neki ! 

Egyházunk ez oszlop-embere, egyszerű s szerény 
jegyző-család fia volt. Született Nagy-Zerinden az i833*ik 
évben. Édes anyja szülőfölde egyik buzgó s lelkes pap-
jának leánya volt, kiben a házastársi hűség az igazi 
vallásossággal s fáradhatlan szorgalommal párosult. A 
Tabajdy-család számos fiait köztiszteletben nevelte fel. 
Közülök egy egyik fényes egyházunk derék lelkipásztora. 
Az is, kinek emlékét e sorokban felujítjuk, egyházias 
érzelmű férfiú volt. S ha szívesen áldozta idejét egyháza 
érdekeiért, nem feledkezett meg az egyházak legközvet-
lenebb vezetőiről, a lelkészekről sem, kik ő nála mindenkor 
szívélyes és szeretetteljes fogadtatásra találhattak. Jól 
ismerte hélyzetünket; tudta azt, hogy főként megyéjében, 
hol a reformált lakosság az oláh elemmel közvetlenül 
érülközve, attól sok rosz tulajdonságot sajátít el, küzdel-
mes és nehéz misszió vár reánk; ezért támogatott ügye-
inkben mindenkor lankadatlan buzgalommal bennünket. 

Ilyen jó indulatú s nagy befolyással bíró embert 
vesztettünk mi aradmegyei ev. reform, lelkipásztorok e 
buzgó s derék világi tanácsbiránkban; de megérzi e 
veszteséget velünk együtt az egész tiszántúli egyházke-
rület is. Távol az ember-imádás rettentő bűnétől, mi 
méltán kiálthatunk fel ekként így : »Jaj most nekünk, 
mert elesett a mi fejünknek koronája /« Oh bizony ; » Üres 
leszen a te helyed lzráelben!« 

A mi Tabajdy Károly pályáját illeti, miután ő 
elemi iskoláit szülőföldjén, a gymnáziumi osztályokat 
Hód-Mező-Vásárhelyen és Debrecenben elvégezte, a 
budapesti egyetem jogtudományi fakultásának hallga-
tója lett. A gondos apa több fiú gyermekének nevelé-
séért — csekély jövedelméből is — szívesen áldozott; 
ez áldozatot azonban a megboldogult igyekezet igénybe 
nem venni, s mint szegény, de mindig kitűnő tanuló 

más növendékek tanítása által küzdötte át tanpályáját. 
Az ügyvédi oklevél megszerzése után Aradon telepedett 
le s ott nyitott irodát. Itt vette nőül most már kesergő, bús 
özvegyét Lippert Antóniát is. Neve, tehetsége csakha-
mar ismertté lőn a központon; s a megye bizalma és 
figyelme is gyorsan személye felé fordult. Előbb Arad-
megyének ékes tollú főjegyzője, majd pedig erélyes al-
ispánja lett. Mint ilyet érte a magas királyi kitüntetés, 
midőn a királyi tanácsosi címet és rangot elnyerte. Fő-
ispánná történt kineveztetése után pedig a Lipót-rend ke-
resztjével tüntettetett ki. Kitüntetések, melyeket ő, a megye 
egyszerű jegyző családjának fia, egyedül csak saját tehet-
ségének és érdemének köszönhetett 1 

Ev. ref. egyházunk is felismerte és méltányolni is 
igyekezett az ő szép tehetségét s több tiszteletbeli hiva-
talokra választotta őt meg. Es ő, bár két megye admi-
nisztrációjának terheit hordozá, szívesen áldozá idejét 
egyházának is. 

És most el kellett vesztenünk őt is. Egyházunk 
e hű fiának lelke, e hó 7-én este, több heti erős s kínos 
küzdelem után, jobb hazába szállt! Porrá válandó részei 
pedig az aradi sírkertben 9-én tétettek örök nyugalomra. 

A gyászszertartás lefolyását egészen leírnom, nem 
tartozhatik e lap keretébe; elég bőven foglalkozott azzal 
a politikai sajtó. Egyházunk részéről a háznál Ferenczy 
Gedeon helybeli lelkész imázott; a sírnál pedig a nagy-
szalontai egyházmegye esperese Szél Kálmán mondott 
»pár rövid szót« ; de e pár szó szivünk minden húrját 
rezgésbe hozta s szemeinkbe fájó könnyeket csalt. Az 
özvegy e beszéd hatása alatt, mely élénken ecsetelte 
mindnyájunkat ért közös veszteséget, csakhogy össze 
nem roskadt a fájdalom súlya alatt. 

Megdicsőült lélek, hazánknak s egyházunknak hű 
fia! Emléked, mely nekünk mindig kedves marad, buz-
dítson bennünket kötelességeink önzéstelen teljesítésére. 
Te légy igazi példa előttünk, hogy a kitartó szorgalom, 
becsületesség és elvhűség elveszi a maga földi jutalmát 
is. Legyünk hívek a mi hazánkhoz s anyaszentegyhá-
zunkhoz, mint te hű valál ahhoz szíved utolsó dobba-
násáig! — Feketegyarmat, 1886. okt. 10. Márk Ferenc, 
ev. ref. lelkész. 

Ig§g> í I I R D E T E S E K . mámm 

A felső-baranyai reform, egyházmegyébe kebele-
zett nagy-harsányi lelkészi állomásra pályázat hirdettetik. 
Ezen állomás évi jövedelme 1767 forint 10 kr. s így 
első osztályú. A felszerelt pályázati kérvények f. évi 
november 10-dikéig nt. Kovács Antal esperes úrhoz 
Terehegyre (u. p. Harkány) küldendők. 

Kelt Budapesten, 1886. október 14-dikén. 
Szász Károly, 

dunamelléki református püspök. 

A jászberény i ref. egyház le lkész i a l lomására 
e lapok közelebbi (41.) s zámában hirdetett pályázat 
ezennel hatályon kívül he lyeztet ik . 

Budapest, 1886. október 15. Szász Károly, 
dunamelléki ref. püspök. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Szőts Farkas. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: IDr . B a , l l a , g - i l ^ C ó r . DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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K I A D Ó - H I V A T A L : 
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4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 
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®aSF-Teljes számio. -példLénciyô tlsiSil mindig1 szolgráUia-t-ULUls:--^® 

A protestáns irodalmi társulat kérdéséhez. 
A protestáns irodalmi társulatnak e lap által 

szőnyegre hozott eszméje élénk viszhangra talált 
hazánk mindazon protestánsainak szívében, a kik-
ben legalább kis szikrája ég az egyházuk s ha-
zájuk iránti szeretetnek. Őszinte örömmel látjuk, 
hogy prot. egyházi lapjaink melegen karolták fel 
ez ügyet s a legnagyobb szívességgel lépnek 
szolgálatába. Ezen örvendetes tény jeléül szolgál 
annak, hogy a protestáns egyháznak közóhaja egy 
prot. irodalmi társulat alakítása, hogy az eszme 
korszerű s az érdekében elvetett igék fogékony 
keblekre találtak. Ezeken fölül az ^Evangélikus 
egyház és iskolá^-ban dr. Masznyik Endre két 
számban (39 és 40) cikkezett a szóban levő tár-
sulatról s egy tervvel lépett fel ezen társulat meg-
alakítására vonatkozólag. 

Az eperjesi ev. collegium tanárai eddig nem 
nyilatkoztak ezen kérdésben s így hallgatásukat 
a nyilvánuló lelkesedéssel szemben bátran arra 
magyarázhatnák egyesek, hogy az eszmét nem 
pártolják. E következtetésre annál is inkább jö-
hetnének, mivel az említettem cikkező, midőn azt 
irja, hogy a magyarhoni prot. theologiák között 
nincsen semmi kapocs, Eperjesre nézve különben 
dicséretére szolgáló azon kivételt teszi, hogy >az 
egyetlen Eperjes az, mely keresve-keresi a kap-
csolódás alkalmait ide s oda.* Hogy Eperjes ide 
oda kapkod és ez ideig nem nyilatkozott a pro-
testáns irodalmi társulat eszméje ügyében : annak 
azon egyszerű oka van, hogy nincs saját lapja, 
szavát nem emelheti fel azonnal, hanem lassabban 
mozogva, mások szívességét kell kérnie, midőn 
egyes esetekben a nyilvánosság elé lép. Folya-
modik pedig oda, a hol szívesen teljesítik kérését 
és a hol legkönnyebben véli elérhetőnek kívánsá-
gát. Jelen soraim legyenek szószólói annak, hogy 
Eperjes, a protestántismusnak ezen ősi végvára, be-
fogadta az eszmét s készséggel járul megvalósítá-

sához. Ezen közös protest. lapunk azon kijelentése 
folytán, hogy szívesen nyit tért a netáni indítvá-
nyoknak s tervezeteknek, bátorkodom igénytelen 
nézetemmel a nyilvánosság elé lépni azon óhajjal 
és reményben, hogy soraim a hivatottak között 
eszmecserét költenek fel. 

Hogy egy protestáns irodalmi társulatnak 
alakítása okvetlen szükséges, nem szorul bizonyí-
tásra. 

A mult mulasztásainak s hibáinak helyreho-
zása, szellemi tőkénknek a theol. tudományokban 
való érvényesítése s a romanismussal szemben 
való ösztönszerű önfenntartásunk szent kötelessé-
günkké teszi. A protestántismus természete szerint 
rokon a tudománynyal és a tudományos kutatást 
elvből sürgeti a vallás terén is; e tisztán elvi 
szempontból szintúgy csudálkoznunk kell azon, 
hogy a magyar protestáns egyház nem volt képes 
e jellemének megfelelő tudományos életet te-
remteni. 

A mennyire életkérdéssé vált azonban a 
prot. irodalmi társulatnak mielőbbi megalakítása: 
ép oly nagy akadályokba ütközik más részt az 
eszmének megvalósítása s ez okból csak hosszabb 
s érett megfontolás és előkészítés után vihető 
keresztül. 

Mindenek előtt világossá kell tennünk az 
elérendő célt s csak azután szólhatunk az esz-
közökről, melyek célunkhoz legkönnyebben s leg-
biztosabban vezetnek. Legelső kérésünk az volna, 
hogy az alapítandó irodalmi társulat ne szervez-
tessék a kathol. irodalmi társulat mintájára oly 
módon t. i., hogy az összes tudományokat fel-
ölelné s encyclopaedicus folyóiratot adna ki. Ettől 
a prot. irodalmi társulat elállhat, mert az igazi 
tudomány nem veszélyezteti az egyház lételét, s 
mert a szabad kutatás és a vélemény szabad 
nyilvánítása előföltételét képezi mind a kettőnek. 
A protestántismus nem ismer felekezeti tudo-
mányt a vallási és egyházi tudományon kívül. A 
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magyar tudományos irodalom eddigelé különben 
sem veszélyeztette egyházunkat s így azon okból 
sincs szükségünk ily széles körű társulatnak ala-
pítására, hogy védelmezzük magunkat netáni meg-
támadtatások ellen. Hagyjuk a tudományok mű-
velését a tudományos akadémiára. 

Tovább menve, mindenesetre igazat kell ad-
nunk az ^Evangel. egyház és iskola* cikkírójának 
abban, hogy irodalmi társulatunk nem karolhatja 
fel a népies irányú vallásos irodalmat, mert a 
felekezeti jelleg s a különböző nemzetiségek a két 
protestáns egyházban elháríthatlan akadályokat 
gördítenek az ily vállalat elé. Irodalmi társula-
tunknak csak az lehet célja és feladata, hogy a 
mivelt protestánsok között a müveitek nyelvén ter-
jessze a theologiai műveltségettudományt és tudo-
mányos theol. szakirodalmat teremtsen a hivatott 
theologusok között. E szerint az irodalmi társulat-
nak kettős célja lenne: egyfelől a theol. és egy-
házi tudományok művelése, másfelől az egyházi 
és theologiai műveltségnek a műveltek közötti 
terjesztése. 

A kettős cél érdekében szolgálna oly theo-
logiai folyóirat, a melyben úgy a müveit protes-
tánsoknak szóló értekezések, mint tudományos 
theologiai dolgozatok s tanulmányok közöltetné-
nek és pedig az érdeklődés fokozása érdekében 
minél nagyobb változatossággal. E mellett tehet-
ségéhez s a rendelkezésére álló eszközökhöz ké-
pest gondoskodnék kisebb s nagyobb theologiai 
művek kiadásáról s olcsó terjesztéséről. Hogy az 
alakulandó társulat elé ily kettős célt tűzök, 
annak oka abban fekszik, hogy az összes müveite-
ket akarnám ezen egylet érdekkörébe vonni s ez 
által az egyháztól idegenedő tagokat megnyerni, 
az érdeklődőket megtartani s az evangyéliumi 
tudomány világosságát és igazságát a templomon 
kívül is feltüntetni. Ha csak a szorosan vett 
szakszerű theologiai tudományok művelését tűzné 
ki feladatául a társulat, könnyen úgy járhatna, 
mint a közöny és az érdeklődés hiánya miatt 
beszüntetett ^Protestáns egylet.* Tudománynyal s 
bátran lépjünk azon tudományosan képzettek elé, 
a kik azt állítják, hogy a theologia nem tudo-
mány] Az által, hogy tudományos theologiai 
szakszerű tanulmányokat és munkákat adna ki, 
a társulat elősegítené a lelkészeknek és theol. ta-
nároknak önképzését, megakadályozná sok lelkész-
nek elparlagiasodását s végül megteremtené a 
magyar protestáns theologiai irodalmat. Nem kel-
lene hallanunk tudatlanságunk s műveletlenségünk 
ellen illetlenül emelt vádakat, hanem bátran rá-
mutathatnánk szellemi tőkénkre s munkásságunkra 
e téren is, mint azt más tudományokban tehetjük. 

Végül néhány szót az anyagi eszközökről, 
a társulat pénzbeli alapjáról. 

Minthogy ily társulat csak úgy felelhet meg 
becsületesen céljának, ha kellő vagyonnal rendel-
kezik: ez okból legelőbb adományok gyűjtése 
által kellene egy elkölthetetlen alaptőkét szerezni, 
a melynek kamatai a társulat céljaira használtat-
nának. A gyűjtést minél nagyobb mérvben kel-
lene eszközölni minden egyes egyházban, úgy 
hogy tehetségéhez képest mindenki járulna a cél 
eléréséhez; igen természetes, hogy ez csak úgy 
valósítható meg, ha az egyes kerületek hatóságai 
rendelik el a gyűjtést. A kiadandó folyóiratnak, 
mely lehető legolcsóbb lenne, járatására minden 
egyház köteleztetnék; kivételt képeznének a tel-
jesen szegény egyházak, a melyeknek azt ingyen 
küldené a társulat. A begyűlt tőke kamataiból 
és az előfizetési díjakból fedeztetnének a nyoma-
tási s kiadási költségek, fizettetnének a szerkesz-
tők s a mennyire lehetséges lenne, jutalmaztatná-
nak a munkatársak, mert hisz ^méltó a munkás 
az ő juta lmára/ 

Szentegyházunknak veszélyeztetett java, fénye, 
régi dicsősége, de maga az önfenntartási ösztön 
is hajt és kényszerít, hogy ne hagyjuk pusztulni 
egyházunkat s ne nézzük ölbe tett karokkal, mint 
készül elmosni azt a római katholicizmus pusztító 
árja! Ébredjenek fel bennünk valahára őseinknek 
a protestántismusért sokat küzdött és szenvedett 
szellemei 1 ébredjenek fel világítsanak s bátorítsa-
nak a munkára! Szent cél az, melyért küzdeni 
minden protestánsnak szent kötelessége! Hiszem 
és remélem, hogy jó akarattal s közös erővel si-
kerülend felrázni egyházunkat lethargiájából, meg-
szüntetni a hideg közönyt és éltető meleg érdek-
lődést önteni az elhidegült szívekbe; hiszem és 
remélem, hogy ily módon előkészítjük az uniót 
is, melynek egyszer okvetlenül be kell következnie. 

Mayer Endre, 
ev. theol. tanár Eperjesen. 

I S K O L A Ü G Y . 
Az egyház autonomiája és az iskola szabadsága 

kérdéséhez. 
Nincsen kellemetlenebb dolog, mint az, mikor az 

embernek félreértett vagy helytelenül értelmezett szavait 
kell mngyaráznia. És nekem most ilyen munkát kell vé-
geznem, midőn a »Prot. Egyh. és Isk. Lap« f. é. 3 5-ilc 
számában megjelent s a »Magyar Paed. Szemle* 8-ik 
füzetének vezércikkére vonatkozó észrevételekre kívánok 
reflektálni. 

Hogy ezt ily elkésve teszem, ennek oka az, hogy 
én a tanügyi lapokat s a tanügygyei foglalkozó időszaki 
sajtótermékeket csak akkor olvasom, mikor a »Paed. 
Szemle* szerkesztéséhez fogok; ez pedig havonkint csak 
egyszer történik. Hogy a »Paed. Szemle* 8-ik füzetének 
érveléseit, melyeket dr. Ballagi Mór tanügyi működésének 
ecsetelésével hoztam kapcsolatba, itt a »Prot. Egyh. és 
Isk. Lap« hasábjain védem ezt azért teszem, mert illő 
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dolognak tartom, ugyanazon, lap hasábjain védekezni, a 
hol támadás történt ; de meg azt is hiszem, hogy az én 
folyóiratom olvasóközönsége engem nem értett félre ; itt 
tehát védekezésre, igazolásra nincsen szükség; míg ellen-
ben a »Prot. Egyh. és Isk. Lap« irányának követőit 
oly mérvadó tényezőknek tartom, hogy kötelességeműi 
ismerem, velük megismertetni a tényállást, eloszlatván ez 
által a lehető vagy képzelhető félreértéseknek még ár-
nyékát is. 

Azt írja ugyanis Sz. F. (Szőts Farkas ?) az »Egyh. 
és Isk. Lap« idézett számában, hogy »ép oly tévesztett-
nek tekintjük« (Rillnek) azon iskolaügyi tanácsát, melyet 
így fejez k i : »az egyes iskolák fölött álló presbyteriumot 
nem mint ilyent, hanem mint helyi iskolai tanácsot ren-
deljük alá egyenesen a kir. tanfelügyelőnek;* és még 
inkább csodálkozunk azon, hogy Ballagi Mórt a sorok 
között, az iskolaügy e ferde emancipációja vezérének dekla-
rálja. Ballagi sohasem hirdette az iskolaügy felszabadí-
tását, vagy elválasztását az egyháztól s esze ágában 
sincs, az ily »tanügyi függetlensége megszerzése végett 
összetörni egyházközségeink bölcs szervezetét, a presby-
teriumot. Pedig a Rill úr tanácsa ezt eredményezné.* 

Abban tehát, a mit én állítottam Sz. F. »az iskola-
ügy ferde emancipációja« tanát lelte meg. Pedig én az is-
kolát sem ferdén, sem másként nem óhajtom elkülöníteni az 
egyháztól; csak keresem azt a »modus vivendu-t, mely 
altal az egyház autonomiája sérthetlen maradhatna s a 
tanügy mint politikum is érvényesülhetne. 

Ballagi Mór paedagogiai méltatásakor a »Paed. 
Szemle« 8. füzetében kiindulásom pontja azon határozatok 
voltak, melyeket az 1848. évi szeptember 3-án egyhan-
gúlag hoztak a prot. tanférfiak akkori tanácskozmányaik 
alkalmával. E határozatok egyes részleteit, ím, itt citálva 
felújítom a t. olvasóközönség emlékezetében: 1) »A hit-
tudomány az egyházé és hogy az annak rendelkezése alatt 
álljon jövőre is, az magában értetik ; de a tudomány álta-
lában mint közös nevelési és tanítási iigy nem lehet többé 
egyes felekezeté, az az összes hazáé egyfelől és másfelől 
az összes emberiségé.* 2) »A prot. tanárok az immár 
szabad közös alkotmányos hazában, a melynek mind-
nyájan kiegészítő polgártagjai vagyunk, elérkezettnek 
hiszik azon időt, melyben a prot. testületet felkérjék 
és felszóllítsák, hogy az a hit szabadságát és a szabad-
ság alapján alkotott szabad vallási egyesületet, a prot. 
egyházat, magának fenntartva : a tudományt és ennek 
megfelelő intézetét, a tanodát, az eddigi vallásfelekezeti 
korlátok közül felszabadítva, az általános tudománysza-
badság mezejére bocsássa.« 3) »A prot. tanítók bízván 
a korszülte és nemzet-biztosította e szabadsáyban . . . ön-
állónak kívánják e tanügyet.« 4) s Mióta a nemzetet 
mindnyájan tesszük ; mióta a státus mindnyájan vagyunk; 
mióta a törvények mindnyájunknak képviseleti befolyása 
alatt hozatnak ; nem lehet e hazában kiváltságos állás. 
Vagy féljünk-e önmagunktól ? Féltsük a nemzetet a nem-
zettől ? Nem felelős-e a nemzetnek a közoktatásügyi 
miniszter ?« 

Ki merne az 1848-iki prot. tanférfiak (köztük Bal-
lagi, Brassay, Breznyik stb.) hazafiságán és saját egyhá-
zuk iránti tántoríthatatlan hűségén kételkedni? És ki az 
a jelen kor tanférfiai között, a ki az általuk vallott ala-
pot el ne fogadná? Ezen alapra állottam én is, bár hi-
vatkozhattam volna Mária Terézia királyunk 100 évvel 
ez előtt felállított azon axiómájára, hogy »a tanügy po-
litikum.* Nem tet tem; mert az 1848-iki alapon fejlődött 
minden törvényhozási intézkedésünk az alkotmány vissza-
állta óta. 

Az egyházi szabadság és önkormányzat, az egy-

házi szervezkedés és a lelkiismereti szabadság azonban 
oly »nenyúljhozzám virág« minden vallásos érzületű em-
ber előtt, hogy okvetlenül distingválni kell a közt, a mi 
az egyházé, és a közt, a mi egész országé. E különség mes-
gyéjének feltatalálásában minden hazafinak közreműködni 
elodázhatlan kötelessége. 

Ha a felekezetek megelégszenek az igazi felekezeti 
szabadsággal, akkor a kérdést megoldani könnyű. A 
felekezetek higyjenek, búvárkodjanak a vallás terén: 
ápolják istenitiszteletük módjá t ; szervezzék egyházukat; 
tartsanak zsinatokat; kezeljék vallási jellegű vagyonukat; 
szervezzenek papi állomásokat; építsenek paplakokat, 
templomokat tornyokat ; kerítsék be temetőiket s varázsol-
ják át azokat díszes kertekké ; öntessenek harangokat, ta-
níttassák közegeik által felnőtteknek és gyermekeknek a 
vallás igazságait: ez megőrzi az egyház szabadságát; így 
is szép és tág tere marad a működésre és a vallás-erkölcsös 
élet fejlesztésére és terjesztésére. Igy aztán az állam, a 
nemzet megelégedhetik minden vallásfelekezettel szemben 
a figyelés, ellenőrzés és őrködés legfelsőbb patronatusi jogá-
val, mely a királyé, a felelős kormányé. 

Ezt a »legfelsőbb patronatusi jogot« egy katholikus 
főpap nemrég a katholikusok számára követelte állítván, 
hogy a protestánsoknak s a többi»felekezetek «-neke helyett 
»csak állami inspectionálisi jogában nyilatkozik a felség 
»legfőbb kegyúri joga.« E tévedés legszembeszökőbben 
ott nyilatkozik, hogy a király »legfőbb kegyúri jogánál 
fogva« biztosokat szokott küldeni az egyházi kongressu-
sokra és a zsinatokra. 

Egészen más természetű az államnak inspectioi joga. 
Ennek nincsen egyházi jellege. A felügyelet, az inspec-
tio csakis az iskolára vonatkozik. És az állam inspectió-
nális joga e tekintetben egész terjedelmében, egész köz-
vetlenségében a királyé. A helytelen magyarázat össze-
tévesztette az egyház kegyúri őrködés jogát az államnak 
az iskolákra vonatkozó felügyeleti jogával. A balmagya-
rázat onnét ered, hogy szokásossá lett az 1790—91-iki 
26. t. c. 5. §-ában s egyebütt előforduló »suae majestatis 
regiae suprema inspectio «-ját egészen banálisan »ő fel-
ségének királyi főfeltigyeleti jogá«-nak nevezni. Pedig 
abban a törvényben korántsem az van mondva, hogy 
az állam átadja a tiszta és egyenes felügyelet jogát a 
a felekezetnek, hogy magának ez által ezen felügyelet 
fölött álló /ó'feliigyeletet szervezzen ; az nincs kimondva 
e törvényben, hogy az állam megbízza a felekezetet 
azzal, hogy a felügyeletet a király nevében gyakorolja: 
hanem egyenesen az van s törvénybe iktatva, az van 
decretálva, hogy a tanfelügyelet az államé, a királyé, s 
hogy a király nevében az inspectiót az állam kormánya 
gyakorolja. Áz inspectio nem egyházi ügy, hanem po-
litikai. A »figyelés«, az »őrködés« az egyházra, a »fel-
ügyelet « az iskolára vonatkozik. Lévén azonban mi ma-
gyarokúi nagyon is udvarias nemzet : mi is — miként 
elődeink — szintúgy vigyázunk az etiquettere. Ha a 
koronás király mond vagy tesz valamit, ez előttünk 
mindjárt »legfelsőbb tett* vagy »legfelsőbb szó.« Ha a 
király levelet ír valakinek, azt mondjuk a legfelsőbb kézira* 
tot« bocsátott ki. A király minden jogát következetesen 
^legfelsőbb jog«-nak nevezzük. Az 1790—91-iki törvény 
j>supremus« szava tehát nem a »jus«-ra, hanem a »rex«-re 
vonatkozik, és e szerint a »suprema inspectio« azért 
»suprema«, mert azt a »rex« gyakorolja. 

Ily értelemben nyilatkozott bold. Hegedűs László 
is 1880-ban a budapesti konventen, melyet a zsinatot 
megelőzőleg tartottak az egyházkerületek küldöttei.- A 
közoktatásügyi miniszter pontozatokat állított volt egybe 
s ezeket közölte az egyház fejeiv.el, megállapítván a fel-
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ügyelet lényegét és feladatát. Ez került akkor szóba a 
konventen. Hegedűs a sok beszéd után felkelt s hossza-
san fejté ki, hogy a felügyeleti kérdést legcélszerűbben 
úgy lehetne megoldani, ha az egyház különös feladatukká 
tenné a tanintézetek (gymnasiumok) igazgatóinak, hogy 
iskoláikról szóló jelentéseiket két példányban szerkesz-
tenék. Egyiket az egyházi hatóságnak, a másikat egye-
nesen az állam felügyeleti közegeinek nyújtanák át. 

Minden oldalról helyesléssel fogadták Hegedűs ez 
indítványát, Török püspök egészen az indítványozó állás-
pontjára helyezkedett. Ekkor felállt Révész püspök s 
kijelenté, hogy ő is elfogadja Hegedűs indítványát, de 
csak úgy, hogy »utasításúl adassék az igazgatóknak, 
hogy a kormányhoz intézendő jelentéseiket egyházi ha-
tóságaik útján terjesszék fel.« 

»Nini, ez a püspök a kormány briftrágerja akar 
lenni!« 

Ott álltam a közönség soraiban dr. Kiss Áron 
mellett meghallgatandó a konventi tanácskozásokat. 
Mikor Révész püspök pótindítványát, melyet aztán elfo-
gadtak, tette, megfeledkeztem arról, hogy a hallgatók 
között állva hallgatnom kellett volna s a »briftrágerre« 
vonatkozó fenti megjegyzésemet fenszóval tettem, dr. Kiss-
hez fordúlva. A zöld asztal mellől a nagynevű Dobos 
fordult felénk és intett csendre. Elpirultam ugyan s többé 
nem mentem conventre hallgatónak ; de azért most is 
azt hiszem, hogy ez a püspöki levélhordozói tiszt, nem 
tartozik az egyházi szabadsághoz, sőt inkább az állam 
szolgájává teszi az egyház fejét. 

Ez épen olyan eljárás, mint az, mikor Haynald 
érsek a mult nyáron körrendeletet intézett »tanügyi 
közegeihez* az ő »iskolalátogatásaik eredménye* ügyé-
ben. Az ember méltán kérdezheti: »kiket és mily alapon 
nevezhet az »egyházfejedelem* az egyházi szervezeten 
belül stanügyi közegeimnek?* A magyarok királyának 
— tudjuk — vannak >tanügyi közegei.* Ezen »királyi 
tanügyi közegek* a parlamenti felelős kormány közok-
tatásügyi miniszterének hatósága alatt áilanak. Azt is 
tudjuk, hogy a kath. érsekek és püspökök s általában 
az egyházak az iskola fölött a király ő felsége megbí-
zásából és felhatalmazása folytán gyakorolták mindaddig 
a tanfelügyeletet, mig 1868-ban a királyi tanfelügyelők 
intézménye lett behozva. Ha már most Haynald érsek 
az espereseket és plebánusokat nem »egyházi*, hanem 
»tanügyi közegeim«-nek nevezi, kérdés, hogy ő maga 
kinek a »tanügyi közege*, hacsak nem a Pest- és Bács-
vármegyei királyi tanfelügyelőké, mint a hogy ők a 
király közoktatásügyi minisztériumának »tanügyi kö-
zegei ?« 

Lám, ilyen conclusiokra vezet az, ha az egyházi 
hatóságokat, sőt az »egyházfejedelmeket* magunk dob-
juk oda sáliami közegek«-nek ! Azért kell az egyházakat 
úgy szervezni, hogy az államnak a »felekezeti jellegű 
ügyek«-nél beleszólási jogcíme, mely minden tanügyi 
dologban őt elvitázhatatlanul megilleti, ne legyen. 

És itt értünk el azon pontig, a melyen ki kell 
mutatni a »modus vivendi«-t, azt a »mesgyét, * a mely 
az »egyházi, a tisztán felekezeti ügyeket* elkülöníti a 
»tanügyiektől.* És épen Ballagi paedagogiai méltatásá-
val kapcsolatosan voltam — úgy hiszem — oly szeren-
csés, megtalálhatni a »modus vivendi«-t. 

Ha mint felekezet saját erőnkből, saját költségün-
kön iskolákat tartunk fenn, a mihez a históriai alapnál, 
a természetes okoskodás követelményénél s a magyar 
iskolai törvények szabványánál fogva kétségtelen jogunk 
van : akkor ezen tanintézetek a mi elvitázhatatlan tulaj-
donunkat képezik s mindegyik felekezet a maga részéről 

az egyház nevében a saját maga tulajdona felett gya-
korolja épen úgy, mint minden iskolafenntartó a maga 
körében, a felügyelet, ellenőrzés és intézkedés jogát. 
Ebből az következik, hogy a felekezet-fenntartotta isko-
lákat a felekezeti hatóság alól felszabadítani eddig senki-
nek sem juthatott eszébe, valamint az a veszedelmesnek 
hirdetett emancipació, elszakadás az egyháztól, sem ké-
pezheti józan törekvések tárgyát. — Ámde az egyház 
e felügyeleti joga egyenes magánjog, minden egyháznak 
külön házijoga, mely az államot sem nem érintheti, sem 
ki nem elégítheti. De a felekezeti szabadság szempontjá-
ból nem is tűrhető az, hogy az állam az ő organumai 
által, t. i. a ker. tanfelügyelők által, kik a király felelős 
miniszter hatósági közegei szerte az országokban, az 
egyházi főhatóságoknak, az egyházfejedelmeknek iskolai 
dolgokban parancsolgasson, hozzájuk a tanfelügyelet fo-
galmából kifolyólag rendeleteket intézzen, melyeknek 
végrehajtását teljes szigorral követelhesse. 

E dilemmából csak úgy bontakozhatunk ki, hogy, 
érintetlenül hagyván mindenben az egyházak szerveze-
tét, a felekezetek egyes iskolái fölött álló egyházi pres-
byteriumokat, nem mint ilyeneket rendeljük alá egyene-
sen a kir. tanfelügyelőknek, hanem a presbyteriumból 
iskolatanácsot alkotunk s ezt, mint ilyent, utasítjuk az 
állam tanügy-közegeinek hatósága alá, nehogy püspö-
keinket, az egyház fejeit, degradáljuk az állam levélhor-
dozóivá. Igy a felekezeti jogok teljesen epségben marad-
nának s a tanügyet is önállólag lehetne országosan szer-
vezni a nélkül, hogy a felekezeten sérelmet követnénk 
el, mert nem az egyházi szervezeten belül működő pres-
byterium, hanem a felekezet-választotta iskolai tanács 
lépne egyenes összeköttetésbe a kir. tanfelügyelővel. 

A ki az uralkodási vágyat lefelé nem tudja alá-
rendelni az egyház-követelte önállóság és szabadság 
elvének; a ki mint püspök vagy esperes csak azért akar 
az állam levélhordozója lenni, hogy a tanítóknak meg-
mutathassa, hogy ő az uruk: az ne beszéljen »egyházi 
szabadságról* a szabad államban. 

Ha én mint magánember, vagy mint gyáros, vagy 
mint patrónus iskolát állítok fel : ezzel azon célt tűzöm 
magam elé, hogy saját érdekemben művelt munkásokra 
tegyek szert, azoknak vad erkölcseit fékezzem; de ne-
veltetni óhajtok a hazának is, az egyháznak is, az embe-
riségnek is hasznos, hű, odaadó tagokat. Es e hazafias, 
humánus törekvéseimért: magamat viszontszolgálat fejében 
alárendeljem-e az állam tanügyi közegeinek ? A szabad 
és független gyáros vagy földbirtokos, mert jót tesz a 
haza ügyének, magát az állami iskolahatóság rendelke-
zése alá bocsássa?? — Korántsem! A magán cél mellett, 
melyet mint iskolafelállító és fenntartó magamnak kitűz-
tem — ha pl. majolika gyáram mellett iskolát állítva fel, 
azt kívánom, hogy a gyermekek jól tanuljanak meg raj-
zolni, — meg kell felelni az iskolai törvény többi köve-
telményeinek is; de ezért a hatósággal szemben nem én 
akarok feleló's lenni, nem én rendelem magamat alá a 
kir. tanfelügyelőnek; hanem az iskola vezetését egy a 
törvényes kellékeknek teljesen megfelelő s bizalmamat 
biró szakember igazgatóra ruházom, erről a hatóságot ér-
tesítve, mindennemű iskolai ügyekben ezen igazgatóval 
való tárgyalást kötök ki magamnak. A tanügyi szerve-
zet keretébe a felállítottam iskolát tehát ezen iskolai 
igazgatóság révén sorolom be, ez az igazgató lép közvet-
len érintkezésbe a kormány tanügyi közegével, melynek 
nekem, mint iskolafenntartónak semmi mondanivalója 
nincs, mert én meg akarom őrizni mint polgár, teljes 
szabadságomat s iskolámért alárendeltségi viszonyba sen-
kivel sem óhajtok lépni. 
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Ugyanez az elv áll érvényben az egyháznál is, 
mint iskolátfenntartó testületnél. Az iskola megmarad 
»az egyház testéhez tartozónak teljes egészében;* mint 
az előtt, ügy ezután is az egyház »veteményes kertje« 
marad — nem a lelkésznek — hanem az egyháznak; 
megmarad az egyházi szervezeten belül az egyház ható-
sága alatt is. Azonban — nehogy az »egyház* aláren-
deltségi viszonyba kerüljön az állam közegeivel szemben : 
— ugyanazért az egyház saját közegét (a presbyteriu-
mot) szükséges, hogy iskolai igazgatóságnak vagy iskolai 
tanácsnak jelentse ki, melyet aztán egyenesen aláren-
del a kir. tanfelügyelőnek, ki ezen iskolai közeg által 
lép összeköttetésbe a hatósága alatti iskolával. És hogy 
még az a subtilitás se veszélyeztesse a felekezeti, az 
egyházi önállóságot és szabadságot, mely abban nyilvá-
nul, hogy a szabad egyház lelkésze egyúttal elnöke is 
a presbyteriumnak: okvetetlenül szükséges — még pedig 
az egyház szabadsága érdekében — hogy a lelkész a 
kir. tanfelügyelőjének semmiféle cím alatt ne legyen 
alárendeltje s ez okból az iskolai tanács vagy igazgató-
ság elnöke az iskola rektora legyen, a mi egyúttal az 
iskola szakszerű vezetése és önállósítása érdekeinek is 
megjelel. 

Ez volna tehát az a »mesgye,« mely az iskola és 
a szabad egyház kebelében fel volna állítandó ; ez azon 
»modus vivendi,* mely megszünteti még a jogcímet is 
arra, hogy az állam intézkedjék »felekezeti* ügyben. 
Mert nem a felekezet hatósága, hanem a felekezet meg-
bízottja lépne egyenes összeköttetésbe az iskolai admi-
nistratio közegeivel. 

(Vége köv.) Rill Jószef. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

Israel népének története Jeruzsálem második 
pusztulásáig. Irta J. Wellhausen. Fordította Kar-
dos Albert. Budapest. Az Athenaeum r. társ. kiadása. 

1886. Ara 80 kr. 164 lap 16-adrét. 

Az előttünk levő munka az Athenaeum részvény-
társaság által kiadott ^Történeti kézikönyvek« 13-ik kötete. 
»Maguk e könyvek* — a mint ezt a kiadó tarsulat, jelzi 
»első sorban a felserdült ifjúság szükségét tartják szem 
előtt ; de minden művelt ember, kit munkaköre nagyobb 
szabású szakmunkák olvasására nem utal, vagy kinek 
arra ideje nincsen, élvezettel fogja átlapozgatni e szel-
lemes módon irt vázlatokat* stb. Ezekben tehát meg van 
jelölve a kör, a melynek számára a »történeti kéziköny-
vek« kiadatnak; t. i. a felserdült ifjúság és a laicus nagy 
közönség ez. S ha e kört tartjuk szem előtt, akkor eleve 
is nagyon szerencsétlen választásnak kell mondanunk 
Wellhausen eme kis compendiumának lefordíttatását és 
kiadását. Sem a » kézikönyvek* szerkesztőinek, sem a 
fordítónak nem volt elég érzéke ahhoz, hogy mit, mennyit 
és hogyan lehet a felserdült ifjúság és a laicus olvasó 
nagy közönség elé adni az újabb bibliai kritika eredmé-
nyeiből, a melynek, — mint forditó helyesen jegyzi 
meg, — összefoglalása e történeti művecske: mert ha 
lett volna, nem adták volna ki Wellhausen munkáját. De 
hogy félre ne értessem, sietek megjegyezni, hogy nem 
Wellhausen művének, mint ilyennek s mint az övének 
kiadása ellen van kifogásom, -— bár az ő történeti fel-
fogását sem osztom mindenben, — hanem az ellen, hogy 
annak az olvasó közönségnek szánt vállalatban adatott ki. 

Egyfelől azért, mert még »sub judice lis est*, hogy vájjon 
mik tekinthetők csakugyan az újabb bibliai kritika 
eredményeinek, mert Keil és Delitzsch, Zöckler és más 
u. n. bibliai orthodoxok kutatásai is méltán számíttat-
hatnak ez eredmények közé, pedig azok egészen más 
jellegűek, mint a Wellhausen és társaiéi ; másfelől meg 
azért, mert a modern theologia nézeteire, gondolataira 
nézve is áll az, a mit Kölcsey a helikoni forrás vizéből 
való élvezésre vonatkozólag mondot t : »A helikoni for-
rásból, vagy sokat igyál, vagy meg se izleld. Itt a mér-
tékletes ital elkábít s csak akkor adja józanságodat vissza, 
ha bőven lakomázol*. Vagyis alkalmazva ezt ide : a 
modern theologia gondolatainak, a újabb bibliai kritika 
eredményeinek csak mint a régi u. n. orthodox felfogás 
negatiojának compediumszerű közlése igen is szolgálhat 
arra, hogy a korunkat amúgyis jellemző kegyelet nél-
küli, minden szentet leromboló szellemnek adjon eszközt 
a kezébe pusztító munkája kiviteléhez ; de egyáltalában 
arra nem, hogy a mig a régit lerontja, annak helyébe 
valami újat építsen. Ezzel az újat erővel a modern theo-
logia csak a maga egész rendszerében, tisztán történeti 
alapokra fektetett criticismusában, bibliai és lélektani kuta-
tásokra felépült dogmatícájában és erkölcstanában s prag-
maticus történetírásában bír. De ha nem tesz egyebet, 
mint csak annyit, hogy levonja a mult képeiről 'azt a 
saisi fátylat, melyet azokra a régiség s a kegye'et vont 
és letörli a régmúlt nagy alakjairól azokat a vonásokat, 
melyek őket szinte emberfelettiekké tették a közfelfogás-
ban s illetve őket oly közel szállítja le hozzánk, hogy a 
homályban megnőtt alakjaik a mienkhez hasonlóvá 
törpülnek ; ha az isteni vezetés okszerűsége helyett pusz-
tán az ész pragmatismusát, az események kérlelhetlen 
logikáját viszi be a történetbe, a mint azt Wellhausen 
teszi sok helyütt e munkájában: akkor elkábít csak, a 
kegyelet nemes érzését kitépi s ezzel egy nagy kincstől 
rabolja meg a szívet. Az észnek lidércfényszerű tüzével 
némi világot gyújt ugyan; de az egész lelket a köznapi-
ság mocsárjába vezeti s az aztán ott is sülyed el. 

Ezért félnék a Wellhausen és társai munkáinak a 
serdültebb ifjúság és a laicus nagy közönség kezeibe 
való adásától. De maga Wellhausen sem ezeknek szánta 
művét, hanem bibliai tudósoknak, tanult theologusoknak, 
ép úgy, mint a »Skizzen und Vorarbeiten« 2-ik kötetét 
a »Composition des Hexateuchs«-t is. Kinek jutna eszébe 
ezt tárni a nagy publicum elé ? 1 Azután meg itt nem a 
római, nem a görög vagy perzsa, avagy arab nép tör-
ténetéről, hanem az izrael népéről van szó, melynek 
történetéhez egyedüli forrás a biblia, a mely szent köny-
vünk s a mely isteni kijelentést tartalmaz. A fenntebb 
emiitett népekről lehet írni minden kegyelet és vallásos 
érzés megsértése nélkül bármit; de nem lehet Izrael 
népéről, mert annak története, épen miután az speciali-
ter vallásos történet, úgy ö sze van forrva közönségünk 
vallási köztudatával, hogy itt egyenesen mágánák a 
valasosság lerontásának veszélye nélkül nem lehet a 
történetnek csak skelettjét adni, azt a csontvázat, a melyet 
meghagy a modern bibliai kritika. Most már, ha azok-
nak a bibliai történeteknek, melyeket gyermekkorától fogva 
valóknak tekintett a közönség és »felserdült ifjúság, * egy-
szerre megtagadjuk történeti igazságát, elvesszük azok 
varázsát: vájjon e történetekkel együtt a csak kézzel-
foghatóban hivő, a dolgok mélyére hatolni nem szerető 
nagy közönség nem veti-e majd el magát a kijelentést 
is ? úgy okoskodván, »hogyha már ez sem, meg az 
sem igaz, akkor nem igaz az egész sem !« és miután a 
könynyebben felfogható mindég népszerűbb s kellemesebb 
is, azt mondja igen hamar : »eddig mindég csak balga-
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ságot tanítottak, az igazat ez mondjál* s többé aztán 
maga nem kutat tovább, hanem esküszik a mester szavára. 
— Vájjon nem így van-e ? 1 

Most már azonban bevégzett ténynyel s illetve a 
megjelent művel állván szemben : erről kell szólanom. 

A mi mindenekelőtt a fordítást illeti, az általában 
világos, szép, tömör s magyaros és csak itt-ott vesztegeti 
meg fordító irályát részint az előtte volt idegen szöveg, 
részint pedig az újabb hírlapi neologismus, a midőn »ez 
idétt*-et ir »ebben az időben*, »szemkör«-t a »látkör« 
helyett stb. Nem magyaros : »Ugy van írva, hogy maga 
az egyptomi király engedte meg kiköltözködniök« (2. 1.); 
»Kölönösen szivén hordja Jeruzsálemet erős és fényes 
királyi székvárossá alakítani át* (26. 1.); »a miből minden 
dolog kiáll* (49. 1.); »ez is gondolkozás mód volt* (84. 1.) 
stb. Egyenesen érthetetlen ez : »S így a mit az egypto-
miaktól bízvást meg lehetett követelni, azt ők (t. i. a 
zsidók) merényletnek nézték* (2. lap). Talán így lesz: 
>s így a mit tőlük az egyptomiak bizvást megkövetel-
hettek, azt ők merényletnek nézték?1« Valamint a 135-ik 
lapon is ennek: »valamely isten parancsát kell teljesíteni* 
csak úgy lesz értelme, ha így olvassuk : »valamely isteni 
parancsot* stb. és bizonyára a 91. lapon is a hibás for-
dításnak s illetve annak tulajdonítható, hogy a fordító 
nem egészen helyesen értette meg az eredetit a követ-
kező logikátlan tétel : »Miután így kiküzdik magukat, 
most már magok közé bocsáthatják a pogányokat, teljes 
biztonságban lévén, hogy assimilálni fogják őket és nem 
maguk assimiláltatnak. A zsidósítás első sorban a Jeru-
zsálem körüli tartományrészekre terjed, majd Galileának 
és a Jordán keleti mentének némely területeire. S ekkor 
a héber nyelv, melyet a rabságból megtértek még száz 
évnél tovább megőrzenek, háttérbe szorul a pogányok 
arameus dialectusai elől és csak tudós és szent nyelvkép 
marad fenn.* Óhajtottam volna, hogy az előforduló 
idegen szavakat fordító magyarázta volna meg, ha már 
ő a nagy közönségnek szánta azt a könyvet, melyet 
szerző csak a theologus világ számára adott ki, s így 
nem tartott sok dolgot megmagyarázandónak; a m i n ő k : 
a midrds, ftiooig, ívvogog szavak, a Kiszlev, Adar és 
Nisán hónapok. Helytelenül használja fordító e pluraliso-
kat : bamoth, nebiim, midőn azokat »bamothok« s »ne-
biimok«-nak mondja; mindkettőnél benne van már az 
eredeti héber szóban a többes. Azonban annál inkább 
helyeslem amaz eljárását, hogy a könnyebb érthetőség 
kedvéért egy-két helyen a mi viszonyainkat hozza fel 
analógiául; a mint ezt pl. teszi a 37. lapon, midőn 
mondja : »maga e szó »kanaanita« kalmárt jelentett, 
mint ma a »zsidó« név Német- vagy Magyarországon* ; 
vagy a 90. lapon, midőn az Esdrás törvénykönyvéről 
mondja, hogy ez »később a zsidóság arany bullájává 
lett.* Itt hiába tette volna a »Test act«-et, ezt nem ér-
tette volna meg olvasói nagy része. S ha még meg-
jegyzem, hogy a nevek helyes nyomtatására több figyel-
met kellett volna fordítania, hogy pl. Achia helyett ne 
Athia, Mésa helyett ne Méta s Hazael helyet ne Haz-
rael került volna a szövegbe : a fordító munkájával ké-
szen vagyok. Legyen szabad azonban egy-két észrevételt 
még magára a munkára tennem. 

(Vége köv.) Kenessey Béla. 

B E L F Ö L D . 

Az ág. hitv. evangelikus egyház egyetemes 
közgyűlése. 

(Folytatás és vége). 

A közgyűlés második napján a theol. akadémiai 
nagybizottság jelentése tudomásul vétetvén, e tárgygyal 
kapcsolatban kimondatott, hogy a nagybizottság készítsen 
a jövő évre javaslatot, mely a theol. vizsgákra nézve 
egyöntetűséget hozzon létre. Egyszermind köszönetet 
szavazott a közgyűlés Prónay D. bárónak, ki a legjobb 
theol. munka szerzőjének az idén is 20 arany jutalmat 
tűzött ki a pozsonyi akadémián. 

A lelkészi vizsgák elnöksége kérdésében Prónay D. 
br. elnök felszólítására a kerületek nyilatkoznak és pedig : 
a dunáninneni kerület az eddigi uzust fenntartani kívánja; 
a dunántuli kerület a kerületi felügyelő és püspök kettős 
elnökségét kívánja; a tiszai kerület szintén a kerületi 
felügyelő és a püspök kettős elnökségét óhaj t ja ; a bányai 
kerület a régi szokást kívánja fenntartani. Prónay D. br. 
elnök: Miután két kerület a kettős elnökség mellett, 
kettő pedig az eddigi szokás mellett nyilatkozott, az 
eddigi szokás marad érvényben, vagyis minden kerület 
tetszésére bízatik az elnökség meghatározása. 

Karsay Sándor püspök indítványozza a lelkészek 
vizsgálati okmányának egyetemes jellegűvé tételét. Pró-
nay Dezső br. indítványára ezen ügyben a négy püspök 
értekezni fog s azután együttes indítványt tenni. 

A szupplikáció ügyében kiküldött bizottság jelen-
tésében a következő javaslatot terjeszti be : 

1. A tápintézetre való személyes kéregetés, mint 
a mely a mai viszonyok közt mind a kiküldött ifjak 
erkölcsi életére káros hatással van, mind pedig az érde-
kelt iskolákra hátrányos — beszüntettessék. 2. A fennteb-
binek helyébe következő intézkedés életbeléptetése java-
soltatik. Az egyes iskolák igazgatóitól, az év különböző 
szakaiban, az esperesi hivatal utján, az egyes gyüleke-
zetek lelkészeihez adakozási ivek küldessenek, kik a szent 
ügyet szem előtt tartva, a híveket adakozásra buzdítsák 
s az íveket a gyűjtött pénz becsatolásával az iskolák 
igazgatóihoz posta utján, újra és okvetlen visszaszármaz-
tassák. 3. Az ily módon eszközölt gyűjtésnek köre az 
algimnáziumokra vonatkozólag bezárólag bezárul azon 
egyházkerület határvonalával, a melyen azon léteznek, 
ellenben a főiskolák és akadémiák gyűjtési szabadsága 
kiterjed mind a négy egyházkeületre. A polgári isko-
lákra való gyűjtés szigorúan betiltassék. 

Gzékus István püspök ellene van a javaslatnak, me-
lyet elhibázottnak tart, mivel meggyőződése, hogy az 
ivekkel való gyűjtés eredményt nem fog felmutatni, úgy 
hogy míg a mostani gyakorlat mellett az egyes intézetek 
800—1000 frtot is kapnak évenkint, ezentúl IOO írthoz 
sem fognak jutni. A szupplikációt nem tartja az erköl-
csökre káros hatásúnak, mint a bizottság, ennélfogva 
kéri a javaslat elvetését, vagy ha ez nem történnék meg, 
a kerületekhez kéri áttétetni a javaslatot véleményezés 
végett. Szeberényi Gusztáv dr. püspök, mint a kiküldött 
bizottság egyik tagja a javaslat mellett szól, nincs ugyan 
ellene a szupplikációnak, de igenis a személyes kérege-
tésnek, szerinte magára a szupplikánsra nézve deprimá-
lólag hat, azt a kolduláshoz szoktatja, azokra nézve pedig, 
kik a kéregetőket kénytelenek ellátni, terhes. Az ivek 
kibocsátása által, melyeket a lelkészek kezelnének, véle-
ménye szerint nem fogna az adakozás csökenni, ellenke-
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zőleg növekedni. Ajánlja melegen a javaslat elfogadását. 
Karsay Sándor püspök kéri a javaslalatot a kerületek-
hez utasítani. Guggenberger János lelkész hatalmas szónok-
latot tartott a szupplikációk mellett. Ha — úgymond — a 
bizottság szégyenletesnek találja a szupplikációt a diákokra 
nézve, szégyenletes lesz az a lelkészekre nézve is. Egy 
évszázadok óta fennálló intézmény, mint a supplikáció, 
nem lehet erkölcsrontó. A suplikánsra nézve az csak 
előnyös, mert gyakorlati geográfiái ismereteket és egyébb 
bő tapasztalatokat szerez. O mindig tárt karokkal fogadja 
szerény paplakába a szuplikánsokat, mert tudja, hogy 
esetleg az ő gyermekeit is szivesen fogadják majd be 
másutt. Nem kivánja a kerületekhez utasítani az ügyet, 
hanem az egyetemes közgyűlést kéri a javaslat elveté-
sére és a szuplikációnak továbbra is fenntartására. Hörk 
József kollégium-igazgató úgyis mint intézeti igazgató, de 
gyakorlatból is ösmeri a szupplikációt s azt minden 
tekintetben jónak látja és sem erkölcsrontónak, sem 
szégyenítőnek nem tartja. Ellenkezőleg a szupplikánsok 
az intézetek és a hivek közötti viszonyt és összekötte-
tést tartják fenn s a mellett nekik is nagy javukra van, 
mivel gyakran jó társaságokba kerülvén, csiszolódnak 
és tapasztalnak. Kéri a szupplikációt fenntartani. Dole• 
schal Sándor lelkész : Mivel a javaslat mélyen belenyúl 
a tanintézek érdekébe s az eddigi régi szokást végkép 
meg akarja szüntetni, szóval mivel igen fontos az ügy, 
kéri a javaslatot a kerüleletekhez leküldeni. Hunfalvy János 
a bizottságnak egyik tagja, szinte hozzájárul, hogy a 
javaslat a kerületekhez küldessék véleményezés végett. 

A közgyűlés erre elhatározza, hogy a javaslat a 
kerületekhez tétessék át nyilatkozás végett. 

Az egyetemes fdtörvényszék kiegészítése szükségessé 
válván, a közgyűlés az üressé lett helyeket következőké-
pen tölti be: Veres Pál helyébe Králik Lajos, Fabinyi 
Eerenc helyébe Fabinyi Gyula, Buzágh János helyébe 
Baltazár A., végül Baltazár A. helyébe póttagul Lauch 
Pál választatnak meg. 

A sérelmi bizottság jegyzőkönyve felolvastatván, ha-
tároztatott : 

a) Horvát-Szlavonországban fekvő egyházak sérelmi 
ügyében a bizottság által a kormányhoz intézendő fel-
iratot, melyet Vétsey István jegyző olvasott fel, az egye-
temes gyűlés magáévá tette. 

b) Az evangelikus katonáknak a katholikus körme-
netekben való részvétele tárgyában elfogadja a közgyű-
lés a bizottság javaslatát, mely felhívja a püspököket, 
hogy ily esetekről szerezzenek értesülést, egyelőre azon-
ban intézkedést tenni nem tartja szükségesnek, mivel 
magán uton értesült a felől, hogy a körmenetben való 
részvétel nem kötelező az evangelikus katonákra. 

Vétsey István jegyző felolvassa a pénzügyi bizottság 
jelentését, melyet a közgyűlés tudomásul vett. E bizott-
ság javaslatai közül azt, hogy az alapítványi tőkék gya-
rapítása eszközöltessék, még pedig u. n. tartaléktőkék 
által, a közgyűlés elfogadta. — Szinovicz Lajos síremléké-
nek felállításáért kiadott 300 forintot a közgyűlés helyben-
hagyta. — A rimaszombati egyesült gymnázium kérelmére 
vonatkozólag tett javaslatot a közgyűlés szintén magáévá 
tette. E szerint elvül mondatik ki, hogy a gimnázium a 
gróf Teleky-Róth-féle alap ösztöndíjainak jótéteményeiben 
részesíttetik, az ösztöndíjak számát azonban esetről-esetre 
határozzák meg. — Az eperjesi kollégium pártfogásának 
kérvényére vonatkozólag javasolja a pénzügyi bizottság, 
hogy miután erre vonatkozó alap nincs, állandó segélyt 
nem adhat az egyház. Schmidt Gyula figyelmezteti az 
egyetemes gyűlést arra, hogy az eperjesi kollégium úgy 
Eperjes városa, mint a megye, mind pedig mások által 

is a legmelegebben pártoltatik, csak az egyház részéről 
nem részesül pártfogásban. Kéri tehát az egyetemes 
gyűlést, hogy legalább erkölcsileg részesítse a kellő tá-
mogatásban. Hasson oda, hogy az ifjak nagyobb szám-
mal keressék fel e jeles főiskolát, s ne mind a fővárosba 
tóduljanak, hol az egyetemen nem tanulnak, mert elő-
adásra nem járnak. A kollégiumban ellenkezőleg kény-
telenek folyton tanulni, naponkint felelni. Kéri az intézet 
támogatását. Hörk József kéri, hogy miután tudomása 
szerint ez idén van arra való pénz, az eperjesi jogaka-
démiát pénzbelileg segélyezzék. A közgyűlés elhatározza, 
hogy az eperjesi jogakadémiát következtetés nélkül a 
jövőre ez évben 150 frttal segélyezi. A felső-lővői tanin-
tézet segélyezésére az egyszersmindkorra javasolt 150 fo-
rintot a közgyűlés megszavazza. 

Czékus István püspök a közgyűlés figyelmébe 
ajánlja az egyetemes gyámintézet jelentését. 

A jelentés felolvastatván, azt a közgyűlés örvende-
tes tudomásul vette. Egyszersmind jegyzőkönyvileg örö-
mét fejezte ki a felett, hogy a gyámintézet 25 éves 
jubileumán úgy a német »Gusztáv Adolf-egylet*, mint az 
osztrák »Gusztáv Adolf-egylet« képviseltette magát. A 
gyámintézet kidolgozott alapszabalyait a közgyűlés nem 
kívánta tárgyalni, mivel azok először a gyámintézeti köz-
gyűlés által fognak tárgyaltatni, esetleg jóváhagyatni. 

Végül tárgyalás alá vétetett anyakönyvi kivonatok 
díjmentes kiadása tárgyában a dunántuli kerület amaz 
indítványa, hogy a törvény erre vonatkozó §-ának, mely 
a lelkészeket egy tekintélyes jövedelmi forrástól fosztja 
meg, eltörlése az országgyűléstől kérelmeztessék. Gug-
genberger, Szeberényi és Prónay D. br. felszólalásai után 
a közgyűlés ez utóbbinak azon indítványát fogadta el, 
hogy az indítványt vegyék le a napi rendről, minthogy 
ez idő szerint annak kedvező elintézéséhez különben sincs 
remény. 

Á gyűlés harmadik napján okt. 15-én a tanügyi 
bizottság 23 tagját választották meg ; elnökké Hunfalvy 
Pál, alelnökké Győry Elek, jegyzővé Batizfalvy lett. 

A csabai gimnázium kérvénye, mely tavaly is az 
egyetemes gyűlés előtt volt, de akkor, miután kellően fel-
szerelve nem volt, visszaküldetett, a tanügyi bizottsághoz 
tétetett át. 

A nyíregyházi gimnáziumnak a közgyűlés a tanügyi 
bizottság javaslatára megengedte, hogy állami segélyért 
folyamodjék. 

Az esperesi főgimnázium állami segélyezése ügyé-
ben jelentette Czékus püspök, hogy a szerződés a kor-
mánynyal még mindeddig nincs megkötve. Az intézet 
évi 4000 frtnyi segélyben részesül A megkötött szerző-
dést be kell mutatni az egyetemnek annak idején. 

A magyar agendára vonatkozólag Karsay Sándor 
püspök jelenti, hogy annak szerkesztése lassan de halad, 
ígéri, hogy mindent megtesz, hogy ez az egyház által 
annyira óhajtott és várt mű minél előbb elkészüljön. A 
közgyűlésnek e jelentés örvendetes tudomásul szolgált. 

A vallásoktatás ügyében a tanügyi bizottság jelen-
tése felolvastatik. Geduly Lajos püspök kifejti, hogy a 
vallásoktatásban igen sok nehézséggel találkoznak a 
lelkészek s így kívánatos volna ugyan, ha külön hitok-
tatókat díjazna az egyház, csakhogy erre nincsen pénz. 
Ha a kormány, mely megkívánja, hogy minden tanuló 
részesüljön a vallásoktatásban, az állami segélyt megna-
gyobbítaná, erre is jutna pénz. E helyett a miniszter 
leir az illető püpökhöz, ki kénytelen mindent elkövetni, 
hogy eleget tegyen a rendeletnek. Katholikus püspök-
nek könnyű ilyenkor a dolga, mert egyszerűen valamely 
közeli klastromot értesít s ez azután gondoskodik. Laukó 
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Károly lelkész felsorolja azon nehézségeket, melyekkel 
a hitoktatás a más intézeknél jár. A tanórarendszer oly 
beosztású, hogy neki pl. csakis vasárnap van idő adva 
arra, hogy az evangelikus tanulókat oktassa. Ez pedig 
tekintve, hogy 60—80 e tanulók száma, úgyszólván lehe-
tetlen. Kéri igen komoly megfontolásra venni ezen nagy 
horderejű ügyet, melynek elintézésétől a jövő generáció 
vallásos szelleme függ. Trsztyénszky Ferenc lelkész kár-
hoztatja a jelenlegi rendszert, mely mindenütt csak a 
merev formára fektet súlyt, a dolog lényegét pedig nem 
veszi figyelembe. Az evangelikus lelkészektől megköve-
tik, hogy pl. egy tanuló kedvéért menjen el az illető 
intézetbe oktatni. Kéri az egyetemes közgyűlést, hogy 
intézkedjék. Karsay Sándor püspök maga is végzi Győ-
rött a hitoktatást és igy ösmerősök előtte az említett 
nehézségek. De meggyőződése, hogy az odaadó buzga-
lom e nehézségeket képes legyőzni. E nehézségek any-
nyifélék a hány hely van és így határozatot hozni e 
tárgyban nem lehet. Jelentsék az illető lelkészek az 
egyes eseteket fel a püspököknek, azok majd felírnak a 
miniszterhez és intézkednek. Prónay Dezső elnök azt hiszi, 
hogy a fő nehézség a helyi körülményekben és a merev 
formalitásokhoz ragaszkodó jelenlegi rendszerben fekszik. 
De e nehézségekkel egyelőre legalább még küzdeni kell, 
hiszen a lelkész, midőn pályájára lépett, úgy is számolt 
pályája súlyos és nehéz teendőivel. Egyébként helyesli 
Karsay püspök azon indítványát, hogy a lelkészek tegye-
nek püspökeiknek jelentést minden esetben. Hangsúlyozza 
továbbá, hogy itt is érezhető az egyetemes alap szük-
ségessége. A bizottság jelentését a kerületekhez kéri 
áttéteni. 

A közgyűlés ily értelmében határoz. 
A zsinat kérdésében Prónay Dezső br. elnök nyi-

latkozattételre szólítja fel a kerületeket. A dunántuli ke-
rület szükségesnek tartja a zsinattartást. A bányakerület 
szintén szükségesnek tartja a zsinattartást, oly megjegy-
zéssel, hogy az eddigi előmunkálatok újra átdolgoztassa-
nak az újonnan alakítandó zsinati bizottság által. A 
dunáninneni kerület a zsinatot ez idő szerint nem tartja 
szükségesnek. A tiszai kerület ez ügyet nem tárgyalta 
azért, mivel a pestmegyei esperességet nem tartotta 
illetékesnek a kerületekhez indítványt küldeni. 

Fóldváry Mihály csodálkozik, hogy Czékus István a 
tiszai kerület püspöke, kit igen liberális embernek ismer 
és tisztel, nem tárgyaltatta kerületében ezen fontos ügyet. 
Szerinte itt a pestmegyei illetékességéről vagy nem 
illetékességéről szó nem lehet. Szontágh Pál szintén cso-
dálkozik a tiszai keiíilet határozatán. Prónay Dezső br. 
elnök, miután a dunántuli és bányai kerületek határoza-
taiban nem lát eltérést, hiszi, hogy az új zsinatbizottsá-
got meg kellene választani s annak utasításul adni, hogy 
az előmunkálatokat vezesse, hogy a zsinat tárgya egyébb 
ne legyen, mint az egyetemes közgyűlés és a kerületi 
közgyűlések szervezése. (Helyeslés.) Fóldváry Mihály az 
egyetemes alap megalkotását is a zsinat tárgyává kivánja 
tenni. (Helyeslés.) Mudrony Pál, miután maga az elnök 
kijelentette, hogy a közgyűlés csak akkor határozhat, 
ha legalább három kerület van valamely kérdés mellett; 
nem érti miként lehet mégis, hogy most, mikor csak 
két kerület nyilatkozott a zsinat mellett, s egy ellene, 
egy pedig épen nem nyilatkozott, a zsinati bizottságot 
meg akarják választani. Különben pedig a zsinati bizott-
ságnak nem kiván utasítást adni, mert ez által egy csonka 
zsinat jönne létre. E részben is a kerületeket kivánja 
megkérdezni, s azért az elnöknek az utasításra vonatkozó 
javalatát a kerületekhez áttétetni. Czékus István püspök 
kerülete nevében kijelentheti, hogy habár a zsinatra 

vonatkozólag nem hozott is határozatot, az előmunkála-
tok megtételéhez hozzájárul, mert azok elkészülvén, 
úgyis ismét a kerületekhez küldetnek le véleményadás 
végett. 

A zsinat előkészítése kimondatván, a zsinati bizott-
ság tagjaivá megválasztattak a dunáninneni kerületben : 
Elnök: Baltik Frigyes, Trsztyénszky Ferenc, Dolmányi 
Lajos, Leska János, Samarjay Károly; a dunántuli ke-
rületben : elnök: Tatay Sámuel, Gyurátz Ferenc, Posz-
dek Sámuel, Ostffy Pál, Prónay Gábor báró; a tiszai 
kerületben : elnök : Farbaky József, Zelenka Pál, Schmidt 
Gyula dr., Hámos László, Hörk József; a bányakerület-
ben elnök: Földváry Mihály, Zsilinszky Mihály, Hun-
falvy Pál, Doleschall Sándor, Horváth Sándor, Breznyik 
János, Láng Adolf. Általános elnökké választatott: Prónay 
Dezső báró, alelnökké: Földváry Mihály, jegyzők: Győry 
Elek dr., Vetsey István, Haan Lajos, Schranz János. 

Következett a Luther-társaság jelentése, mely sze-
rint az egylet, a mely eddig csak ideiglenes volt, most 
már véglegessé lett. A társaság védnöke Fabiny Teofil 
igazságügyminiszter, elnöke Hunfalvy Pál, jegyzője Bog-
nár Endre. A társaságnak van 8 alapító tagja (100— 
100 frttal), 175 évdíjas tagja (4—4 frttal) s egy év óta 
a társaság összes vagyona 2714 frtra gyarapodott. E 
jelentést a közgyűlés örvendesen tudomásul vette. 

Több kisebb fontosságú tárgy elintézése utánapozso-
nyi egyház kérelmét olvasták fel. Ebben az egyház a 
líceumnak az egyetemes gyűlés felügyelete alá helyezését 
kéri. Dulla Máté szükségesnek tartja, hogy audiatur et 
altéra pars, tehát a dunáninneni kerület, melyhez eddig 
tartozott a líceum, hallgattassék meg e tárgyban. Többen 
egyszerűen a tanügyi bizottsághoz kívánják áttenni a 
kérvényt. Győry Elek egyszersmind a pénzügyi bizott-
sághoz kívánja áttenni ez ügyet, hogy az a kerület által 
megvont 250 forint helyett eszközöljön ki a líceumnak 
pénzsegélyt. 

Dulla Máté nem helyesli, hogy az intézetet enge-
detlenségeért még jutalmazzák is. (Felkiátások : Ohól) 

Trsztyénszky Ferenc pozsonyi lelkész tiltakozik e 
kifejezés ellen s leghatározattaban visszautasítja azt. Itt 
egy jogi viszony tisztázásáról lehetett csak szó, de nem pa-
rancsolásról, sem engedelmességről. (Ugy van 1 Ugy van 1) 

Prónay Dezső br. általános helyeslés között jegyzi 
meg, hogy a hol egy hazafias egyház, mint a pozsonyi 
egyház igy megtámadtatik, ott csak helyén van, ha e 
támadást visszautasítja. Egyébként pedig megjegyzi, 
hogy a pénzügyi bizottsághoz nem kell áttenni a kérel-
met, mert ha egy kerület, helyesebben az abban levő 
esperességek néhány magát felvető vezérférfiának sike-
rült a 250 forintnyi segélyt megvonni e hazafias egyház 
líceumától, találkozik még egyes ember, ki ezen össze-
get az intézet számára megadja! (Zajos éljenzés! Éljen 
Prónay!) 

A közgyűlésnek több tárgya nem lévén, Czékus 
István püspök Prónay Dezső báró elnöknek a közgyűlés 
nevében ennek tapintatos és buzgó vezetéseért köszönetet 
mondott s azt jegyzőkönyvbe vétetni indítványozta. A 
közgyűlés éljenzéssel elfogadta ezen indítványt, mire 
Prónay Dezső báró elnök V23 órakor berekesztette a 
közgyűlést, a tagok ügybuzgó érdeklődését megköszönve. 
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Az ev. ref. egyház egyetemes konventje. 
Ez alkalommal a dunántúli egyházkerületnek s eb-

ben a kerületi főiskolájáról hires szép múltú Pápa váro-
sának jutott a szerencse, hogy ev. reformált egyházunk-
nak az egyetemes konventre egybegyűlt legkiválóbb fér-
fiait kebelében üdvözölhesse. 

A konventi tagok zöme f. hó 17-dikén vasárnap 
érkezett körünkbe, kiváló szívességgel s nagy lelki öröm-
mel fogadtatva nemcsak a vendéglátó dunántúli egyház-
kerület és a pápai ev. ref. egyház vezérférfiai és kép-
viselői által, de általában Pápa városának minden rendű, 
rangú és felekezetű lakosságától. 

A konvent rendes ülése f. hó 18-adikán délelőtt 
11 órakor vette kezdetét. Az egyházi elnöki széket Kun 
Bertalan tiszáninneni püspök foglalta el, a világi elnök-
séget Vályi János tiszántúli egyházkerületi gondnok vitte, 
mivel nemcsak egyházunk köztiszteletben álló nestora 
báró Vay Miklós ő excellentiája volt betegsége által 
akadályozva mindnyájunk nagy fájdalmára a konvent 
ülésein való részvételben, hanem Tisza Kálmán és báró 
Kemény Gábor főgondnokainkat is távol tartotta a kon-
venti tárgyalásoktól másnemű halaszthatatlan elfoglalta-
tásuk. 

Egyházi elnök megnyitó imája és rövid beszéde 
után, melyben üdvözölve a konvent tagjait, kifejezést 
adott a báró Vay Miklós távolléte folytán általánosan 
érzett sajnálkozásnak és őszinte részvétnek, Beöthy Zsig-
mond indítványára az elnökség az egyetemes konvent 
tagjainak üdvözletét a távollevő nagy férfiú részére táv-
irat útján tolmácsolta. Majd a tagok névsorának felolva-
sásával és igazolásával a megalakulás fejeztetett be. Jelen 
voltak: Dunamellékről: Szász Károly püspök, Sziládi 
Áron, Baksai Sándor, Filó Lajos, gróf Tisza Lajos fő-
gondnok, Szilágyi Dezső, Kerkapoly Károly, dr. Ballagi 
Mór. Dunántúlról: Pap Gábor püspök, Csonka Ferenc, 
Körmendi Sándor, Beöthy Zsigmond, Véghely Dezső, 
Molnár Béla. Tiszamellékről: Kun Bertalan püspök, Fe-
jes István, Makai Dániel, Mocsári Lajos, Lükő Géza. 
Tiszántúlról: Révész Bálint püspök, Kiss Áron, Szabó 
János, Tóth Sámuel, Széli Kálmán, Vállyi János főgond-
nok, Ritook Zsigmond, gr. Ráday Gedeon, gr. Degen-
feld József, György Endre. Erdélyből: Szász Domokos 
püspök, Szász Gerő, Benkő János, dr. Kovács Ödön, Je-
nei Viktor és Szász Béla. 

Jegyzőkül megválasztattak : Tóth Sámuel, dr. Kovács 
Ödön, Ritook Zsigmond és Szász Béla. 

Olvastatott a tiszántúli ev. ref. egyházkererületi 
közgyűlés több tagjának f. évi május hó 5-én kelt s a 
konvent elnökségéhez intézett kérvénye, melyben neve-
zett egyházkerületnek azon, folyamodók által nem he-
lyeselt eljárása alkalmából, hogy a konventi tagok nem 
az egyes presbyteriumok, hanem az egyházkerületi köz-
gyűlés által választattak meg, az egyetemes konventet 
annak eldöntésére kérik, hogy vájjon a konventi tagok 
az egyházi törvények szerint választhatók-e az egyház-
kerületi közgyűlés által ? 

Dacára, hogy e kérvény ügyében már a nyilvános 
ülést megelőzőleg zárt értekezlet is tartatott, az e napi 
ülés legnagyobb részét elfoglalta az e tárgy felett kifej-
lett hosszadalmas vita. Csak a főbb nézeteket említve 
meg : Beöthy Zsigmond nem tartja tárgyaihatónak e kér-
vényt, mert az nem az illető egyházkerület által terjesz-
tetett fel (amint azt a 61-dik § e) pontja határozottan 
előírja); Fejes István szerint a kérvényben törvénymagya-
rázatra van a konvent felszólítva, ami pedig csakis a 
zsinatnak van jogában; ennélfogva ő e kérdést a követ-

kező zsinat tárgyai közé óhajtja előjegyeztetni; Szász 
Károly napirendre kiván térni a két szónok által han-
goztatott mindkét indok alapján ; Kerkapoly nem óhajtja 
a 61. § e) pontjának egész rideg alkalmazását egyesek 
kérvényezési jogát minden esetben megtiltani. Mocsáry 
Lajos hosszasan fejtegetvén, hogy az egyházi törvények-
ben nyilván ki van az mondva, hogy a konventi tagok 
az egyes presbyteriumok által választassanak és így e 
szerint itt nem törvénymagyarázatról, hanem törvény 
alkalmazásáról lehet szó, felhivandónak véli a kerületet, 
hogy konventi tagjainak népképviseleti alapon történendő 
megválasztásáról mielőbb intézkedjék. Filó Lajos elismeri, 
hogy a konventi tagok egyforma módozatok szerinti vá-
lasztása felettébb kívánatos, de elismeri azt is, hogy az 
egyházi törvényekből mind a kétféle választási módozat 
mellett lehet érveket találni: a következő zsinat teendő-
jének tartja, hogy ez ügyben félre nem érthető novel-
láris intézkedésével az egyöntetűséget létrehozza. A vita 
befejezése után a Beöthy és F'ejes indítványai kisebbség-
ben maradván; 20 szavazattal a Szász Károly indítványát 
fogadta el, melyszerint: mivel a szóban levő kérvény nem 
az illető egyházkerület közgyűlése által terjesztetett fel s 
mivel benne a konvent hatáskörét túlhaladó törvény-
magyarázatot kérnek : az egyetemes konvent felette napi-
rendre tér. 

A konventi tárgysorozat felolvastatván, némely 
tárgyak az illető bizottságokhoz utasíttattak, mely bizott-
ságok a f. hó 19-én tartott második ülésben alakultak 
meg, a következőleg: 

Közigazgatási bizottság: Elnök Vályi János, előadó 
Fejes István. 

Közjogi bizottság : Elnök Kerkapoly Károly, előadó 
dr. Jenei Viktor. 

Iskolaügyi bizottság : Elnök Szász Károly, előadó 
dr. Kovács Ödön. 

Misszióügyi bizottság: Elnök Tisza Lajos, előadó 
Körmendi Sándor. 

Egyetemes nyugdíjalap bizottság : Elnök Kerkapoly, 
előadó Széli Kálmán. 

A konventi biróság tagjainak száma 21-ben álla-
píttatott meg, bele értve a két elnököt. A 19 tagra 
elrendeltetvén a titkos szavazás, a következők lettek a 
legfőbb biróság tagjaiul elválasztva s egyszersmind fel is 
esketve: 

Révész B., gr. Degenfeld, Tóth Sámuel, Kerkapoly, 
gr. Tisza L., Csonka F., Véghely D., Fejes I., Vályi J., 
Ritook Zs., Szabó J., dr. Kovács Ö., Filó L , Beöthy 
Zs., Szilágyi D., Lükő F., Jenei Viktor, Szász Domokos 
és Sziládi Áron. 

Ezután a közalapi végrehajtó bizottság s ezzel 
kapcso l tban a három tagu ellenőrző bizottság jelentései 
a'apján a közalap nagyfontosságú ügyének tárgyalása 
kezdetett meg. A Jordán-féle hagyaték ingatlanának el-
adása elhatároztatott, a kivitel módozatának megjelölése 
egy kisebb számú küldöttségre bizatván. Igen hosszas 
vitatkozást keltett fel a közalap javára tett alapítványok 
kérdése, hogy t. i. ezek érintetlenül, mint ilyenek kezel-
tessenek-e, vagy pedig minden ^apítványból elszakíttas-
sék és külön kezeltessék azon összeg, mely mint az 
illető alapító köteles évi járulékának húszszorosa, alapít-
ványnak szorosan nem tekinthető. Végre is abban tör-
tént megállapodás, hogy a más meglevő alapítványok 
adományozói, amennyiben az alapítványi összeg kész-
pénzben le van fizetve és az illető köteles évi járuléká-
nak 20-szoros összegével legalább is egyenlő, évi járulék 
fizetésére vagy ennek megváltására nem köteleztetnek, 
jövőre nézve azonban minden egyes esetben kérdésbe 
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teendő, hogy az illető adományozó a közalapnak fel-
ajánlott összeget alapítványnak vagy az évi járulék 
megváltásának akarja-e tekintetni s a kezelés ehez képest 
történjék. 

A tárgyalás további folyamán oly értelmű felszó-
lalások történtek, mintha a mult évben alakított j> köz-
alapellenőrző bizottság* túllépte volna a végrehajtó bi-
zottsággal szemben tulajdonképeni hatáskörét, sőt né-
melyek egyenesen kétségbe vonták az ily ellenőrző-bi-
zottság szükséges voltát is. Az így támadt vita ismét jó 
időre megszakította a tárgyalás tulajdonképeni folyamát, 
végre is abban történt megállapodás, hogy ez alkalom-
mal az ellenőrző-bizottság munkálata a maga teljes-
ségében figyelembe vétetni s tárgyalás alapjául fog 
szolgálni. 

A harmadik napon az erdélyi, tiszántúli és tiszán-
inneni egyházaknak adandó közalapi segély lett végleg 
megállapítva. Délután a konventi biróság tartott ülést s 
két fellebbezett ügyet intézett el. Az oly régen folyó 
alsok-sarkadi ügy visszatétetett az egyházmegyére, azon 
utasítással, hogy a törvények értelmében alakítván meg 
a bíróságot, hozzon új Ítéletet. 

Negyedik nap (csütörtök) a közalapi kérvények tár-
gyalása folytattatott. A segélyben részesített egyházak 
és lelkészek névsorát jövő számunkban lesz alkalmunk 
közölni, valamint a rövid tudósítást a konvent további 
üléseiről. (Vége köv.) 

Szász Károly úr püspöki látogatása. 
Három heti fárasztó utazás és munka után f. hó 

2-án reggel érkezett főpásztorunk Baranya utolsó pont-
jára Rónádfára, hol az egyházmegye lelkészei és tiszt-
viselői számosan megjelentek, hogy búcsút vegyenek sze-
retve tisztelt püspöküktől. Itt volt Nádossy Kálmán 
ág. esperességi felügyelő is, úgy a szent-lőrinci járás — 
melyre a mostani látogatás súlypontja esett — fő- és 
alszolgabirája, hogy püspökünk iránti meleg ragaszkodá-
sukat és tiszteletüket, valamint az egész kőrútban, úgy itt 
ez utolsó állomáson is kifejezzék. 

A templomban bizonyos meghatottság volt észre-
vehető a főpásztoron is, mit természetesen a bekövetke-
zett alkalom idézett elő. — »Utolsó pontjára értem — 
mond a főpásztor — ezzel püspöki körutamnak ez egy-
házmegyében. Két ízben 64 anya-, 12 leány- és társ-
egyházat, összesen 76 egyházat látogattam meg, hirdet-
vén mindenütt az Isten evangeliomát. Szóltam mindenütt 
az atyai szív érzéseível, még ott is, hol dorgálnom kel-
lett, mert a hova vesszővel mentem, még oda is atyai 
szeretetet vittem magammal. És midőn körutamnak emez 
utolsó pontjáról visszatekintek, elfogódott szívvel állok 
meg előttetek. Nem dicsekszem az én munkámnak vé-
geztével, hogy valami nagyot végeztem. Mikép is dicse-
kedném ? Hisz ha mind azokat megtettük is az utolsóig, 
melyek reánk bízattak, csak kötelességünket teljesítettük. 
Es midőn búcsúznom kell, jól esik lelkemnek, hogy épen 
e kisded gyülekezet maradt utolsónak. Most ajkamra 
vehetem a nagy apostol Pálnak szavait: »Örömmel vég-
zem az én futásomat ti köztetek,* mert itt nem kell 
feddőznöm, mert nincsenek köztetek azok a bűnök és 
tévelygések, melyek fájdalom másutt pokolként nehezed-
nek a lelkekre. — Örömmel hallottam és tapasztaltam, 
hogy mióta a szomszéd mecskei anyaegyháztól elválva, 
Rónádfa Hernádfával egyesült, az erkölcsökben előbb 
mentetek, az Úrnak 42 év óta köztetek sáfárkodó agg 

szolgáját becsülitek és tisztelitek, az ő atyai szeretetéért 
még Öregsége gyengeségeit is eltűritek. Szeretem ezt ti 
bennetek, mert ebben is az Isten és az ő háza iránti 
szeretetnek adjátok jelét. 

Majd áttért a főpásztor a helyi iskolaügyre s e 
tekintetben határozott elégedetlenségének adott kifeje-
zést. Persze hogy e kisded gyülekezet a lelkészi állomás 
mellett nem képes külön tanítói állomást fenntartani, ennél 
fogva az iskola szellemileg és anyagilag ma is abban a 
primitív állapotban van, mint volt felállításakor 40 évvel 
ez előtt. Intette tehát a gyülekezetet, az igen fontos 
ügyben is kötelességének teljesítésére, mondván a töb-
bek közöt t : »az idők egyben mindenesetre gonoszok ; 
a régi észszel nem bírjuk már többé helyünket megállni; 
de abban nem gonoszok az idők, hogy a ki munkásság-
gal képzettséget egyesít, sokkal jobban mehet előre, mun-
kájának gyümölcse sokkal gazdagabb, mint a régi világ-
ban. Nem azért mintha manapság többet teremne a föld, 
mert nemcsak a föld adja ám a gyümölcsöt, szántó-
föld nélkül is termő földje van annak, ki kellőleg ki-
műveli magát. Azon legyetek azért mit Pál apostol mond : 
»értelemmel ne legyetek gyermekek; értelemmel öregek 
legyetek«; s ha az értelemmel párosult munkássághoz 
jámborságot jó erkölcsöt is kapcsoltok s így haladtok, 
előre, akkor boldogok lesztek. Es most midőn búcsút 
veszek tőletek, búcsút kell vennem az egyházmegyétől 
is, mely ez évben minden hivatalos teendőim között leg-
többet foglalkoztatott engemet. Óh mily örömmel telje-
sítettem én itt csekély erőm mértéke szerint az én futá* 
sómat, bár sokszor roskadozó léptekkel haladtam előre. 
De úgy tetszett nekem, mintha Uram szavát hallottam 
volna : »Péter, kövess engemet és embereket fogsz halászni.« 
Embereket halászni! valóban ember feletti munka, hisz 
ehhez az isteni kegyelem hálója kell.« »És mikor nehéz 
volt az út — mondá a főpásztor — mintha hallottam 
volna ismét: vedd fel az én keresztemet és kövess engemet. 
Ennek viselésére gyengének éreztem magamat, mert 
míg az ő keresztje megváltotta a világot, addig az én 
gyenge vállaim e kereszt alatt roskadoztak. De ismét 
hallottam szózatot, mely bíztató volt: az én igám gyönyörű-
séges, az én terhem könnyű• és megértettem szavát; 
igaza volt; érezhetjük ezt mindannyiszor, valahányszor 
kötelességeinket híven teljesítettük.* Úgy van U r a m ! 
A te igád gyönyörűséges és a te terhed könnyű, mert 
te magad jösz segítségül azoknak, a kik roskadoznak. 
És most Isten veled Baranyának gyönyörű tájai Nem 
mondom, hogy senki ti közületek az én orcámat többé 
nem látja, sőt hiszem, hogy ti is látni fogjátok az én 
orcámat ti köztetek ; mert az a testvéri érzés, melylyel 
körülvettetek, annyira lekötötte szívemet, hogy ha lesz 
időm, pihenni a ti baráti körötökbe ismét eljövök. Ti 
pedig rónádfaiak, midőn ez alkalommal ti értetek is kö-
nyörögni akarok, egyesítsétek a ti imáitokat az enyém-
mel, jertek imádkozzunk U 

Kell-e mondanom, hogy a fennti búcsuzásnak az 
én részemről csak halvány vonásokban adhatott szavai 
érzékeny könyekre fakasztottak minden jelen voltakat. 
Elérzékenyült, könnyezett maga a főpásztor is és e 
könnyekben az ő atyai szívének érzelmei megszente-
lődtek. 

És most a kötelességszerű iskolavizsgálat és pres-
byteri gyűlés mellőzésével — melyre nézve különben is 
igen kevés írni valóm lenne — hadd írjak még néhány 
sort arról a jelenetről, melynél meghatóbb csak igen 
ritkán fordúl elő az életben. Mindenek előtt tájékozásul 
megemlítem, hogy szeretve tisztelt főpásztorunk, egyház-
látogatási körútja alkalmából, minden felső-baranyai ref. 
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lelkésznek saját arcképeiből egy-egy példányt ajándé-
kozott emlékül. 

Ott vártuk testületi'eg a rőnádfai paplak nagy ter-
mében főpásztorunkat s végre a presbyteriummal vé-
gezve, a nagy terembe belépett. Ekkor előállt egyház-
megyénk szeretve tisztelt esperese nt. Kovács Antal úr, 
s egy szép művű albumot tartva kezében, a legmélyebb 
ihlettség hangján így szólt: »Főtisztelendő és méltóságos 
püspök úr, szeretve tisztelt Főpásztorunk és Atyánk I 
Nagy örömöt szerzett nekünk s a legkellemesebb meg-
lepetésben részesített bennünket akkor, midőn főpásztori 
körútja alkalmából becses arcképével mindnyájunkat meg-
ajándékozni kegyeskedett Kézzel fogható, szemmel lát-
ható becsesebb ajándékot nekünk ennél nem adhatott 
volna; mert ezen arckép, míg egy részről családi tűz-
helyünk kedves és méltó díszéül szolgál, úgy más rész-
ről annak szemlélése vissza idézi mindig emlékünkbe 
ama szép napokat, melyekben a kötelesség teljesítésé-
nek, az ügyszeretetnek, s az apostoli buzgóságnak oly 
szép példáit láttuk. Hogy ezeket a szép napokat meg 
érhettük s le is élhettük, legyen érte hála és dicsőség 
Istennek. De legyen hála és köszönet Méltóságodnak is, 
ki eme szép napokban egyházi életünkre oly sok jót 
árasztott. íme most, midőn a válás pontján állunk, midőn 
elfogódott keblünk fájó érzésével veszünk Méltóságodtól 
búcsút, midőn szívünk mélyéből kívánjuk, hogy Isten 
vezérelje Méltóságodat szerencsésen vissza szerető csa-
ládja körébe s oltalmazza meg kedveseivel együtt minden 
bajtól, különösen a most uralkodó és fenyegető járvány 
veszélyeitől : most ez ünnepélyes pillanatban fogadja tő-
lünk atyai szívességgel becses arcképeiért e szerény al-
bumot, melybe a felső-baranyai ev. ref. egyházmegye 
lelkészi karának arcképei foglalvák. — A mi szerény 
arcképeink ez albumban ugyan élettelenek, de legyen 
meggyőződve Méltóságod, hogy ez arcképeknek élő pél-
dányai Méltóságodhoz a legmelegebben ragaszkodnak s 
Méltóságod körül csoportosulva, jó és rosz időben a haza 
és az anyaszentegyház jólétéért buzgólkodnak. Átadom 
tehát ezennel lelkésztársaim megbízásából a mi szerény 
ajándékunkat.® 

A főpásztor meg volt hatva, megindult könnyeinek 
árja, zokogva sírt, az esperest megcsókolta s ennyit mond-
hatott csak zokogva: köszönöm, igen köszönöm. 

Ezek után következett az ebéd, mely kedélyesen 
költ el s az alkalmi toasztok sem hiányoztak. 

Megindult ismét a hosszú kocsisor Szent-Lőrinc felé 
a vasúti állomásra s néhány perc múlva — szívélyes 
búcsúzás után — elragadta ismét körünkből szeretve 
tisztelt főpásztorunkat a sebes vonat, ki elment, hogy a 
tolnai egyházmegye hatósága alatt levő pécsi leányegy-
házat is meglátogassa. 

Pécsen a vasúti állomásnál minden vallásfelekezet-
ből egybegyűlt nagy közönség várta ismét püspökünket. 
Legelsőként üdvözölte őt Csekei István esperes úr a 
tolnai egyházmegye részéről, azután Galamb Gyula Ba-
ranyamegye főpénztárnoka — mint gondnok — a pécsi 
reformátusok részéről; végre Aidinger János polgármes-
ter a városi hatóság részéről. Ez üdvözlő beszédekre 
püspök úr kenetteljesen s jól átgondolt szavakban vála-
szolt, mondván körül-belül a többek közt a következőket : 
Miután én ide e nemes város falai közé, mint az itteni 
kisded reform, gyülekezet főpapja jöttem, legkevésbé 
sem vártam ezt a kitüntető megtiszteltetést, melybe cse-
kélységemet e nemes város lakói felekezet különbség 
nélkül részeltetni kegyeskednek. S ha már e szép, s ha-
zánk egyik legjelentékenyebb városának igen tisztelt 
közönsége engem erre méltatott, egyben semmiesetre sem 

csatlakozik, abban, t. í. hogy a mí törekvésünknek is 
egyik legfőbb célja nem más mint az, hogy az egyház-
ban hasznos és nemesen érző jó hazafiakat és honleá-
nyokat neveljünk a hazának. Es bár emberi fogalmak 
szerint különbözőképen imádjuk is az Istent, de egyben 
úgyhiszem, találkozunk mindnyájan, a közös haza szere-
tetében s úgy hiszem, hogy ennek oltára körül egyező 
akarattal, egyező érzelmekkel jövünk össze mindnyájan. 
Legyetek hát üdvözölve felekezeti különbség nélkül! 
Istentől üdvöt és áldást kívánok e nemes város minden 
lakóinak! 

A legőszintébb s szűnni nem akaró lelkes éljenzés 
követte püspök úr szavait, melyek a legkellemesebb be-
nyomást tették az egész közönségre. Ekkor a f.-baranyai 
néhány tagból álló kiséret itt elvált püspök úrtól. Haza 
jöttünk s jó reménységgel tekintünk a jövő elé; biztos 
reményünk lévén a felől, hogy a püspöki látogatás egy-
házmegyénkben meg fogja teremni a maga hasznos gyü-
mölcseit úgy valláserkölcsi, mint anyagi tekintetben. 

Elmultak tehát a szép, a felejthetetlen napok, me-
lyek a f.-baranyai ev. ref. egyházmegye életében örökre 
emlékezetesek maradnak. Három hétig és három napig 
tartott az őszi látogatás oly kitartó buzgalommal és 
szűnni nem tudó munkássággal folytatva, melyhez ha-
sonlót csak a legkiválóbb szellemi és testi erő bírhat 
meg. Egy pár kivétellel mindennap két egyházat láto-
gatott meg és szólt mindenütt bölcsességgel és szeretet-
tel, el nem hallgatva sehol semmit azokból, melyek az 
ő híveinek békességökre valók. Valóban csaknem ember 
feletti munka volt ez. Már a kora reggeli órákban tal-
pon lenni, azután egyik mint a másik nap, úgy reggel, 
mint délután sietve kocsira ülni, hőséget tűrni, rengeteg 
port nyelni, azután minden megérkezésnél a fogadó be-
széd tartalmát szem előtt tartva, arra válaszolni, bizony 
nem csekély feladat magában véve is. De hát a többi! 
Hisz ezután következett még mindenütt a java; hisz 
ezen nagyobb részt testi töredelmek után következett 
még a szellemi munka; ezután tartattak minden egyház 
templomában a gyülekezet lelki szükségeihez mért, 
mondhatom nagyszabású, sokhelyt monumentális beszé-
dek ; majd erre következett az iskola vizsgálat, hol cen-
sorként kevés kivétellel ismét püspök úr maga szerepelt; 
majd ezután a presbyteriummal való értekezés, benyúlva 
csaknem mindennap a késő éjszakai órákba. Hát biz ez 
oly munka, melynek lankadás nélküli teljesítésére csak 
oly kiváló szellemi és testi erő lehet képes, milyennel a 
mi püspökünket az Isten megáldotta. Es ennyi munka, 
ennyi törődés is főpásztorunkat nemcsak hogy meg nem 
viselte, de sőt a komoly munka után, örök ifjú kedélyé-
nek gazdag tárházából a reggeli, ebéd és vacsora mellé 
fűszert is tudott és kegyes volt juttatni nekünk; mi 
főpapi személyét vonzóvá, nekünk kedvessé, felejthetet-
lenné s mindenek fölött tiszteletreméltóvá tette. — Mert 
hiszen lehet-e tiszteletreméltóbb és kedvesebb egy oly 
főpásztornál, ki a mint mondá, látogatását nem akarja 
tekinteni hivalkodásnak, hanem munkának s ezt legkö-
zelebb a tavaszi és jelen körútja alkalmával oly fényesen 
be is bizonyította; de azért a leghívebben teljesített 
munka után, amaz üdülésre szánt néhány percben, a 
talpra esett ártatlan tréfának sem volt ellensége, sőt atyai 
szívének egész melegét a maga szeplőtlen tisztaságában 
övéivel ekkor éreztette. 

Hát a mi családainkról, értem a papi családokat, 
hallgassak-e ? mert hát minket igen kevés kivétellel 
a jó Isten ezzel is megáldott, még pedig egyik másik 
kollegánkat — közűlök magamat sem veve ki — számos 
tagból álló családdal; hála neki e különös kegyelméért. 

Só* 
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Már hogy hallgatnék ? Hiszen a mi családainkból is érez-
tette püspök úr atyai szivének egész melegét ; kis gyer-
mekeinket ölébe vette, csókjaival elhalmozta, kifejezést 
adva ezzel is a legfőbb pásztor hű követésének : »enged-

jétek hozzám jőni a kisdedeket. * Bizony a mi családaink 
kicsinyeiről elmondhatom, hogy ezek mind a legédesebb 
fiúi és leányi viszonyban érzik magukat szeretve tisztelt 
püspökükkel s őrzik keblükben kedves jó emlékét annak 
a főpásztornak, ki otthon övéi körében maga is minta-
szerű családapa. 

Ambrus József,\ 
evang. reform, lelkész. 

Észrevételek a „Supplicatio" cimű nyilatkozatra. 
A »Prot. egyh. és isk. lap* 39-ik számában tiszt. 

Kiss Benő ordasi ref. lelkész úr fenntidézett nyilatkoza-
tában az ev. tápintézetek számára évenkint könyörado-
mányokat gyűjtögető szupplikánsok iránt oly bélyegző 
megjegyzéseket tett közzé, melyek alólirottat az igazság 
érdekében némely észrevételek tételére indítják. A fennt-
nevezett tiszt, lelkész úr maga is elismerőleg szól ugyan 
a supplicatio intézményéről, mint a mely által főképen 
a kiküldött tanulóknak országszerte gyűjtendő tapaszta-
lásra bő alkalom nyilik. És csakugyan ezen tapasztalás-
szerzés egyik főrúgója a szupplikálásra vállalkozó tanulók-
nak, mely őket az útiköltségek fedezésére alig elegendő 
jutalékon kívül az utazási fáradalmak és a kéregetéssel 
összekötött kellemetlenségek elviselésére ösztönzi és báto-
rítja. Csak hogy maga ezen tapasztalás-gyűjtés nem min-
denütt tétetik kellemessé szíves fogadtatásuk által, hanem 
némely helyütt egyes szűkkeblű emberek irányukban ta-
núsított ellenszenve és kíméletlensége által nagyon is el-
keseríttetik. Nem akarok neveket említeni, mert nomina 
sunt odiosa; annyit azonban sok évi tapasztalásomból 
mondhatok, mit mind eddig elhallgattam, hogy az általam 
évről-évre kiküldött szupplikánsok panaszos nyilatkozatai 
szerint ezek sehol sem fogadtatnak oly ellenszenvvel, sőt 
néhol kemény elutasító szavakkal, mint az erdélyi szász 
hitrokonok, némely pánszláv érzelmű ev. és egyes magyar 
ref. lelkészeknél. Ha amazoknál nem is csodálkozom, 
hogy a késmárki magyar szellemű lyceum részére, an-
nak dacára, hogy számos tótajkú tanuló a tápintézeti 
ellátásban részesül, nem szívesen adakoznak : annál in-
kább felötlőnek találom, hogy épen a reform, egyházzal 
legrokonabb hitű evang. iskoláktól annyira idegenkednek 
némely ref. lelkész urak és amazokkal a szűkkeblűség 
ugyanegy színvonalára helyezkednek. Mert ha igaz is 
volna, mit az idézett nyilatkozat irója állít, miben azon-
ban nagyon kétkedem, hogy »az ev. egyházkerületek 
átírtak a ref. egyházkerülethez, hogy ők, illetőleg az ev. 
gyülekezetek ref. szupplikánsokat nem fogadnak,* koránt-
sem vehetnék azt indokul a ref. lelkész urak az evang. 
szupplikánsok rideg elutasítására. Hisz a gazdagabb sem 
kér a szegényebbtől, de azért nem utasítja vissza ennek 
kérelmét, ha hozzá segélyért folyamodik, hanem ember-
szeretetből segíti őt a nélkül, hogy viszonzásra számol-
hatna. Kell-e említenem, hogy a keresztyén vallás leg-
fenségesebb eszméje és legszebb ékessége az önzetlen 
felebaráti szeretet, mely épen az ügyefogyottak áldozat-
kész segélyezésében nyilvánul? Maga a tiszt, lelkész úr 
azt irja, hogy szívesen fogadja a ref. papnövendéket, 
elvezeti őket a pártfogókhoz és készséggel nyújtja nekik 
az egyház által adott segélyt; de azt nem mondja, talán 
nem is mondhatná, hogy hasonló vendégszeretettel és 
szíves előzékenységgel fogadná az ev. szupplikánsokat, 
holott ezek oly tápintézetek számára gyűjtenek könyör-

adományokat, hol hitfelekezeti különbség nélkül nemcsak 
evang., hanem p. o. Késmárkon évenkint számos ref. 
tanuló is a legolcsóbb áron élelmeztetik. Mind a mellett 
rossz néven veszi a tiszt, lelkész úr, hogy »az evang. 
szupplikánsok a ref. városokban mindenekelőtt a kapitányi 
hivatalhoz mennek engedélyt kérni a kéregetésre, mint 
valami égett emberek és aztán házról-házra mennek és 
végül tisztelegnek a lelkésznél.* Nos hát ezt tapasztalá-
suk nyomán igen okosan teszik, hogy nem megfordított 
rendben először a ref. lelkészeknél jelentkeznek, mert 
már többször történt, hogy ezek nem épen szép szóval 
elutasították, sőt az illető községekben megejtendő kére-
getéstől el is tiltották az ev. szupplikánsokat. Azért ter-
mészetes, hogy ezek ily tapasztaláson okulva óvakodnak 
e'őször ott bekopogni és inkább egyenesen maguk a ref. 
hitrokonokhoz, sőt más vallású emberbarátokhoz fordul-
nak, kik szívesebben fogadják a kéregetőket és kész-
ségesebben adakoznak oly humán intézetek javára, hol 
hitfelekezeti különbség nélkül nemcsak keresztyének, 
hanem zsidók is olcsó ellátás jótéteményében részesül-
hetnek. Az ilyen nemes célra való kéregetésben pedig 
csak az önhittségtől felfujt elfogultság láthat »szégyent 
és lealacsonyító dolgot,* mintha bizony abban hasonló 
veszély fenyegetné protestáns egyházunk autonómiáját, 
mint az állami segély elfogadásában és melytől még in-
kább mint ettől kellene óvakodni. 

Késmárk, 1886. okt. 6-án. 
Palcsó István, 

lyc. tanár és tápint. gondnok. 

A magyarhoni evang. gyámintézet 26-ik 
közgyűlése. 

Tavaly jubilált gyámintézetünk ez évi közgyűlését 
Rozsnyón tartotta meg, hová őt az itteni, immár 25 éves 
női gyámintézet szívélyes meghívása vonzotta. A rozs-
nyói női gyámintézet e jubileumán kívül kiváló érdeket 
kölcsönzött e gyűlésnek az elnöki székekben beállott 
változás s főleg egyetemes felügyelőnk mélt. báró Prónay 
Dezső úrnak személyes megjelenése. 

A gyűlés gazdag volt érdekes mozzanatokban. 
Czékus István püspök úr buzgó imája után Ivánka 

világi elnök a gyűlést megnyitván, első sorban Czékus 
egyházi elnök tartotta meg megnyitó s egyúttal búcsú-
beszédét. A hűséges hadvezér, ki oly sok küzedelemben 
s mindig győzelemre vezette csapatát, ki a mult évben 
jubileumot szerzett neki, íme most leteszi a hadvezéri 
botot. Nem érzékenykedik ; nem akarja mutatni (úgy is 
tudják) mennyire szereti táborá t ; hanem még utolsó 
parancsnoki szavaival is tanít, figyelmeztet, becses aján-
dékkép előnkbe teszi sok évi hadvezéri tapasztalainak 
rövid kátéját : hogy a gyámintézet az anyagi segélyezés 
mellett csak úgy éri el igaz célját, ha shíven munkálja 
és szilárdítja az egyházhívekben a hitbuzgóságot, erősíti 
a kegyes és istenfélő életet, fokozza az egyház iránti 
szeretetet és az áldozatkészséget és az üdv gyümölcseit 
érleli az örök életre.« 

A kölcsönös üdvözletek után az elnökségre vonat-
kozólag bejelentetett, hogy báró Radvánszky Béla úr 
a világi elnöki tisztet elfogadta, mely jelentés örvendetes 
tudomásul vétetvén, Zelenka Pál, mint immár törvényes 
egyházi elnök nagyszabású székfoglaló beszédet mondott. 
A nagy hatást keltett beszéd végeztével Prónay Dezső br. 
emelt szót, gyújtó lelkesedéssel üdvözölve az új elnököt 
az egyetemes egyház nevében. Majd az intézet jegyzőjévé, 
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mely tiszttel a gyámintézet közlönyének szerkesztése is 
jár, a közgyűlés egyhangúlag nt. Bognár Endrét válasz-
totta meg, kinek csak azt kívánjuk, a mit a rozsnyói 
főgymasium örökifjú veteránja Kramarcsik Károly tanár 
kivánt a közebéden, hogy adjon neki az Isten jó tollat, 
folyékony tentát, kifogyhatlan türelmet. 

Most még nézzük a számadatokat. A központi bi-
zottság jelentése szerint 26 év bevétele volt — összesen 
625,659 frt 30 kr. Tőkésítve lett 61,245 frt, segélykép 
kiosztatott 400,308 frt, folyó szükségletre 23,889 frt ada-
tott, fenntartatott 16,220 frt. Ez összegekben a német-
országi Gusztáv-Adolf-egylet 280,821 forint adománya 
szerepel, s így a 26 év alatt a külföldről több segély 
jött be, mint itthonnról. Évi bevétel: 27,112 frt 22 kr. 
Ebből kiadatot t : segélyre 17,706 frt 91 kr., folyó költ-
ségre 1786 frt 19 kr., tőkésíttetett 6649 frt 50 krajcár; 
fenntartatott 972 frt 62 krajcár, készpénztőke összesen 
45,997 frt 11 kr., Leopoldianum tőke 12,542 frt 88 kr. 

A nagy szeretet-adományt — 472 frt 77 kr. — 
Hernát-Vécse kapta. Nagy adományokat — 400 frtjával 
— kaptak Vácz, Német-Lipcse, Pécs, Új-Klenóc. Kis 
szeretet-adományokat kapott 12 egyház 35, 16 egyház 
30 frtjával. Az Atzendorf-féle 100 frtos évi segély három 
évre Rokusz szepességi egyháznak adatot t ; a selmeci 
ifjúsági gyám-egylet által ajánlott 3 oltári biblia Tarnóc 
(tót), Diósgyőr (magyar) és Rokusz (német) közt oszta-
tott ki. •— Az offertorium összes bevétele 170 forint, a 
rozsnyói felsőbb leányiskola alapjára szavaztatott meg, 
ez összeghez egyetemes felügyelő úr O Méltósága 100 fo-
rinttal, nagys. Pulszky Ágost úr útközben 10 frttal járult. 
Ez adományokon kívül még megemlítendő özv. Kvacsala 
Jánosné 10 frt ujabb adománya, ki már a gyámintézet-
nek 1000 frt alapítványt t e t t ; nagys. Rupprecht dunán-
túli gyámintézeti elnök úr 100 forintos ajándéka, ki a 
közgyűlésen meg nem jelenhetvén, ez összeget, mint uti 
költségét a gyámintézet asztalára tevé le, kiadatott kí-
vánságára Bánfalvának ; továbbá méltóságos Palló Sándor 
nyug. helytartó tanácsos úrnak 270 frtos adománya. — 
Megemlítjük még e helyen, hogy ő méltósága az egye-
temes felügyelő úr a rozsnyói főgymnasium ifjúságának 
is alumneumi beneficíumul 50 frtot adományozott. 

Az újonnan alkotott alapszabályokat a központi 
bizottság megállapítván, minden tagja alá írta s meg-
erősítés végett az egyetemes gyűlés elé terjesztette. A 
Budapesten tartott egyetemes gyűlés azonban annak 
tárgyalásába nem bocsátkozott addig, míg erre nézve 
az egyetemes gyámintézeti közgyűlés véleményét nem 
hallja: így ez alapszabályok a központi bizottság által e 
közgyűlés elé terjesztetvén, itt teljes szövegükben elfo-
gadtattak ; határozattá lett azonban, hogy a jövő évi 
egyetemes gyűlésen nyerendő szentesítésig a gyáminté-
zet régi alapszabályai értelmében jár el. 

A jövő évi közgyűlés helyéül bár Pécs volt ajánlva, 
de Margócsy József indítványára a gyűlés helyének meg-
választása az elnökségre bízatott. 

Végül nt. Zelenka egyházi elnök még egyszer kö-
szönő szavakat intézve a lelépett elnökökhöz, buzgó imá-
val zárta be a gyűlést. 

Rozsnyó, 1886. október 18-án. 
Stromp László, 

papjelölt. 

I R O D A L O M . 
Imakönyv. »Hétköznapi, bűnbánati és alkalmi imák 

templomi használatra« címen Borsodi Józsefnek a volt 
simonii lelkésznek Mitrovits Gyula sárospataki theol. tanár 
által legújabban sajtó alá rendezett imakönyvét vettük a 
legközelebbi napokban. A műre való előfizetési felhívá-
sok csak alig néhány hete küldettek szét s íme ma már 
előttünk a tartalmas, szép munka. A szerző magas szár-
nyalású lelke már az örökkévalóságban zeng dicséretet az 
egek Urának, kinek oly hű szolgája volt itt e földön. 
Az ember elköltözött; de szellemének s buzgó vallásos 
lelkének szép örökségét hagyta reánk. A munka Sáros-
patakon jelent meg. Három hétre való hétköznapi, — 
hat bűnbánati — és 21 alkalmi imát tartalmaz. Kedves 
kötelességünk lesz minél előbb részletesebben ismertetni 
a nagybecsű művet. 

Menyhárt János debreceni ev. ref. hittanártól meg-
jelent »Az apostoli levelek* fordítása. Szerző azt mondja 
előszavában, hogy »e fordítás az apostoli levelek azon 
fordításának újból átdolgozása, a melyet mint a Károli-
féle fordítás átdolgozását a britt Biblia-társulat 1878-ban 
bocsátott közre, mint az egész új-szövetség Károli által 
készített és átdolgozott fordításának alkatrészét. Ez első 
átdolgozás mindjárt megjelenésekor keményen megtámad-
tatott és elitéltetett a bírálók által. De a mit ezek az 
egyes tételek fordítására és értelmezésére nézve beszéltek 
ellenem, abban igen kevés van olyan, a mit alaposnak 
ismerhetnék el. Ellenben a mi előadásaikból az egész 
fordításra tartozott, a mennyiben szabadabb fordítást sür-
gettek, abban igazuk volt. E hiányon akartam a fordítás 
új átdolgozásával segíteni* stb. Ezekben jelöli meg szerző 
most kiadott műve célját. A bírálás több időt vévén igénybe, 
részletesebben majd később szólandunk a műről. Debre-
cenben jelent meg ifj. Csáthy Károly kiadásában. Ára 
1 forint. 

Egyházi politika különösen Magyarhonban címen 
egy igen érdekes s tartalmas mű jelent meg. A szerző 
néhai Jakabfalvy András az abauji egyházmegye volt 
h. segédgondnoka; a kiadó a szerző unokaöcscse Jakab-
falvy Gyula, kir. táblai biró. A műről bold. emlékezetű 
Török Pál ezelőtt 12 évvel úgy nyilatkozott, hogy »a 
szaktudósok, kikkel a kéziratot közlöttem, s kik azt olvas-
sák nem győzik a munkát dicsérni, mint a mely szak-
avatottsággal s lelkesülten van írva s igen fontos és érde-
kes adatokat tartalmaz* stb. Addig is, míg bővebb ismer-
tetésére sort keríthetünk, szolgáljanak Török Pál emez 
idézett sorai a munka ajánló leveléül. A mű 200 pél-
dányban nyomatott s belőle 180 az írói segély-egyletnek 
van felajánlva. Ára I forint. 

A prot. népiskolai k ö n y v e k tárából, melyet a du-
nántúli ág. hitv. ev egyház kerület ad ki két munkát vet-
tünk. Az egyik * Bibliai történetek* Wangemann nyomán 
írta Turcsányi A. M. I. rész. Ára kötve 30 kr. A második 
» Olvasókönyv* a II. és III. elemi osztály számára. Készí-
tették Bakó S. Rapi Gy. és Papp J. Ára 30 kr. Mind-
kettő Hornyánszky Victor kiadásában jelent meg. Ismer-
tetendjük. 

A hazai a l k o t m a n y és j o g i s m e r e t a lapvonala i 
polgári és felsőbb népiskolák számára. Irta dr. Gsiky 
Kálmán műegyetemi ny. r. tanár. A második javított 
és teljesen dolgozott kiadás jelent meg most a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter aegise alatt. A jó nevű szerző 
művének első kiadása már megnyerte a szakértők elisme-
rését s azt e második kiadás még inkább ki fogja érde--
melni, a mennyiben ez nagyon lényegesen s igen elő-
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nyösen is különbözik az elsőtől; a mennyiben az akkor 
megjelent bírálatokra tekintettel most az első kidolgo-
gozás hiányait mind pótolta szerző. Melegen ajánljuk a 
becses művet tanférfiaink figyelmébe. — K. B. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Királyi adományok. Király ő felsége az alistali 

ev. ref. egyháznak temploma helyreállításához ioo, a 
csobaji ev. ref. egyháznak templom és lelkészlak építésre 
ioo, a sályii ev. reform, egyháznak lelkészlak és iskola 
helyreállítására ioo és az új-klenóci ág. evang. egyháznak 
temploma felépítéséhez ioo frtot adományozott magán-
pénztárából. 

* Lelkészi jubileum. Október io-dik napja öröm-
ünnep volt a tót-keresztúri (Vasm.) ágost. evang. gyüle-
kezetre nézve, ekkor ülvén meg lelkészkedésének 50 éves 
évfordulóját Berke János tót-keresztúri lelkész és alespe-
res nagyszámú rokonok, barátok, ismerősök és tisztelők 
jelenlétében. Istenitisztelet előtt a háznál Szinicz Lajos 
bodonczi evang. lelkész, mint a családban legidősebb 
tag üdvözölte a jubilánst, mint jó atyát és nagyatyát a 
család nevében. Az istenitiszteletre Kund Sámuel esperes 
vezetése alatt számos evang. sőt reform, lelkész jelent 
meg a Vasmegye déli részéről összegyűlt díszes közön-
ség által szorongásig megtöltött nagy templomban. A 
vend vidéki evang. tanítói karnak a »Jövel Szentlélek 
Ur Isten* dallamára írt összhangzatos éneke után Kund 
Sámuel esperes lépett az oltár elé és szép beszéddel 
üdvözölte az agg lelkészt egyházmegyéje nevében. Meg-
ható volt, midőn a jubilánsnak fejére tevén kezeit, meg-
áldotta őt e szavakkal: »A mint egyházunknak főpásztora 
és vénei megáldottak téged 50 évvel ezelőtt úgy áldalak 
meg most én is s könyörgöm le reád a Mindenhatónak 
áldását.* Rövid imája után Czipott Rezső puczinczi lel-
kész ment a szószékre s vend nyelven mondta el épü-
letes alkalmi beszédét a 116. Zsolt. 13 —14. verse felett: 
>A szabadításért való hálaadásnak poharát veszem és 
az Úrnak nevét hívom segítségül! Áz én fogadásomat 
megadom az Úrnak majd az ő egész népe előtt * Be-
szédében azt fejtegette, hogy >mi a kötelessége azon 
gyülekezet híveinek, mely lelkészének 50 éves szolgá-
lati örömünnepét ünnepli?* Ezután az ősz pátriárcha, a 
jubiláns férfiú lépett a szószékre, hogy szóljon hozzánk 
onnan, honnan félszázadon át hirdette az Istennek igéjét. 
Beszédének alapjául vevé a következő igéket: »Mintegy 
csudájokká lettem sokaknak, de te vagy én erős bizalmam; 
megteljesedik az én szám a te dicséreteddel és minden 
napon a te dicsőségeddel. Ne vess el engemet az én vén-
ségemnek idején, mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el 
engemet 1* 71. Zs. 7—9. v. A beszéden végig vonuló fő 
gondolat az volt, hogy »mily sok jóval látogatta meg őt 
az Isten s mily nagy hálaadással tartozik ezért Istennek.* 
A beszéd rövid volt, de hosszú ideig megmarad emlé-
keretünkben ; s/ívből származott, de meg is találta az 
utat mindnyájunk szívéhez. A megelégedés, a boldogság 
sugárzott minden arcról, s az öröm könyeit láttuk csil-
logni jobbra is, balra is a szemekben. Beszédének végez-
tével a jubiláns állott az oltár elé, hol először üdvözölte 
őt Antal Dénes az őrségi ev. ref. egyházmegye s annak 
esperese nevében, azutan a gyülekezet küldöttsége (mely 
alkalommal egy fehérbe öltözött leány díszes bibliát 
nyújtott át a jubilánsnak) végül a vend vidéki tanítói 
kar zárta be az üdvözlők sorát. Mindezekre meghatottan, 
biblikusán válaszolt a jubiláns s ez után áldásra nyújtván 
karjait, elbocsátotta a templomi gyülekezetet. Az ünne-

pélyesség után a jubiláns vendégszerető házánál magya-
ros lakoma volt, melyen toasztokban sem volt hiány. A 
lakomát reggelig tartó tánc követte. A vend vidéki 
róm. kath. esperes levélben üdvözölte a derék jubiláns 
férfiút! — R. I. 

*A Tabitha-nőegylet 1885/6-ki működéséről vonzó 
képet nyújt a választmány által kiadott és hozzánk be-
küldött kimutatás. Az áldásos egyesület a főváros terüle-
tén lakó szegények közül 196-ot segélyezett, kik között 
élelmiszereket és tetemes ruhaneműeket osztott ki. 705 uj, 
526 viselt ruhát, számos fehérneműt, 168 pár új cipőt 
juttatott az igazi szegényeknek. Az egyesületnek 6500 
frt tőkevagyona, 212 tagja van ; bevétele a lefolyt évben 
1565 frt, kiadása 1462 frt volt. Az egyesület október 
közepétől április közepéig minden héten egyszer szerdán 
délután tartja összejöveteleit az evang. gimnáziumi épü-
letben, mely alkalommal tagjai ruhavarrással foglalkoz-
nak. A tagok által varrott új ruhadarabokon kívül az 
egyesület a szegényeket az emberbarátoktól kapott viselt 
ruhákkal és fehérneműekkel is segíti, miért ís tisztelettel 
kéri a szerencsésebb viszonyok között élő emberbaráto-
kat, hogy az egyesület nemes hivatását ócska ruhák és 
fehérneműek beküldése által elősegíteni szíveskedjenek. 

* A nemzet i vértanuk és a re form, egyház. A 
»Debrecen* című újság az aradi vértanuk halála évfor-
dulója alkalmából éles támadást intézett a debreceni 
reform, papság és egyház ellen azért, hogy okt. 6-ikán 
nem tartott gyászünnepet a dicső vértanuk emlékére. A 
támadásra Könyves Tóth Kálmán debreceni lelkész úr 
ugyanazon lap hasábjain kimerítő védelmet ír a reform, 
egyház és papság álláspontja mellett, elvi, nevezetesen 
hitelvi szempontra vezetvén vissza az okot, miért a re-
formátus egyház a halottaknak s így a nemzet halottjaí-
nak rekviemet nem tart. A hozzánk is beküldött érdekes 
cikk eszmemenete a következő. Nagy és fontos elvi 
kérdések tartják távol a református egyházat attól, hogy 
a halót*ak emlékezetére vallásos ünnepélyt nem inaugu-
rál, tudván, hogy a mely percben ezt megteszi, szakit 
múltjával s útját nyitja a lehető legveszélyesebb követ-
kezményeknek. A róm. kathol. egyház hitelvei szerint 
nemcsak megengedtetik, hanem a híveknek kötelességévé 
tétetik, hogy az elhunytak lelkeiért imádkozzanak s misét 
szolgáltassanak. Alapja ennek azon hit, hogy az elhuny-
tak lelkei ezáltal hamarabb kiszabadulnak a tisztító-
tűzből (purgatórium). A tisztító-tűzből való kiszabadulás 
gyorsítására hathatós eszközül ajánltatik az élők bőjtö-
lése, alamizsnálkodása és különösen az engesztelő szent-
áldozat, melynek megszabott díját ha kifizetik az egyház 
tagjai, az áldozár az engesztelő szent mise áldozatot a 
gonosztevőknél sem tagadhatja meg. Egészen más elvnek 
hódol a reform, egyház. A meghaltak lelkeinek sorsa 
már a halál után mindjárt eldőlvén, a reform, egyház 
purgatoriumot nem ismer, következőleg oly intézmény-
nek és gyakorlatnak sem engedhet helyet, mely a pur-
gatoriumból való kiszabadulás megkönnyítését célozza. 
A helvét hitvallás szintén nem helyesli azok tettét, kik 
a halottakért engesztelő áldozatokat tartanak. »Mi azt 
hisszük — mondja a XXVI. r. 3. §. — hogy a hívek 
a testi halál után egyenesen a Krisztushoz mennek és 
így az élőknek a holtakért való könyörgéseikre, esede-
zéseikre és egyébb ilyféle szolgálatukra szükségük nincs.* 
Csak az elfogultság állíthatja tehát, hogy a kath. egy-
házat hazafias indok vezeti arra, hogy a halottakért ál-
dozatot mutasson be és gyászünnepet szenteljen; viszont 
csak a szándékos látni nem akarás mondhatja hogy a 
reform, egyházat a hazafiatlanság vagy az elhunytak 
iránti kegyeletlenség tartja vissza attól, hogy az elhunyt 
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jelesek emlékére rekviemet azaz vallásos ünnepélyt ren-
dezzen. Attól azonban a reform, egyház sem idegenke-
dik, hogy a nemzeti élet nagy eseményeit, tehát okt. 
6-át is általános nemzeti ünneppé tegye a nemzet, hogy 
benne minden magyar ember részt vehessen vallás-kü-
lönbség nélkül. — Ez a K. Tóth K. úr cikkének veleje, 
melyre mi csak pár megjegyzést teszünk. A rekviemet, 
a gyászistenitiszteletet, ha az a dogmatikai motívuma, 
hogy halottaink lelkeit a purgatoriumból kiszabadulni 
segítsük, mi ís feltétlenül elvetjük mind a szentírás, mind 
a confessíók, mind a józanész alapján ; mert ezek alapján 
azt valljuk, hogy a lelkek sorsa a halál után mindjárt 
eldől, hogy nincs purgatórium, hogy imák és áldozatok 
árán senkit mennybe nem segíthetünk s bármi néven 
nevezett szentek az Istenfián kívül nem segíthetnek. 
De vájjon eltiltja-e az Irás, a confessio és a vallási ke-
gyelet a holtakra való kegyeletes visszaemlékezés azon 
nemét is, melylyel elhunyt nagyjainknak gyászünnepé-
lyein azért adózunk, hogy példájukon okuljunk, eszméi-
ken lelkesüljünk, erényeiken felbuzduljunk ? I Mi a Szent-
írásra, sőt a helv. hitvallásra való hivatkozást csak azon 
határig tartjuk jogosultnak, míg a »halottakért való áldo-
zat «-ról, s »bizonyos imáknak fizetésért való elmormolá-
sáról« (Helv. hitv. XXVI. 2. §.) a végből van szó, hogy a 
>halottakat haláluk utáni kínjaiktól az ily haszontalansá-
gokkal ® (a Helv. hitv. szavai) meg lehetne szabadítani. 
Az ily balhiedelmeket mi ís elvetjük ; de egyházi vagy 
nemzeti jeleseinkre való kegyeletes visszaemlékezés ün-
nepeit hittanilag megengedhetőknek, erkölcsileg jogosul-
taknak és nemzeti szempontból szükségeseknek tartjuk. 

* Értsük meg egymást , kik egyetértünk. (Rövid 
válasz Bierbrunner barátom nyilt levelére.) Lehetetlen, 
hogy mí meg ne értsük egymást, még inkább lehetetlen, 
hogy egyet ne értsünk. Ki vonná kétségbe, kedves bará-
tom, a te nemes szándékodat ? Ki gáncsolná s ki támadná 
meg a te hű munkálkodásodat ? Senki. Azért, k. barátom, 
érts meg engem s légy nyugodt : nem támadtalak én 
meg Tégedet, sem a püspököket nem bántottam, hanem 
igen ís megtámadtam a pánszláv papoknak hazaellenes, 
menthetetlen viselkedéseit. Egyet is értünk mi, mert hisz 
Te magad elismered, hogy a kifelé gravitáló ábrándok 
azok, melyek egyházunk baját képezik. Te is orvosolni 
akarod e bajt, e veszedelmes betegséget, én ís, meg más 
is. Csak a gyógyítás módjára nézve van köztünk nézet-
különbség. Te ezen bajról, szangvinikusan beszélsz és eny-
hén írsz; én pedig, higgadt természetem dacára is, 
szangvinikusan beszélek és úgy is irok. Te folyvást lágy 
flastromot rakogatsz a sebre, én pedig — miután azt 
tapasztaltam, hogy ez a flastrom-rakogatás- borogatás, 
lágyság és enyheség immár semmit sem használ, sőt 
a seb annál mérgesebben terjed anyaszentegyházunk 
testén — azt javallom, hogy ki kell a sebet metszeni. 
Részemről saját nézetemet több lelkésztársammal s világi 
urainkkal együtt továbbra is fenntartani, de megújítani 
akarom Veled a barátságot is. Melegen üdvözöl hű bará-
tod : Sdntha Károly. 

* A pozsonyi ágost . evang . theol . a k a d é m i á n a 
folyó 1886/7-iki tanév első első felében a következő 
tárgyak adatnak elő: Schneller István akad. ígazg. r. 
tanár által >Általános vallástörténet* I. II. tanfolyamnak 
heti 3 órán ; »Általános vallástörténet irodalma* szakad 
tárgy heti 2 órán; »Nevelés története®. I. II. tanf. h. 
2 órán; »Német nyelv* kezdők és haladóknak az I. II. 
tanfolyamból h. 1—1 órán ; végül a >Philosophía semi-
nariumot* h. 1 órán. — Gsecsetka Sámuel r. tanár elő-
adja az »Ó-korí egyháztörténetet* az I. II. tanfolyamnak 
h. 4 órán; az »Egyházjogot* a III. tanf.-nak h. 3 órán; 

vezeti az »Egyházjogi seminariumot* (III. IV. tanf.) és 
»Egyháztörténeti seminariumot* (I. II. tanf.) h. 1—-1 órán. 
Trsztyénszky Ferenc r. tanár előadja a »Katechetikát * 
a IV. tanfolyamnak és a »Liturgikát« a III. tanfolyamnak 
h. 3—3 órán; a >Gyakorlati exegesist* (III. és IV. tanf.) 
h. 2 órán és vezeti a »magyar-német* és a magyar-tót 
homiletikai seminariumot* (III. IV. tanf.) h. I — 1 órán. 
Vasskó Gyula r. tanár előadja az »Ethikát« a IV. tanfo-
lyamnak h. 4 és a »János evangelium magyarázatát* a 
III. IV. tanf.-nak heti 5 ó rán ; az »Ujtestamentomi görög 
nyelvet« az I. tanf.-nak és a »Latin nyelvet* az 
I. II. tanfolyamnak h. 1—1 órán. Vezeti a »Dogmatikai 
seminariumot® (IV. tanf.) h. 1 órában. Dr. Masznyik 
Endre r. tanár előadja a »Theol. encyclopaediát* az 
I. tanfolyamnak h. 2 ó rán ; a Synoptikus evangéliumok 
magyarázatát* (az I. II. tanf.) h. 4 órán ; a »Dogmati-
kát® (III. tanf.) h. 4 órán és vezeti az »Exegetikai semi-
nariumot® (III. tanf.) h. 1. órán. Pukánszky Béla r. tanár 
előadja a »Héber nyelvet® (I. tanf.) h. 3 órán; »Jób 
könyve magyarázatát® (II. III. tanfolyam) h. 4 órán és 
vezeti az »Ószövetségi seminariumot® (II. III. tanfolyam) 
h. 1 órán. Krupecz István m. tanár előadja a >Symboi-
likát* (III. tanfolyam) h. 2 órán; a »bibliai tót-nyelvet* 
(I. II. tanf.) kezdőkés haladóknak h. 1—1 órán; és »a 
bibliai tót nyelv helyesírását® (szab. tárgy) h. 1 órán ; 
a »Magyar alkotmány tant® (szab. tárgy) h. 1 órán. — 
Dr. Pávay Gábor m. tanár orsz. kórh. főorvos és köz-
egészségügyi tanácsos előadja a »Közegészségtant* (III. 
IV. tanf) h. 2 órában. Frühwirth J. énektanár tanítja az 
»Ének alapelemeit« (I. tanf.) h. 1 ; és a »Gyakorlati 
éneklést * (solo és kar, egyházi és világi énekeket) mind 
a négy tanfolyamnak h. 2 órában. 

* Gyászhirek. Az alsó-borsodi ev. ref. egyház-
megyét ismét súlyos veszteség érte. Nagytiszteletű Végh 
György, mező-csáti lelkész s az a.-borsodi egyházmegye 
egyik nagyérdemű tanácsbirája, f. hó 12-ikén, életének 
63. évében meghalt. Halála nagy veszteség nemcsak 
szeretett nejére, testvéreire, rokonaira és jeles egyházára 
nézve; hanem minden jó ügyet illetőleg. O ugyanis ama 
kiváló egyének közé tartozott, kiknél ész és szív egy-
aránt magasfokú képzettséget értek el s gyönyörű Össz-
hangban munkáltak közre a társadalom előrehaladásában. 
Ifjú korától fogva, még mindig nagyon kora haláláig, 
mindenki bizalmát, rokonszenvét és sokra becsülését meg-
nyerte és meg bírta tartani. Fűszál nem lehet több sír-
halmán, sőt még porszem is álig födheti több a meg-
boldogult halandó részét, mint a mennyi hála- és tisz-
teletteljes érzelem övezi emlékét. Igazságos és hű mun-
kás volt. Élete örökös fáradozásban telt el, mert foly-
tonosan használni vágyott. Szép testben nála valóban 
szép lélek lakozott. Teméntelen csalódásait és meg 
nem érdemelt szívsebeit bizonyára amaz egyetlen, legbiz-
tosabb gyógyírral enyhítgette, hogy szépítette, boldoggá 
tenni törekedett a mások életét. Á lelkészi magasztos 
foglalkozás egészen szívéhez és lelkületéhez illett, s bizo-
nyára sokáig emlékezetes marad finom modora, nyájas 
részvéte, buzgó munkavágya. Egyházi és iskolai ügyek 
egyiránt érdekelték s tanulságos jelentései barátokat és 
tisztelőket szereztek neki a tanítók körébén is. Nem 
szenved kétséget, hogy hasznos élete jeles méltatóra ta-
láland. Mi e néhány sorbán csak ama kicsordult köny-
nyünket óhajtók magyarázattal kísérni, melyet halálának 
híre fakasztott szemünkben. Legyen áldott a hant, mely 
takarja, s halhatatlan szép emlékezete! — Budapest, 
1886. okt. 19. —k. — Varga Ferenc a pécsi tantestület 
elnöke és belvárosi tanító f. hó 18-ikán elhunyt. Béke 
hamvaira! 
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* Szerkesztői mondanivalók. S—ő K. urnák B. S. 
Megkaptuk, de közlését a sok időszerű tárgy miatt egy 
kissé halasztanunk kell. — Ss. M. urnák E. A mint 
terünk engedi, sort kerítünk rá. Üdvözlet és köszönet. 
— Sz. Cr, urnák H—s. Ha késik is, de nem múlik. 
Semmi baj, örülünk a találkozásnak. — L. A. urnák 
T. Sz-n. A nagygyűlés lefolyásáról lapunk már hozott 
tudósítást. — K— s P. urnák T. B-n. Az indítvány egy-
előre idejét multa, mert a Pápán ülésező konvent hasonló 
tárgyban már másként határozott ; talán egy újabb kon-
venti ülés előtt ismét időszerű és közölhető lesz. — St. 
L. urnák B-ón Hasonló felszóla'ást más kézből is vet-
tünk, de egy kissé várnunk kell közlésükkel. — N. I. 
urnák K—d. Ha lehet, már a legközelebbi számban. — 
H. Oy. urnák T. V. Törvénymagyarázata s erre épített 
egész okoskodása, nézetünk szerint, téves; a kérdéses 
helyen »véglemondás * esete forog fenn, tehát új pályáza-
tot kellett hirdetni. 

H I R D E T E S E K . 

A kecskeméti reform, egyházmegyébe kebelezett 
jászberényi lelkészi állomásra pályázat hirdettetik. Ezen 
egyház harmad osztályú ; a lelkészi évi fizetés hivatalos 
felszámítás szerint 1096 frt 16 krra megy. A pályázati 
kérvények í. évi nov. 15-ikéig nt. Ádám Kálmán espe-
res úrhoz küldendők Tisza-Vezsenybe (u. p. Tisza-
Vár kony). » 

Budapesten, 1886. október 20-án. 
Szász Károly, 

dunamelléki református püspök. 

P Á L R Z ' J I - ' Z ^ & ^ R R . 
A felső-baranyai reform, egyházmegyébe kebelezett 

szent-erzsébeti reform, egyház lelkészi állomására. Ezen 
állomás harmadik osztályú, évi jövedelme 849 frt 65 krra 
számíttatott fel. A pályázati kérvények f. évi novem-
ber 20-ik napjáig nt. Kovács Antal esperes úrhoz, Tere-
hegyre (u. p. Harkány) küldendők. 

Budapesten, 1886. évi október 23-án. 
Szász Károly, 

dunamelléki ref. püspök. 

. '3 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben az alsó-
borsodi egyházmegyéhez tartozó újonnan felállított egri 
egyház lelkészi állomására pályázat hirdettetik. 

Ezen állomás jövedelme következő : 
1. 600 forint készpénz előzetes évnegyedi részle-

tekben. 
2. A rabok vallásos ellátásáért IOO frt. 
3. Palástdíj 100 frtra tehető. 
4. Az egyház kebelében felállítandó elemi osztályú 

gyermekek tanításáért fejenként egy évre 3 frt. 
5. Az idegen felekezeti s községi népiskolákba 

+) E pályázat e lapok közelebbi 42. számában, tévedésből — s 
egy lényeges körülmény kellő felvilágosításának hiánya miatt vonatván 
Vissza — most újra hatályba helyeztetik s megujíttatik. Sz. K. 

járó prot. gyermekek vallásos oktatásáért fejenként egy 
évre 1 frt. 

6. A főgymnásiumba járó prot. növendékek vallá-
sos oktatásáért fejenként egy évre 5 frt. 

7. Tisztességes lakás az egyház épületében. 
Kötelességei a következők: 

1. Minden vasár-s ünnepnapon délelőtt rendes isteni-
tisztelet tartása. Az éneklést úgy itt mint a temetéseknél 
végzi az andornaki tanító. 

2. A kebelbeli elemi iskola mindkétnemű növen-
dékeinek az egyházi felsőbbség által megalapított tanterv 
szerinti oktatása. 

3. Az 5. és 6. pont alatt jelzett iskolákban a val-
lás-tanítás hetenként egy-egy órán. 

Ezen állomás a I I I . osztályba tartozik. — Pályá-
zók felszerelt kérvényeiket f. évi november hó 15-ikéig 
nagyt. Bornemisza József esperes úrhoz adják be Mező-
Keresztesen. 

Miskolc, 1886. október hó 15-én. 
IZl-CLTi B e r t a l a n . , püspök. 

í S X M r t S K W M m t M W S M K : ' / / / " 

Z A » F r a n k l i n - T á r s u l a t < kiadásában Budapesten megjelent és Z 
Z minden könyvárusnál kapható, az osztrák tartományok számára £ 
™ Szelinski György cs. kir. egyet, könyvárusnál Bécsben, I., Stefans- Z 
~ platz Nr. 6. Z 

5 P R O T E S T Á N S 

| ÜJ KÉPES NAPTÁR | 
= 1887. évre. Z 

z Szerkesztene: DÚZS SÁNDOR tanár. 
_ > z 
Z XXXIII. évfolyam. Ára fűzve 50 kr. = 
jj T a r t a l o m : I 

Z Naptári rész, szerkeszti Tóth Mike S. J. tánár. — Bélyegekről. Z 
Z — Szász Károly. Ma nyolcvan éves . . . . (1886. febr. 25.) — -
Z Szalay Károly. Rauwenhoff. Egy holland magyar barát (arckép- Z 
Z pel). Könyves Tóth Kálmán. A válóper előtt. Beszély az élet- Z 
Z bői. — Vékony Antal. Szilágyi István (arcképpel). — A fiatal Z 
Z menekült. Elbeszélés. Beale A. után angolból: Dúzs Sándor. — -
Z Czigány Károly. Horváth Sándor. A pesti evang. ág. hitvallású -
Z magyar egyház lelkésze (arcképpel). — Szente József. Ösztönök. Z 
Z — Protestáns egyházi és iskolai tiszti névtár. — A Magyaror- • 
Z szágban tartatni szokott orsz. vásárok jegyzéke. — Hirdetések. > 

I M I 

B r ü n n i k e l m e egy elegáns őszi vagy téli ö l t ö n y r e , 
3.10 méter hosszú darabokban, teljesen elégséges egy férfi öl-
tönyre, a finom frt 4 . 8 0 a legfinomabb frt 7 .75 a legeslegfino-
mabb frt 1 0 . 5 0 £ p F * valötli gyapjukelme 
P a l m e r s t o n é s B o y t é l i k a b á t o k r a méterje frt 2 .50, 5 frt. 
L o d e n frt 2 . 2 5 — 3 frtig. NÖ1 p o s z t ó méterje frt 1.25-től 
frt 2 .50- ig , küldi bárhova postautánvétellel a következő fin. 
posztó gyári raktár. S I E G E I . - T M 1 I O F Brünn, 
Ferdinandsga8se Nr. 8 — N y i l a t k o z a t . A fenti czég kel-
méi tartós és Ízléses készítés által különösen kitűnnek. A czég 
ismert lelkiismeretessége és tekintélyes versenyképessége az iránt 
is kezeskedik, hogy csak a legjobb áru a kiválasztott minta sze-
rint szállíttatik. — Kivánatra a fenti raktár küld m i n t á k a t 
I n g y e n és bérmentve . x —10 

^fofoföfoföföföfvfőfofófvfófofóf^ 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Szőts Farkas. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 3Dr. B a l l a g i DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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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-ufca 29. sz. I. 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 dija: 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

külön 30 kr. 

h o r o s h á z i e v . t e m p l o m m k e m l é k ü n n e p é r e . 
1. 

O l t á r i f o h á s z . 

l j e s s z á m ú p é l d - á i z i ^ o l s f e a , ! m i n d i g s z o l g á a ^ a / t ^ r O ^ -

Oh fényesítsd meg a mi lelkeinket, 
Buzgó apáink szép emiékinél! 
S ha az enyészet majd nekünk is intett: 
Nevünk a sírból áldás közt kikél. 
Oh védjed, áldjad e mi templomunkat, 
Oh védjed, áldjad a te népedet! 
Es add meg egykor örökös honunkat, 
Szent Fiadért, a csillagok felett! 

II. 
Orosházának üdv! 

Az anya*) csókját küldi a leánynak, 
Szolgája által hő üdvözletét! 
Idő óráján az évek lejárnak, 
A tündöklő nap fénye lesz setét ; 
De sziklaként áll Istenünk igéje, 
Ha béke árnyal és ha mennydörög. 
Elmúlik ég- föld, ráhullván sír éje, 
De Sionunk, a szentegyház örök. 

Oh sírt, nem egyszer, Sionunk, az egyház, 
Keblén zokogtak a hű magzatok; 
De mindig gyöngyöt termett e köny, e gyász 
A hitnek gyöngyét, mely ma is ragyog. 
Tűzben megpróbált kincse az apáknak, 
Egész világ a melylyel föl nem ért : 
Légy biztatója késő unokáknak: 
Oltáridért, Uram,* oltáridért! 

Oltáridért a szívek feldobogtak 
Ama gyötrelmes, de dicső tusán; 
Oltáridon a lángok fellobogtak 
Ama dermesztő, de szép éjszakán. 

Tenéked épült, Kit nem fog be föld s ég, 
Atyánk, e templom, század éve már! 
Előtted térdet hajtva, égi Fölség, 
Hozzád a hála áldozatja száll. 
Oh hála Néked, hogy jó s rossz napokban 
Oltalmad szárnya födte e helyet, 
S e nyájat tűz- és felhő-oszlopokban 
Vezetted, védted, örök Szeretet! 

A pusztaságban bujdosó apákat 
Te védted oh láthatlan égi ka r ; 
A mustármagról hajtott gyönge ágat 
Megizmosítá száz vész, száz vihar. 
Viharban épült e szent templom itten, 
Elő kövek rakták fel falait, 
A fundamentom T e lől óh nagy Isten 
S a Jézus Krisztus és a sziklahit. 

Hányszor kondult meg e templom harangja, 
Híván, ki fáradt s megterhelve van; 
S mikép Noénak hófehér galambja 
Zöld olajággal tért meg vidoran : 
Azonkép itt a tiszta szív imája, 
Ha égre szállt, békét hozott s vigaszt — 
Oh a ki Istent féli és imádja, 
Az élet harca nem csüggeszti azt. 

Maradj tovább is, mint a múltba' voltál, 
Imádság háza, oh szent Sionunk! 
Ragyogjon a hit fényétől ez oltár, 
S nyíljék meg a menny, ha imádkozunk. 
Hallgasd meg Isten, kik itt könyörögnek, 
Az egyházért, királyért és honért; 
Tömlődbe szedd, ha könnyeink peregnek, 

S igérj a hűknek égi pályabért! 

Az orosházi ev. gyülekezetnek a sárszentlőrinci ev. gyülekezetet, 
ennek lelkészét és Zombát ünnepre hivő levele anyának nevezi a sár-
szentlőrinci gyülekezetet, mint a melyhez tartozott a zombai fiókgyüle-
kezet. Az üldözéskor a zombai ősök átkelvén a Dunán és Tiszán, 
1744-ben megvetették az orosházi helység és gyülekezet fundamentomát. 
Az ünnepélyen, f. hó 31-én szerző maga adja elő e lendületes imát és-
üdvözletet. 

87 
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Szülötteföldet, mindent elhagyának, 
Szent őseink, teérted, ősi hit, 
Es bujdosói lőnek a hazának, 
A szebb hazáért, mely ott fenn virít. 

Im, rajzik a nép Tolnának virányán, 
LŐrincz leánya, Zomba, sírdogál, 
S a Duna, Tisza vizein átszállván, 
Békés vidékre lel és itt megáll. 
Orosházán nyugalmas házat épít; 
Repes a szíve, gyógyul régi seb; 
Vallás virágját szívja, ezt az égit, 
A mely a méznél is még édesebb. 

Im, rajzik a nép. Huszezernyi lélek 
Dicséri már ma Istent e helyen; 
Harsogva zúg a diadalmi ének, 
S Luther lánglelke ég a nyelveken. 
Behatsz ^Erős várunk nekünk az Isten* 
A szív mélyéig s szárnyad égre hág; 
E nép megállt s megáll az ősi hitben, 
Törjön reá bár ördög és világ! 

Az anya csókját küldi a leánynak, 
Ki most gyémántmenyegzőt ünnepel; 
Orosházának és szent templomának 
Üdvöt kiván Tolnából sok kebel! 
Virágozzál, élj, nőjj mikép a pálma, 
Mint cédrusé, viruljon koronád: 
Arnyadba' nőtt ki Győrynk röpke szárnya, 
S nagy Székácsunk bölcsőjét te adád. 

Az anya csókját küldi a leánynak, 
E csókban áldó és szerető szivét. 
A porló ősök sírjokból kiszállnak, 
S dicsérik Azt, Ki él, Ki áld, Ki véd. 
Krisztus jegyese, szemed köny fiirössze, 
S hálával áldjad ez örömnapot; 
S hitedet régi hittel mérve össze, 
Uj szívvel kezdd el az új századot! 

Sánthci Károly. 

A k á l v i n i z m u s sebe i . 
(Reformáció emlékünnepére.) 

A napokban, főiskolánk székhelyén, Pápán 
gyűltek össze tanácskozni a hazai kálvinisták püs-
pökei, főemberei, oszlop-férfiai. Ezen tanácskozá-
sok egyik szünórájában, az üdvözlők egyike, egy 
főrangú katonatiszt, úgy nyilatkozott, hogy a kál-
vinista vallás > magyar vallás*, mivel követői 
mind magyarok s mivel a tisza magyar vidéken 
a nép maga is úgy nevezi magát, hogy magyar 
vallású. Szemben e hazában lakó különféle nem-
zetségekkel és vallásfelekezetekkel mindig fel-

emelő is volt ránk nézve az a tudat, hogy mi e 
magyar vallásnak vagyunk követői s hogy a mi 
vallásunk éppen a ^magyar vallás.* 

Azonban baj van. A kálvinizmusnak vannak 
sebei, melyek ha rejtettek is, de vérzők. 

Sok felöl halljuk a vallástalanságot és az el-
lene való panaszt, de sehol nagyobb mérvben, mint 
a kálvinista, tehát magyar egyházban. Igaz ugyan, 
hogy a magyar jelleme sohase volt túlbuzgó — 
bigot —s mint más nemzeteké; de mégis nem 
lehet szó nélkül hagyni ama könnyűvérűséget, 
melyet vallása irányában tanúsít. Nem akarom 
én ennek okát keresni az elszegényedésben, mint 
némelyek teszik ; nem a nemzeti, perlekedni szerető 
hevesvérűségben, mint mások gondolják; nem 
hitcikkeink világosságában, nem templomaink egy-
szerűségében, nem a külfény hiányában: hanem 
egyedül abban a magyar jellembe vágó keleti 
fatalismusban, hogy ugy is jól van és a magya-
rok istene úgy is szereti, védi a maga népét, ha 
oltára előtt le nem borul. Kálvinisták! Magya-
rok! Nem jól van ez így. A vallásosság hiánya 
aláássa az erkölcsiséget, ennek hiánya a nemzeti 
jólétet, a hazát. Becsüljétek meg a magyar val-
lást. Teremjetek a megtéréshez illendő gyümöl-
csöket. 

Eddig azt hittük, hogy a tanítás a kálvinis-
ták között legerősebb, legjobb. Ugy is volt ez, 
míg vallásunk üldözve volt. Most azonban, azt 
olvassuk a kimutatásokból, hogy e tekintetben 
elibénk lépnek a más vallásúak: a katholikusok, 
az izraeliták, az ev. vallásúak. Kivált a nőnevelés 
iránt hideg a kálvinista egyház, pedig tudja, látja, 
hogy a róm. katholikusok minden városban isko-
lákat, nevelő intézeteket állítanak a nők számára, 
hogy maguknak, elveiknek neveljenek leendő 
anyákat. Egyedül a magyar egyház, a kálvinista, 
nem buzdul fel, nem tesz semmit e téren; csak 
ez áll közönyös tétlenséggel s várja, míg elsodor-
tatik a haladás árja által. 

Mi ennek az oka? Kevélység-e? dac-e? keleti 
fatalismus-e ? szabadságot egyéni korlátozatlanságig 
követelő jelleme-e ? Akár egyik, akár másik, de se-
bed ez kálvinista egyház és ez le fog szállítani első-
ségedről és leszesz ártalmára nemzetednek, ha-
zádnak, mert magyar vallás vagy és romlásod a 
magyar faj romlása lészen e hazában. Majd ak-
kor, ha e hazában élo nemzetiségek, a németek, 
szlávok, oláhok kiveszik kezedből a haladás lo-
bogóját ; majd akkor, ha a róm. kath., az ev. és 
gör. keleti tanintézetek jobbak tesznek, mint a 
tiéid, majd akkor emlegesd, hogy vallásod ma-
gyar vallás. . . . De akkor már későn lesz. . . A 
magyar szolga lesz saját honában. 

Eddig a mult idők tapasztalataira építve, 
méltán hittük és vallottuk, hogy protáns s köze-
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lebbről kálvinista egyházunkban legerősebb a lút-
buzgóság és legnagyobb a vallási áldozatkészség. 
Az apa és nevelő büszkén magyarázgatta lelkes 
ifjának a kálvinista ősök példás hitbuzgalmát, vért 
s éltet áldozó egyházi hűségét, nagyjainknak egy-
ház- és iskola-alapító dicső példáit. Ma el van 
borulva egyházi életünk láthatára. A buzgólkodás-
ban aggodalmasan megrestültünk, az áldozatkész-
ség lelke kihalóban van s mi, kik egykor elsők 
valánk az egyházi példaadásban, most maholnap 
utolsók leszünk. Hova lőn a régi hitnek meggyőz-
hetlen bátorsága ? hová a régi buzgóságnak vész-
ben-viharban kitartó szívóssága?. . . . >Oda van 
mind, csak az emlékezet által idéztetnek föl mint 
halvány síri árnyak.* 

Régen, vallásunk születésének első századá-
ban, alig egy ember öltőnyi idő alatt az egyházi 
irodalmat bámulatos virágzásra emelte a protes-
táns irói tevékenység. A Dévay-ak, Sztáray-ak, 
Méliusz-ok, Székely István-ok, Károli Gáspár-ok 
stb. korszakában büszkén mondhatta a magyar 
kálvinizmus, hogy van egyházi irodalma, van theo-
logiája. Ma a boszantásig gyakran vagyunk kény-
telenek hallgatni a jogos panaszt, hogy egyházi 
irodalmunk mezeje mily kopár és terméketlen. 
Avagy nem úgy van-e ? Nem egymás után buk-
nak el a prot. irodalmi vállalatok ? Nem áll-e még 
máig is fenn irodalmi viszonyaink ama szomorú 
jcirculus vitiosus*-a, hogy az irónak nem találko-
zik kiadója, s a kiadó nem talál keresett, tehát 
kiadható irót? 

Mindezeket szomorúan tapasztalva, most a 
hitújítás emléknapján is fölteszem a lelkemben 
gyakran felmerülő kérdést: vájjon meddig kell 
még tartani ez aggasztó, mert kóros állapotnak r 
Vájjon egy kis Ziií-újítás s egy kis buzgalom-ja-
vítás, egy kis magunkbaszálló beismerés és egyet-
értő közös tevékenység nem segítene valamit 
a bajon? 

Kálvinisták! Egy évtized óta sok a panasz 
a vallási közöny és az egyháztól való elidegene-
dés miatt. Mintha vesztére törne egyházunk! 
Mintha végét érezné, oly siket az intésekre osz-
lop-ember, előljáró, nép. . . Nem vagyok jós, de 
ha ez így megy, ha ez irány tovább tart, ha a 
kálvinista ember nem fejt ki nagyobb buzgóságot 
egyháza, nevelésügye és irodalma iránt; ha egy 
szívvel-lélekkel föl nem ébred tespedéséből: akkor 
a magyar kálvinista egyház a felbomlás végzetes 
lejtőjére lép, akkor a kálvinista egyháztag fej-
lesütve fog e hazában szétjárni. 

Mi hogy ne legyen: teremjetek vallásosság 
és egy háziasság jó gyümölcseit? 

Szekeres Mihály. 

I S K O L A Ü G Y . 
Az egyház autonomiája és az iskola szabadsága 

kérdéséhez. 
(Vége.) 

Nem az »iskola ferde emancipációjáról van tehát 
szó, mint azt Sz. F. hiszi és hirdeti, hanem arról, hogy 
miképen lehet megmenteni az egyház teljes szabadságát 
a nélkül, hogy az iskolai önállósítás kárt szenvedjen, s 
az állam az őt megillető felügyeleti jogot akadálytalanul, 
az au fonomia megsértése nélkül gyakorolhassa. 

Megtámadja, »furcsa gondolatnak« nevezi Sz. F . 
azon elvi követelésünket is, hogy az iskolai tanácscsá 
alakított presbyteriumban — viint iskolai igazgatóságban, 
ne a pap, hanem a tanügyi szakférfiú — a rektor legyen 
az elnök; hogy a tanfelügyelővel ne a lelkész, hanem a 
tanító érintkezzék. Erre nézve Sz. F. ezt m o n d j a : »Furcsa 
egy go: dolat, mely protes 'áns egyházi viszonyaink nem 
ismeréséből kifolyólag azt feltételezi, mintha a presbyte-
riumban csak a tanító értene a tanügyhöz, a pap pedig 
soha se hallott volna paedagogiát és még csak nem is 
konyítana a tanügyhöz. Kérjük Rill urat, tekintse meg 
theol. akadémiánk tantervét vagy látogasson el valame-
lyik paedagogiai vizsgálatunkra, bizonyara meg fog győ-
ződni arról, hogy leendő papjaink épen annyi paedago-
giát tanulnak, mint akármely tanítóképző-intézet növen-
dékei.« 

Nagyon téved Sz. F., ha hiszi, hogy én a prot. 
egyházi viszonyokat nem ismerem ; annyira ismerem, 
hogy azt is tudom, hogy sok pap még a gyakorlati 
tanítás terén is munkálkodik a protestánsoknál, mielőtt 
pappá lesz. Különösen a szászoknál majdnem minden 
pap előbb tanár vagy tanító volt, mielőtt lelkészszé vá-
lasztatta magát. Magam is sok lelkes tanárt és tanítót 
ismertem, kik most lelkészek. — De valamint tudom 
ezt, úgy tudom azt is, hogy a tanítói karban nagyon 
sokan vannak, kik theológiát végeztek, kik a papi fel-
avatás tényében részesültek s kikről bid|&ri állíthatom, 
hogy sokhelyütt jobban töltenék be a papi ' állást, mint 
maga a lelkész; de azért szívem tájára sem fért köve-
telni, hogy az ilyen qualifikációju tanítók elnökei legye-
nek a presbyteriumnak ; pedig megeshetnék, hogy job-
ban értenének az egyházi ügyek vezetéséhez sok lel-
késznél. 

De én az iskolatanácsban a rektor praesidiumát — 
eltekintve attól, hogy nem kivánom a szabad felekezet 
gyülekezeti fejét, a papot, alárendelni még iskolatanácsi 
elnöki minőségében sem a kir. tanfelügyelőnek — főleg 
azért is tartom" >conditio sine qua non«-nak, mert ez 
által az iskola érvényesidne és önálló tényezőnek ismertet' 
nék el. »A tanító az iskola.« Ha így van : emeljük a 
tanító által külsőleg is a tanítói állást, elérvén ezzel azt 
is, hogy ez által annál szorosabban fűzzük a tanítót a 
felekezet érdekeihez. 

A lelkész természetes feje a gyülekezetnek, a tanító 
ép oly természetes feje az iskolának. Ott a lelkész, itt 
a tanító a szakember. Csak a minden téren érvényesülő 
szakszerű munkafelosztás elve teheti nagygyá, boldoggá, 
gazdaggá, virágzóvá a hazát. A szakszerűség elvét ér-
vényre juttatni minden téren azért is kell, mert máskü-
lönben a dilettantismus Magyarországot is Bulgária sor-
sára juttathatja. Mérnöki ügyekben ne az orvos, szabászati 
dolgokban ne a kovács, tanügyi dolgokban pedig ne a 
község feje irányítson! 

87* 
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Azt állítja továbbá Sz. F., hogy én »közvetetlen 
állami administraciot* követelve, nem lépek fel nyiltan 
s nem sürgetem »a népiskolaügy teljes államosítását.® 
Ezt sem a múltban nem sürgettem, sem pedig követelni 
nem fogom soha. E magamtar tása nem vezethető vissza 
pénzügyi okokra, mert ha katonára van pénz, lehetne 
teremteni azt iskolára is. De nem veszem tagadásba az 
egyesnek és testületnek iskolafeláüítási és fenntartási 
j o g á t ; tudom, hogy a nevelés joga első sorban a szü-
lőké ; elismerem, hogy a nevelés terén a társadalom ré-
széről a támogatás nélkülözhetetlen. De egyszersmind 
vallom azt is, hogy a tanügypolitikum, s mint ilyenben 
az irányítás, vezetés és felügyelet a felelős kormány 
közoktatásügyi minisztériumát illeti meg, mely felelős 
lévén a nemzetnek és királynak, csakis úgy felelhet meg 
fe 'adatának, ha saját és neki felelős közegei által lép 
kozvetetlen érintkezésbe minden egyes iskolával, a mi 
ismét csak úgy érhető el, ha megkülönböztetjük az 
egyházi s lelkiismereti szabadságot attól, a mi ezt nem 
tangálja. 

Midőn Sz. F . azt állítja, hogy az én »tervezet:* 
iskolám, nem »volna igazán sem az egyházé, sem az 
al lamé; az egyház fizetne, az állam parancsolna,* ezt 
csak félreértésből lehet érvelés gyanánt felhozni; mert 
i) nem én tervezem az iskolát olyannak, mint minőről 
szó van, hanem azt a népiskolai és középtanodai törvény 
ilyennek követeli ; 2) mert az állam nem veszi igénybe 
az egyház felügyeletét, hanem azt önállólag kezeli ; 
3) mert a tulajdonjogot tagadásba senki sem veszi. A mely 
iskolát én állítok fel, az enyém és nem az államé; a mely 
iskolát a felekezet állít fel és tar t fenn : az az egyházé. 
Hogy mit kell tenni az iskolával, ezt az állam szabja 
meg törvény s a minisztériumnak a törvény végrehaj tá-
sara vonatkozó utasításai által. Ezt nem én tervezem, ez 
tény! Á m d e nem erről van szó — s ez Sz. F . félreér-
tése — hanem arról, hogy miután az iskolaügy vezetése, 
irányítása, felügyelete mindenkor az államé volt, azé 
most is, a felekezetek maguk vállalkozzanak-e a levél-
hordói szerepre az egyházi szabadság feláldozásával csu-
pán csak azért, hogy a püspökök, esperesek, lelkészek 
»az alantas iskűlák* számára azokat a parancsokat osz-
togassák kí, melyeket tőlük az ál lamkormány követel ? 
Arról van szó, hogy nem hazafias kötelesség-e módokat 
keresni arra, hogy az egyházak autonomiája sértetlen 
maradjon a nélkül, hogy az iskoláról le kellessék mondani, 
vagy külön zsoltáros, kátés istenitisztelet gyakorlására 
stb. oktató »egyházi — fára — iskolát kellessék alapí-
tani? Arról van szó, mikép találhatunk »modus viven-
dit* arra, hogy az egyházi élet érdeke az újkori népis-
kola érdekével Összeegyeztethessék ? És e »modus vivendi* 
éppen abban fekszik, a mit én sürgetek, hogy t. i. min-
den iskolafenntartó állítson fel egy szolgálatában álló 
híveiből alakított iskolai hatóságot minden iskoláján és 
— hogy maga ne szolgáljon — ezt állítsa az állami ha-
tóság intézkedési jogkörébe, mit különben a népiskolai 
hatóságokról szóló törvény is nyiltan követel. 

Az egyház így a saját iskoláit közvetlen hatósága 
alól nem bocsátja ki, mint azt Sz. F . hiszi, ellenkezőleg: 
a maga körében házilag kezeli az egyház felügyeletét; 
de ezt a felügyeletet nem bocsáthatja az* állam rendel-
kezésére szabadsága érdekében egyrészt, míg másrészt 
az állam nem is reflektálhat észszerűen ezen egészen más 
céloknak szolgáló felügyeletre, hanem a saját közegeit 
bízta meg vele. 

Azt kérdezi még Sz. F , hogy »követelheti-e azt az 
állam, hogy közvetlenül rendelkezzék ott, a hol nem 
fizet ?« E kérdés lelkemben a kérdések egész sorát költi fel. 

I El mondok e sorból néhánya t : Ha az állam fizetné a 
reform, egyházak iskolafenntartási költségeit megenged-
hető-e akkor, hogy a püspökök, esperesek, lelkészek 
hódoljanak a tanfelügyelő rendelkezéseinek ? Pénzért az 
egyházi szabad szervezet közegeit, hatóságait tisztességes 
dolog volna-e árúba bocsátani ? Ha az állam tartana fenn 
oly iskolát, melynek e nevet a d n á k : »ev. ref. felekezeti 
iskola* oda állna-e igazgatónak vagy presbyteriumi elnök-
nek a helyi lelkész azért, hogy a kir. tanfelügyelő in-
tézkedéseit végrehajtsa ? stb. 

Én azt hiszem : nem! Ha tenné, csak azért tenné, 
hogy a tanítóval szemben az »elöljárót« játszhassa, nem 
gondolva azzal, hogy a szabad egyházi szervezeten csor-
bát ejtene. 

Sz. F . * zsákutcáról* is beszél s engem int arra, 
hogy vigyázzak, nehogy belekerüljek. Azonban — úgy-
látszik — ő került zsákutcába, midőn az állam által 
fizetett felekezeti iskolát tar t helyesnek. Mert a pénz 
kérdése épen e tekintetben nem játszik szerepet. Az 
állam — a nélkül hogy fizetne — megadja minden 
egyesnek, társulatnak, felekezetnek, községnek, várme-
gyének azt a jogot , hogy iskolát állítson és tartson fenn. 

Az állítás és fenntartás feltételeit az állam szahja 
meg; tehát rendelkezik, a nélkül, hogy jizetne. Hogy 
váljon e feltételeknek az illetők megfelelnek-e: erről az 
állam saját közegei által győződik meg, nem pedig az 
illetők információja alapján. De az állam nem tagadta 
meg, hogy az illetők saját iskoláikban, saját nevükben 
a felügyeletet is gyakorolják. Téves értelmézése volna 
az egyház szabad autonomiája elvének és gyakorlatának, 
ha ezt a házi felügyeletet az államra akarnók kénysze-
ríteni, csak azért, hogy egyházi főhatóságaink levélhor-
dozói szolgálatokat tegyenek. 

Ezért én Hegedűs Lászlónak, az egykori vezérfér-
fiúnak álláspontjára helyezkedem : parancsolja meg . az 
egyház minden iskolai igazgatónak, hogy az egyháznak 
is, az állami hatóságnak is közvetetlenül adjak be az 
iskolákról szóló jelentéseket. Ez és a tanügyi törvények 
helyes értelmezése és alkalmazása megadja a »modus 
vivendi*-t. 

Még csak arra terjesztem ki figyelmemet, a mit 
Sz. F . nekem ismertető sorainak végén tanácsol! Azt 
mondja : ^Forduljon (Rill) tanácsával a ^pánszláv* és 
»dáko-román« felekezetekhez; ott a paedagogiai és nem-
zeti politikai tekinte 'etek nemcsak ajánlanák, de meg is 
követelnék a >szűr alul« kinált, de a ^Paed. Szemle* 
programmjában nyiltan kifejezett „szakszerű és kozve-
tetlen * állami tanfelügyeletet.* 

Köszönöm e t anácso t ; köszönöm főleg azért, mert 
alkalmat ad annak kijelentésére, hogy én $ a kozvetetlen 
szakszerű állami tanfelügyelet* el vét nem azért hirdetem, 
mert a ref. egyház kebelében jöt tem volna bajok s visz-
szaélések nyomaira, melyet az autonomia örve alatt ta-
kargatnak. K o r á n t s e m ! Elismerem, hogy Magyarorszá-
gon reformátusnak lenni annyi, mint jó hazafinak, ma-
gyarnak lenni! De ha a ref. egyház tagjai csakugyan 
a magyar állameszmét akarják szolgálni szívvel-lélekkel, 
mint te t ték tudomásom szerint eddig is : akkor az 
autonomia cége alatt — ha már az egyházi szabadság 
megóvásának érvei, melyeket felhoztam, nem tűnnek fel 
elég nyomósaknak — ne követeljenek privilégiumot, arra 
támaszkodván, hogy ők jó magyarok ; hanem épen azért, 
mert jó magyarok, a magyar állameszme terjesztése, 
biztosítása érdekében állítsák fel a királyi tanfelügyelők 
hatósága alá rendelendő iskolai tanácsaikat, hogy a 
magyar tanügyet végre valahára országosan lehessen 

! szervezni. 
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Ne feledjük, hogy a többi felekezetek figyelemmel I 
kisérik a reformátusok viselkedését! Mikor 1881-ben 
Debrecenben zsinatot tartottak : egyidejűleg a szerb- | 
nemzeti egyház congressának vezérférfiai is együtt vol-
tak Karlócán és hivatkozva a debreceni hatarozatokra, 
utalva a reformátusok felekezeti jogaira, ők is követelték, 
hoqy a szeriek iskolái csak szerb felekezeti hatóságok alatt 
álljanak, s hogy azokban az egyházi hatóság tudta- és 
beleegyezte nélkül a kir. tanfelügyelőknek ne legyen mit 
keresniök ! 

Ezt a szerb követelést tegyünk gondolkozásunk 
tárgyává! És ezt téve, hova jutunk? Hogy a róm kath. 
a gör. kath. és a református egyház mellett itt van még 
az ág. ev., a gör. kel. szab., a gör. kel. román, az 
unitárius egyház is! Itt van a protestántizmus kebelében 
a pánszláv áramlat, melyről épen a sProt. Egyházi és 
Iskolai Lap« azon 35. számában található S ő'.s Farkas- * 
nak az az állítás." a vezércikkben, hogy xnemzet- és 
államellenes izg? ásaival rosz hirbe hozni törekszk" a 
prot. egyházat, mert »a pánszlávizmus terjed és izmosul.« 
Gondolataink szárnyán nézzünk Erdélybe is a protest. 
szászok közé. (Jgy szervezték egyházukat, hogy a nagy-
szebeni püspjk intézkedhetik csak iskoláikban s a kir. 
tanfelügyelőknek tétlenül ke'l nézni, hogyan erőltetik a 
pangermanizmust s hogyan üldözik a magyar szót! 

Es mindez csak azért van, mert az egyes iskolák 
hatóságai nincsenek közvetetlenül a kir. tanfelügyelő ha-
tósága alá rendelve — a lelkiismereti és egyházi sza-
badság szent nevében ! Ouosque tandem ? 

Csak egy parányi önmegtagadás akkor, mikor az 
alkotmányos szabadság azon sarkalatos elvéről van szó, 
hogy a ki ma és itt bizonyos testület élén áll: az holnap 
és ott ugyanazon testületnek, mely csak címet cserél, 
köztagja legyen más szakember vezetése alatt: és meg 
van mentve az egyház és lelkiismeret szabadsága leg-
felsőbb »királyi őrködési és figyelési jog* mellett; de 
meg van teremtve a magyar iskola önallósága is »leg-
felsőbb királyi felügyelet® mellett! 

Rill József. 

A fennebbi cikket részint méltányosságból közöltük, 
hogy a támadás helyén történhessék a védekezés ; részint 
irója iránti tiszteletből, kinek a népiskolai irodalom és 
tanügy körül kiváló érdemei vannak. Álláspontját azon-
ban sem e lap szerkesztősége, sem alólírott nem fogad-
hatják el; mert minél tüzetesebben fejtegeti Rill úr az 
ő tanügyi politikáját s erre alapított iskola-szervezeti in-
dítványát, annál világosabbá válik a közte és köztünk 
levő elvi külómbség, mely némely pontokban elvi ellentétté 
élesül. Csak pár példát említünk. R. úr azt vallja, hogy 
»a tanügy politikum s mint ilyenben az irányítás, veze- , 
tés és felügyelet« a kormányt illeti, tehát ő »a közvetlen ! 
szakszerű állami tanfelügyelet« híve. Mi azt vallván té-
teles egyházi törvényünk alapján, hogy »az iskolák min-
denestől az egyház testéhez tartoznak« (Zs. törv. 3. §.), a 
népiskolai intézetekben az egyház belső organismusának 
oly lényeges szerveit látjuk, melyek nem tarthatók egy-
szerűen »politikum«-nak. Következőleg a kormánynak 
>az irányítás és vezetés« jogát jelen viszonyaink közön-
át nem engedhetjük, országos törvényeinkből tudván, 
hogy maga az állam is csak az iskola állítás és fenntar-
tás, továbbá a tanítás célja és mértéke s végre a felügye-
let módja megszabásának jogát követeli magának. Rill 
úr az 1848-iki tanférfiak tanácskozmányából véli kiol-
vasni a népiskola önállósításának (értsd: az egyház alól 
való felszabadítás) elvét. Mi jól tudjuk, hogy ott a fel-
sőbb iskola és különösen a tudomány szabadságának el-

vét proklamálták, midőn kimondották, hogy »a tudományt 
s az ennek megfelelő intézetet, a tanodát« kell felszaba-
dítani. Rill úr a prot. egyháznak csak vallási autonó-
miáját ismeri, az iskolai autonomiát még névleg sem 
említi. Pedig tudhatná, hogy prot. egyházunknak nem-
csak az 179%-iki, de az 1868-diki népiskolai, sőt az 
1883. középiskolai törvény is elismeri az iskolai autonómiá-
ját, midőn intézeteinket a »közvetlen állami vezetés alatt* 
állóktól megkülönböztetve, azokban az állami felügyele-
tet a meglátogatásba és jelentéstételbe helyezi; vezetés-
ről, irányításról, »a tanügyi közegek parancsolgatásáról* 
egy szó említést sem tesz. Ime tehát csak a főbbeket 
említve, látható, hogy R. úr között és közöttünk oly 
tanügypolitikai válaszfal áll, melyet semmiképen nem 
lehet eltávolítani jelenleg fennálló egyházi és országos 
törvényeink sérelme nélkül. S ha ily ellentétben állnak 
elveink, úgy hisszük felesleges annak bizonyítgatá«a, hogy 
az állam és az egyház közötti iskolaügyi érintkezésnek 
R. úr által ajánlott módja, t. i. az a papnélküli igazgató-
tanács is egészen idegenszerű lenne a prot. egyházban, 
sőt mi még célszerűségi tekintetben sem mernénk áldá-
sos életet jövendölni neki. S ép azért azt hisszük, bezár-
hatjuk a külömben nem tanulságnélküli vitát, tudván, 
hogy ha megértjük is, de soha sem győzzük meg egymást. 

Szöts Farkas. 

T Á R C A . 

Tanulmány az úri-ima felett. 
(Folytatás.) 

III. 

Jöjjön el a te országod. 

Midőn latjuk, hogy egy földi és mennyei dolog 
ugyanazon névvel van nevezve: igen könnyen a földiről 
gondolkozunk először, mint a mely jobban betölteni 
látszik a mindkettőre szóló közös nevet és ebből követ-
keztetünk a mennyeiie. M dőn Isten egy szellemi dolgot 
vagy mennyei berendezést valamely földi vagy jól ismert 
névvel jelez : erre úgy nézünk, mint csupán egy szeren-
csésen választott illusztratió nevére, de nem tovább. 
Igy, midőn Isten beszél hozzánk az ő országáról, nagyon 
is hajlandók vagyunk úgy tekinteni azt, mint képet, 
mely által tudtunkra adatik, hogy az isteni kormányzás 
némely pontokban hasonlít a földi fejedelem kormány-
zásához, jól lehet az az igazság, hogy az a királyság 
egyedüli, mely felemelkedik az igazi királyság eszméjére. 
»Az úr király, nem a földi királyoktól kölcsönözvén e 
címet, hanem ő kölcsönözvén a magáét azoknak; és 
nemcsak a névnek, hanem — úgy lévén elvégezve — 
e földön minden igazságos kormányzásnak, a maga igaz-
ságos törvényeivel, rendeleteivel, büntetéseivel és kegyel-
mével, fenségével és ijesztéseivel arról és annak orszá-
gáról kell beszélni, ki uralkodik mindenek felett; és 
így Isten országa nemcsak képleges kifejezés, hanem 
valódi királyság, inkább a földi királyok és királyságok 
képei és árnyékai a valódinak.« (Trench). 

j> Mi atyánk, jöjjön el a te országod.« Hogy e ké-
rést értelemmel és lélekkel imádkozhassuk, világosan 
látnunk kell, mi az az ország? Mint minden ország: közös-
ség ez is, azon emberek szervezett társasága, kiknek 
közös vágya egy főnek engedelmeskedni és abban kü-
lönbözik minden más országtól, hogy királya a magas-
ságos Isten. Tagjai azon emberek, kik készek annak 
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tagjaivá lenni, mindazok, kik készek Isten akaratának 
engedelmeskedni sokkal inkább, mint bárminő más akarat-
nak. Tehát senki sem tagja azon országnak csupán születés 
által": »Hacsak egy ember újjá nem születik, nem me-
het be az Istennek országába.* A természeti és testi 
születés feljogosít a természet és test kiváltságaira. Az 
időben és időre való születés, mely magában hordja az 
örökkévaló halál magvát, feljogosít az idő előnyeire és 
egyebek közt Isten országa külső és ideiglenes előnyeire. 
A szellemi születés adja a belső, a szellemi előnyöket. 
Az Isten szelleme által lelkünkben végbemenő újjászüle-
tés által vezettetünk ezen ország különös és örökkétartó 
kiváltságaihoz: >Mert Istennek országa nem evésből és 
ivásból áll« ; az nem biztosít eredményt a pártfogásnak 
és segítségnek, miket a világ országai célúi tűznek, mert 
»Isten országai ti bennetek van.« Az nem kívü'ről kez-
kődik, hanem belülről, nem körülményeinket változtatja 
meg, hanem saját énünket és így nem e világi állásunk 
egyik-másik ténye által vagyunk oda bevezetve, hanem 
a magunk önkényes odaadása által és az egész lélek 
szeretetének egy személy iránt való ápolása által, kit 
örökkévaló királyunkul választottunk. Joggal nevezhető 
ez újjászületésnek, mert megváltoztatja az egész jellemet. 
Születésnek, mert egy egészen új élet kezdőpontja, oly 
életé, mely kikerüli a halált, mely megöli azt az éle-
tet, melyet az első születés kezdett és elnyeli a halált, 
melynek az első kitett. Születés az, melyben akaratunk 
küzd az élettel, de csak azért, mert az az Istennek 
akarata. Születésnek nevezhető, mert egy nemzedéken 
át olyanok leszünk, minők előbb nem voltunk. S ha 
tudjuk, hogy az születés, akkor felesleges ismételni, hogy 
az nem a mi saját művünk. Újjá születtünk, »mert Isten 
magva felébresztett minket.* 

Tehát az Isten gyermekeiért alapíttatott, az Istennek 
országa. A megújult akarat biztosít bemenetelt belé. 

Áldást, isteni áldást keresünk, midőn azt mondjuk: 
>Jőjjön el a te országod.* A miket e kérésben kifejezünk, 
azok nem egyebek, mint azon összegezett kívánság, hogy 
a dolgok mennyei rendje állapítassék meg e földön, hogy 
a mennyei király és törvényei ismertessenek el e föld 
által. Nem helyes és lehető dolog-e az, hogy mindenek 
hívek legyenek az Istenhez? Nem volna-e ennek termé-
szetes következménye az, hogy e világ összes berendezése 
a maga családi, társadalmi és po'itikai vonatkozásaiban 
Isten szellemétől vezéreltetnék és megmutatná, hogyha 
nem is mindenben egyformán, de általában az egészben 
Isten szelleme uralkodik. Erre nézve nem szükséges, 
hogy a kormányformák változtassanak meg, hanem 
azoknak szelleme, kik kormányoznak. Nem szükséges, 
hogy életviszonyaink változzanak meg, hanem szüksé-
ges, hogy önmagunk változzunk meg. 

Ezen ország eljövetele már csak egyetemességénél 
fogva is kívánatos. Az Isten országa minden embernek 
gyűlhelye. A földi uralkodóknál sem hiányoztak az egyete-
mességre való törekvések; tétettek lépesek is azok meg-
valósítására : de a mennyire a tapasztalás megmutatta, 
a világot egyesíteni, emberinél magasabb erőt igényel. 
A népek működhetnek egy ideig együtt, de mivel az 
érzelmek és érdekek különbözők, hamar conflictus 
állhat elé. A kötelék kivülök, nem bennük van. De 
amaz ország, melyet Krisztus alapított, oly társaság, 
mely nem tesz különbséget a nemzetek közöt t ; ott nincs 
sem zsidó, sem pogány. Mindeneknek egy feje és közös 
joga van és mindenek ugyanazon szellem által mozgat-
tatnak. Ez országban semmit sem igényelhetünk, mint 
nemzet, hanem csak mint tagjai azon egy családnak, 
mely égben és földön létezik. Mindenekkel közös alapon 

állunk s belépünk oly országba, mely senkit ki nem zár. 
A legmélyebb rokonságot tanuljuk meg ott és egy kö-
telék által vagyunk összekötve, mely elégséges a világ be-
fogadására és elég erős, hogy összetartsa még az el'ensé-
get is. Bárki belép az országba, hasonlít a másikhoz 
gondolataiban, érzéseiben és reményeiben. Mindnyájan 
egyek a »király« iránt valő hódolatban, ez mindenik-
nek szíve közepén fekszik, működvén ott és kifelé átala-
kítván, mindeneket. Ezen országban közösségbe hozat-
tunk »egy szellem, egy Úr, egy Isten és mindnyájunk-
nak atyja által, ki mindenek felett van.* És így áthi-
daltatik a tátongó mélység az élők és holtak között, 
össze vagyunk kötve azokkal a legszorosabb kötelékekkel 
»mert Isten nem a holtak, hanem az élők Istene,* mert 
mindnyájan ő benne élünk. Ne imádkoznánk-e hát, hogy 
jöjjön el ez ország, mely mindenek szájába a hűségnek 
egy nyelvét és esküjét helyezi: »Mi Krisztuséi vagyunk 
és Krisztus Istené?!« 

Az Isten országa oly szabad, hogy törvénye a 
szeretet, oly nagy, hogy senki sincs kizárva, oly igazsá-
gos, hogy nemtetszés sohasem volt hallható annak té-
réin, oly állandó, hogy midőn »ég és föld elmúlnak*, az 
meg sem mozdul és »el nem múlik soha örökké.* Az 
Isten országa oly bölcsen van berendezve, hogy minde-
nikünk megtalálja ott jogos helyét akkor, midőn meg-
tanuljuk azon boldogságot, mely által közösek vagyunk 
annak minden tagjaival, midőn megtanuljuk az üdvösség-
nek ama különös birtokát, mely előkészíttetett számunkra 
az által, ki felirta neveinket alattvalói közé és ad nekünk 
oly nevet, melyet senki sem ismer, kivéve, a ki meg-
kapja a z t ; egy ország, melynek dicsőségét csak akkor 
kezdjük ismerni, midőn látjuk azt győzelmeskedni és mi-
dőn a föld királyai és nemzetei eljőnek a világ minden 
részéből és elhozzák hódolatuk és tiszteletük ajándékát. 

Van-e tehát szükség, hogy ezen ország eljövetele-
ért imádkozzunk? E főkérdésre adandó felelet magán és 
közéletünk vallás-erkölcsi minőségétől függ. Feleljen 
meg kiki szigorú önvizsgálat után csak e néhány kérdésre. 

Elégségesek vagyunk-e saját szükségeinkre, saját 
jövőnkre, igen vagy nem ? Van-e szükségünk egy vala-
kire, hogy uralkodjék felettünk, hogy segítsen minket 
ellenségeink ellen és saját magunk ellen, igen vagy nem ? 
Nem nyittattak-e fel szemeink a nagy tett által, mely 
végrehajtatott közöttünk és Isten között ? Győzedelmes-
kedni kell-e az úton levő akadályoknak, a visszavoná-
soknak és bűnöknek, vagy pedig megsemmisülni? Nem 
próbáltuk-e saját magunkban megölni a bűnöket és nem 
azt találtuk-e ismét és ismét, hogy midőn a győzelem 
kiáltása már épen ajkainkon volt, a gyalázatos kudarc 
porába verettünk le ? Nem éreztük-e ily időkben egy 
hatalmas segítő szükségét, hogy »egy*, ki erős és ha-
talmas az igazságban, birtokába venne minket, kivenne 
saját vezetésünk alól és uralkodnék felettünk nagyobb 
tekintélylyel, mint a mienk, felövezvén minket azon hata-
lommal, melylyel magunktól nem bírunk, hogy felvenné 
ügyünket, hogy megszabadíttassunk a gonosztól és elér-
jük az Isten békéjét? Nem érezzük-e szükségét napon-
ként egy uralkodónak, ki bizalmat gerjesztene maga iránt, 
ki elég erős, hogy támogasson, midőn gyengék va-
gyunk, hogy a helyes útra vezessen, midőn tévedezünk, 
ki elég erős azt tenni, mit ember nem tehet, megvál-
toztatni szívünket?! Ilyen uralkodás és uralkodást vá-
lasztunk és nyerünk midőn azt kérjük : »Jöjjön el a te 
országod.« 

Az okok, melyeknél fogva e kérést használnunk 
kell, minden imádkozó lélek előtt oly bátorítok és vilá-
gosak a jelen korban, hogy alig szűkség azokról vala-
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mit mondani. Imádkozni kell az ország eljöveteleért, 
mindig nagyobbodó hittel és komolysággal. Igaz, hogy 
az ima nem egyedüli eszköze Isten országába jutásunk-
nak, de ha szívvel-lélekkel imádkozunk azon ország el-
jöveteléért, a többi eszközök önkényt fognak kínálkozni. 
A mai keresztyénségnek nincs közösebb kivánsága, 
minthogy az egyház terjedjen és terjessze befolyását ; a 
modern keresztyénségnek legjellemzőbb és legvilágosabb 
jellemvonása a térítői szellem. Nem kételkedünk, hogy 
ebben sok az önző, a földi, de van egyszersmind meny-
nyei is. Ezen szellem készíti elő az Isten országának 
út já t ; ezért az mindenek felett ápolandó. Általános és 
gondos nevelés, folyton növekedő belátás, az elnyomot-
tak és betegségben lévők iránt való figyelem, a polgári 
szabadság tisztább eszméi, szíves, buzgó és folyton fo-
kozodó tisztelet az egyház iránt és még sok-sok más 
vonás teszik imáinkat reményteljesebbekké és egyengetik 
az Isten országa eljövetelének útját. 

Azok számára, kik ez ország jövő d'csőségének 
némely részletét kívánják reményleni, nem lehetnek al-
kalmasabb szavak, mint a következők, melyek egy öreg 
»szolga« által Írattak, ki egész életét »mennyei* királya 
szolgálatában töltötte el: »Oh! örökké való ország, 
mely megmarad minden nemzedéken át, honnan sohasem 
fog fény avagy az Isten békéje hiányzani és a honnan a 
sóhaj és fájdalom el fog távozni 1 Oh mily dicsőséges 
azon ország, melyben — veled U r a m ! — minden szen-
tek uralkodni fognak. Oh örök boldogság országa, hol 
te Uram, a szentek reménye és dicsőségük gyémántja, lát-
ható leszesz színről-színre, hol az öröm szabad, állandó és 
a fájdalomtól éiinletlen, hol előmenetel van fájdalom nél-
kül, világosság sötétség nélkül, élet halál nélkül ; hol a 
fiatal sohasem lesz öreg és az élet sohasem hal meg, 
hol a szépség sohasem halványéi el, a szeretet sohasem 
hűl ki, hol az egészség sohasem fáradt, hol bánat soha-
sem érezhető, sóhaj sohasem hallható, könny sohasem 
látható, hol nincs semmi gonosz, mert ott a legmaga-
sabb jó honol, mely mindig Isten arcára néz.« Óh 
Atyánk »jöjjön el a te országod !« 

(Folyt, köv.) Szőts Gerö. 

K Ö N Y YISM E R T E T ÉS. 

Israel népének története Jeruzsálem második 
pusztulásáig. Irta J. Wellhausen. Fordította Kar-
dos Albert. Budapest. Az Athenaeum r. tors. kiadása. 

1886. Ára 80 kr. 164 lap 16-adrét. 

(Folytatás és vége). 

Valami sajátságosan van e műben vegyítve a hatá-
rozottan rationalistikus s erősen kritikai profán-törté-
nelmi pragmatismus a bibliai iró fenséges, vallásos prag-
matismusával. Mintha csak szerzőben az ész és a sziv 
harcba keveredtek volna egymással e mű Írásakor s a 
szerint, a mint az egyik, avagy a másik jut koronként 
túlsúlyra, tárgyalja a történeteket egyszer úgy, mint a 
melyek valamely szigorú kényszer hatalma alatt állanak, 
sőt a melyek a »véletlenének vannak alávetve (3. 1. 7-ik 
1. stb.), máskor meg hódolattal s tisztelettel ismeri fel 
az eseményekben az istenség vezető kezét, jóságos intéz-
kedéseit s végéremehetetlen bölcsességét (6. 1. 96. 1.) 
Lélektani tanulmányképen is érdekes ez a munka, hogy 
szerzője miként szeretné emancipálni magát a régi, a 
hagyományos nézetektől, a biblia iró naiv történelmi 

felfogásától s nem tud még sem annak varázsától szaba-
dulni ; vissza-vissza kisérti a biblia szelleme s a képre 
annak szellemujja egy-egy vonást tett, hol aztán »a 
szín erős, nem illik együvé.* És ez a sajátságos vegyü-
léke a rationalismusnak és a revelationalismusnak vonul 
át az egész művön. Vannak benne helyek, a melyeket 
igazi élvezettel, gyönyörűséggel olvas az ember, a hol 
a mélyreható elme hozza fel gondolatainak gyöngyeit 
(L: 24. 44. 48. (2). 50. 1. 51. 54. 90. 62. 134. (3. p ) 
144. (12. p.) lapokon), másutt viszont egészen száraz, 
sekélyes indokolásaiban gyarló, erkölcsi felfogásában 
latitudinárius. (1—4. 26. 53. 135. lapok). Az a ki úgy 
ismeri Izrael vallását, mint \V. miként állíthat ilyet, hogy 
annak a hibának, miszerint az izraeliták soha sem alkot-
nak jól kifejlett politikai községet, egy része minden-
esetre a vallást illeti (7. 1.), mikor néhány sorral előbb 
meg elismeri, hogy »az állam a vallás ideáljaképen állott 
elő 1 » Csak egy oly vallás szolgálhat a kifejlett állam 
életnek gátjául, a mely az individuum jogait helyezi elő-
térbe s mindenek fölé. Izrael vallásából pedig épen ez 
az individuális elem hiányzott s a theokratiában meg-
semmisült az egyén úgy annyira, hogy még jövő élete is 
nem az egyénnek, hanem a nemzetnek, mint ilyennek 
van. A theokratia involválta az erős állami életet s hogy 
ez mégis nem fejlett ki, annak oka abban rejlik, hogy a 
theokratia eszméje csak egyes fennkölt lelkekben élt s 
s nem tudta áthatni a nép minden rétegét, ez inkább 
szolgált Baalnak, Molochnak s a többieknek, mint a 
Jehovának, a ki pedig épen népe által akart uralkodni 
az egész földön. A midőn az essenismusban az indivi-
dualismus érvényre emeltet ik: akkor az ki is vonul a 
pusztába s az állam élettel ellentétbe helyezkedik. 

A most emiitetthez hasonló, az eddigi vallástör-
téneti felfogástól egészen elütő állítása Wellhausennek 
az, a midőn azt mondja, hogy a próféták megalapítóivá 
lesznek a törvényvallásnak. (53. 1.) Hogyan ? 1 Azok a 
próféták, a kik azt hirdetik •»avagy ilyen-e a bojt, melyet 
én parancsoltam, hogy napestig az ember gyötörje az 
ő lelkét, mint a káka lehajtsa az ő fejét, vagy hogy 
zsákot és hamvat terítsen maga alá ? ezt nevezed-e böjt-
nek és a z ú r előtt kedves napnak ?« (És : 58 : s 8 köv.) 
Vagy azt dörgik Izrael füleibe az Úr nevében : »Gyűlöl-
tem, megvetettem a ti ünnepeiteket és nem szagolom 
a ti ünnepeiteken való jóillatitokat. Hogyha egészen 
égő áldozatokkal és mirhákkal áldoztok is, nem ked-
velem — vedd el én előlem a te sok éneklésidet, a te 
hegedűidnek énekléseket is nem hallgatom m e g ; hanem 
folyjon mint a víz az Ítélet és az igazság, mint a sebes 
p a t a k ! * ( Á m : 5 : 21 s köv.) Hát ezek lettek volna 
megalapítói a törvény vallásnak ? 1 Hát csalódásban élt a 
keresztyénség is majdnem kétezer éven át, a midőn a 
protestismusban találta meg azt az alapot, a melyen 
isteni mestere, tökélyre vivén és betöltvén az Isten előtt 
való igazságosságot azt felépíttette ? I A profetismus 
erkölcsi alapelvét helyesen jeleli meg a 73—74 lapokon 
W. is, de abból már a következtetéseket nem jól vonja 
ki. S hogy „a prófétai reformationak mégis csak a szer-
tartás terén van eredménye* a Kr. e. 7-ik században is: 
annak megint csak a nép az oka, melyet az érzékelhető 
után való vágya von mindég s a hiba nem az alapelv-
ben van. 

Igen kevéssé tudja méltányolni szerző Deutero-
Esaiásnak magasztos vallás-erkölcsi gondolatait. Ezt az 
eszméiben az új-testamentumhoz legközelebb álló kiváló 
prófétát ! S alig emlékezik Ezechielről, a kiről már aztán 
joggal állíthatta volna, hogy a törvényvallás előkészítője. 
Nem szemlélteti kellőleg azt sem, hogy miért áll elő 
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szükségképen a fogságban levők s illetve az abból vissza-
tértek között a papi- levitikus törvénykönyv és szerve-
zet. Egy-ké t körülményt említ ugyan, de a jelenség 
teljes magyarázatá t nem adja. (Jobb a 87. 1. 5. p.) Ért-
hetetlen s a mennyiben érthető is, igen alantjáró biráló 
megjegyzés az, a mit tesz a 135. lapon a Pé 'dabeszé-
dekre : »Salamon példabeszédei alig érdemelnének figyel-
met, ha görög vagy arab termékek volnának ; elmosódó 
általánosságukban csak azért érdekesek, mert zsidó szel-
lemből eredtek « Sic ! S vájjon miként egyezik meg az 
iró történeti lelkiismeretével, az, hogy a zsoltárokat 
mind az Esdrás és Nehemiás kora után keltezi (136. 1.) ? 
valamint az is, hogy a tízparancsolat a Manasses korából 
való? (71. 1.) A Dávid történeténél a II. S á m : 5 : 
17—25-ben foglalt elbeszélést teljesen mellőzvén érthe-
tetlenné lesz az ő előadásában, hogy miként tűrik el 
azt a filiszteusok, hogy az ő alattvalójuk Dávid egyszerre 
csak önnálló királylyá lesz. Különben épen Dávid mél-
tatásá igen szép (24. 1.). Annál furcsább a Salamon mél-
ta tásában az, mikor így nyi la tkozik: »Azért azonban 
nem érheti szemrehányás a királyt, hogy Jeruzsálemben 
oltárokat emel ammonita és egyptomi istenségek szá-
mára*, s ezt indokolja azzal »mert ez oltárok sértetlenül 
fennállanak Jósiásig, holott Salamon és Jósiás között nem 
egy jámbor király uralkodott, a ki lerombolhatta volna 
ez oltárokat, ha ők is borzalom és bosszúság tárgyai t 
látták volna bennök, mint a Denteronomium.< Ha Heró-
des halála meg a Kr. e. 4-ik évben volt, mint itt állít-
tatik, (119. 1.) hát akkor hova lesznek a bethlehemi 
gyermekgyilkolás és a keresztelő János kivégeztetésének 
történetei ? Elég azokat egyszerűen csak kitagadni a 
történelemből ?! 

De a mint már fenntebb említettem, van e kis mun-
kában, a hiányok mellett, annyi szép, annyi felemelő 
gondolat , oly sok mélyreható fejtegetés, erőteljes és 
szabatos jellemzés (134. 1. 3. p. 144. 1. 12. p . ) : hogy 
theologus ifjainknak s általában egyházi férfiainknak be-
cses figyelmébe melegen a jánlhat juk a művet , fenntart-
ván azonban most is újra ama fenntebbi nézetünket, hogy 
annak a körnek, melynek számára pedig tu la jdonkép 
kiadatott , nem való. 

Kenessey Béla. 

B E L F Ö L D . 
Az ev. ref. egyház egyetemes konventje. 

(Vége.) 

A közalap végrehaj tó bizottságának jelentéséből 
közöljük a köve tkezőke t : 

A z 1885-dik, harmadik pénztári évben tiszta és 
valóságos bevétel volt 110,379 frt 1 kr. Ebből a köz-
alap céljaira most felhasználható 71,394 frt 5 kr., a) egy-
házak és lelkészek közt kiosztás véget t 50,240 forintot, 
missziói és egyéb célokra 21,154 frt 5 krt hozott j a -
vaslatba. 

Beérkezett 961 kérvény, 603 az egyházak, 358 a 
lelkészek részéről. Ezeken kértek összesen 342,355 fr tot . 
A z egyházmegyék javaslatba hoztak 202,739 frtot, a 
kerületek 95,069 frtot. Kiosztott pedig az egyetemes kon-
vent 52,590 forintot a következőleg: 

1. Egyházak : 

Erdélyi egyházkerület: Kis-Barcsa 200, Szólád IOO, 
Piskitelep 150, Vajda-Hunyad 100, Déva 150, Távis 100, 
Alvincz 300, Magyar-Igen 300, Felenyed 100, M.-Csesztve 

50, Hadrév 100, Csekelaka 50, Sz.-Mihályfalva 100, 
Egeres 50, Pa ta IOO, Alsó-Jára 100, Gyalu 100, E r -
Szodoró 50, Szilágy-Panit 100, Sarmaság 150, Kr.-Mi-
hályfalva 50, Sz.-Borzás 50, M.-Valkó 50, Monó 50, 
Kr.-Czégény 50, Paczalusa 100, Récse 50, Hidalmás 100, 
Kendi -Lóna 100, Noszoly 200, Feketelak 150, Mező-
Záh 100, Vice 100, A - I l o s v a 100, A.-Szóváth 100, 
Szava 100, Kundu 100, Sz.-Cegő 50, N.-Sajó ico . Besz-
tercze 200, Tancs 150, Mező-Újlak 100, Nagy-Ölyves 
200, Abafá ja 200, Feketepuszta 100, M.-Keresztúr 100, 
Böő 50, Maros-Sz.-György 100, Csokfalva 50, Hagymás-
Bodon 100, Ny. -Karácsony •— Folyfalva 150, Mező-
Ménes 100, Havad tő 200, Szövérd 100, Bede 50, 
Kaá l 100, Szentháromság 50, Boos 50, Kendő 50, 
K.-Széplak 50, Mező-Bodon 100, Maros-Ludas 200, 
M.-Herepe 200, M.-Szt.-Benedek 50, Egres tő 100, Szász-
Dányán 50, Szász-Csávás 100, M.-Bece 100, Bürkös 100, 
Hari 100, Kis -Enyed 100, M.-Péterfalva 150, Kis-Soly-
mos 50, Fehéregyház 50, Miklósfalva 50, Kőrispatak 50, 
Baróth 50, Kis-Bacon 100, Erősd 50, Kőrispatak 100, 
S.-Káinok 50, Eresztevény 100, Csófalva IOO, Papolcz 
300, Páké 100, K.-Mártonfalva 100 frt. 

Tiszántúli egyházkerület: A.-Medgyes 50, Garbolcz 
50. Pálfalva 50, Pe t tyén 100, Rozsály 50, Sárköz 50, 
S - Ú j l a k 50, Szamos-Kórod 50, Kak-Sz.-Márton 150, 
Tisza-Berek 50, B.-Sámson 100, B.-Szekszárd 100, Csá-
vos 200, Földvár IOO, Füzes 50, Ilertelendifalva 100, 
Nagy-Rredis tye 50, Pancsova 100, Ref.-Kovácsháza 100, 
Szapárifalva 50, Szeged 400, Bátyú 100, Bene 50, 
Bucsu 50, Csetfalva 50, Darócz 50, Gecse 50, Kis-
Lónya 50, Macsola 50, Makkos-Jánosi IOO, Márok-Papi 
50, Mező-Kaszony 100, S. Oroszi 100, Tisza-Vid 100, 
Tivadar 50, Berettyó-Szt -Márton 100, Fugyi 100, Fugyi-
Vásárhely 50, Örvend 300, F.-A.-Józsa 100, A . - Á b r á n y 
100, Apát -Keresz tur 50, Szent Jób 100, Rákóc 200, 
Tiszakürt 150, T . -Nagy-Rév 100, Tisza-Ujlak 100, Bese 
So, Csomaköz 50, Dengeled, Domahida, Iriny 50—50, 
Kis-Majtény 100, Kr.-Sz.-Miklós, Mérk, O-Tályi, Papos, 
Parasznya, Bökény, Fancsika, Gyula, Mátyfalva, Péter-
falva, T.-Ujhely, Verbőcz, H . -Dorog 50—50, Nagyfalu 
100, T.-Eszlár, Eperjeske, Gelse, K.-Semjén, Laskód, 
Őr 50—50, Ormező-Ladány 100, Székely, Tass 50—50, 
Belényes 150, Bélzerind 200, Sonkolyos, Csermő 50—50, 
M.-Gyorok 100, Nyégerfalva, Pankota 50—50 Szt-Leány-
falva, Cseke 100—100, Jánosfalva, Borzova Cs.-Ujfalu, 
C'égény, Fülesd, Ftilpös, Darócz, Géberjén 50—50, 
Fülpös, Gyöngytelek 100—100, Gyügye, Hermanszeg, 
Istvándi. Mánd, Majtis, Nagyszekeres, Rápolt , Ricse 50—50, 
Sályi 200, Szamos Újlak, Tatárfalva, Ura 50—50 frt. 

Tiszáninneni egyházkerület: Alsó-Lasicz, Csenyéte 
IOO—100, I I - Z s a d á n y 50, H.-Szkáros. Komlós, Kovács-
Vágás IOO—100, Kupa 150, Pálháza, Selyeb, Aranyos , 
Heves, T.-Oszlár, Bánhorvát 100—100, Disznós-Horvát 
50, Edelény, Felső-Kelecsény, Kondó, Martony, S.-Vadna 
Szt.-Jakab 100—100, Finke, Hegymeg, Lád-Besenyő, 
Szendrő-Lád 50—50, Alsó-Szuha, Berzéte, Kelemér, 
Rozsnyó 100—100, Bereskó-Csoltó, Dubicsány, Iványi 
50 — 50, Gicze 500, Sajó-Keszi, Zekerje, Szögliget 50—50, 
Szutor, Hidvég-Ardó, Szilas 100—100, Kis-Rát, Tarnócz, 
Vajkóc-Mótyóc, Karcsa, Monok 5 0 - 5 0 , Zsarnó, Bacska, 
Nagy-Rozvágy IOO — I O O , Lácza 300, Sóstófalva, Bodzás, 
Újlak, Garany, Hardicsa, Magyar-Jesztreb, Málcza 100 
— 100, Kolbása 50, Gálszécs 150, Vis 300, Lasztóc 400 frt. 

Dunamelléki egyházkerület: Babarcz, Baja 50 — 50, 
Keő, Kórógy , Kuczura, Despót, Sz.-Ivány 100 —100, 
Tordince 80, Belvárd, Beremend, Büdösfa 150—150, 
Drávafok 200, Piskó, Hidvég 150—150, Gyöngyös 500, 
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Jász-Kerekegyház IOO, Lajos-Mizse 50, Szabadka 500, 
Szánk IOO, Szolnok 250, Tisza-Várkony 450, Tószeg. 
A.-Német i , Bábony 50—50, R.-Csaba, Apos tag , Büsű 
100—100, Szt-Endre, Kis -Har ta 150—150, A d á n d 250, 
Köt tse , Megyer, Somogy-Tur , Lápafő, Alap, Alsó-Sz.-
Ivány, Nagy-Pal 50—50, Nyim, Hidas, Pécsvárad, Szed-
res, Doboz IOO—IOO, Medina 150, Magyar-Székely, 
B.-Tinód 200—200, Szegszárd, Gyuró-Kuldó 250—250 frt. 

Dunántuli egyházkerület: Baracska, Felső-Pál, Alsó-
Vizsnye, Bécz, Hosszufalu, Molvány, Somogy-Udvarhely, 
Dömös, Ekecs 50—50, Tergenye , Zalaba, Kis-Bajom, 
Lábad, Bél, A.-Szőllős, Izsa 100—100, Verőce 150, 
Viszló 300, Kaposvár , Hodos 400—400. Kis-Mánya, 
Dégh, Kerka-Németfalu, Ászár, Naszály, F.-Örs 200—200, 
Martos 50, N.-Keszi 300, Bodajk 100, Öri-Szt .-Péter 150, 
Dáka, Peér, Tapp-Szt -Miklós, Bakony-Szt.-Király, Héreg, 
A.-Örs 100—100 Öcs 50, Rá tó t 400, Vörös-Berény 150, 
Szend IOO, Madar 500. 

II. Lelkészek. 

Erdélyi egyházkerület: Csiszér Pál, Péter Albert , 
Bogdán Mózes, Benkő György , Gruzda Domokos, Pap 
Dávid, Vince Domokos, Kis Péter, Sófalvi Miklós, Foga -
rasi László, Szilágyi Mihály, Diószegi Mór, Mátéka József, 
T ó t h Imre, Gáspár Sámuel, Szabó József, Molnár János, 
Dienes József, Fábián Miklós, Bogdán József, Jánosi 
György , Málnási Ferenc , Vízi János, Erdélyi Sámuel, 
Demeter Mózes, Bar tha Dénes, Székely Alber t , Bencze 
Gergely, Pataki Lajos , Varga János, Orbán Gábor, Péchy 
Á r p á d , Székely Sámuel Böjthe Miklós, Muzsnai Sándor, 
Baschus Sándor, N a g y Elek, Horváth István, Ágos ton 
Mózes, Solymosi Lajos, Maksai Áron , Benczédi János, 
Böj the Sándor, N a g y Jószef, Baka János, Kovács István, 
Borbát Márton, Bar tha Imre, Muslósi Gyula, Szabó 
Ferenc, Bar tha Károly, Benkő János, 50—50 frt. Pataki 
Lajos, Kis Pál, Bosdi Károly, Ágos ton Pál, 7 0 — 7 0 frt. 
Pál jános Károly, O. Veres Sándor, Miklós, József, Ferenci 
József, Fábián Simon, Kertész Mózes, V a j d a Károly, 
Bartalus Samu, Benedek Ferencz, Vas Ferenc, Gócz 
Zsigmond, Kis Samu, Szász József, Albu Endre , Márk 
Mihály 100—100 frtot. 

Tiszántxili egyházkerület: Barkász Albert , Bartók 
Károly , Bodnár János, Bodor Pál, Ha jdú Alber t , Szabi 
Lőrinc, Szentgyörgyi Zsigmond, Bihari Gábor, Kodi 
Márton, N a g y Bertalan, Somogyi Lajos, T o m p a Károly, 
Zöld Mihály, Veress István, Da jka Ignác, Darcsi, Miklós, 
Görömbei Pál, Hézser Gyula, Kis Péter , Kölesei Zsig-
mond, Miklós József, Nemes Ferenc, Szarka Károly, 
Tariska Lajos, Varga József, Bokros Benedek, Boros 
Sándor, Csepelyi Menyhert , Kecskeméthy Lajos , Balogh 
Imre, Bán Sándor, Csighy Ferenc, Darcsi Bertalan, Kis 
Lajos, Lengyel Pál, Nagy Károly, Tukacs Lajos, Vityi 
Bertalan, Deák Mihály, Kósa Aladár , Nagy József, Nyiri 
István Szabó József, Bakos Kálmán, Ducs György , G. 
N a g y Lajos, Lőrinczi István, Porzsolt Ádám, Porzsolt 
Károly, Szécsi János, Juhász Tamás, Váradi Pál, Barna 
Zsigmond, Derekas János, Bélteki Gyula, Gépke Péter, 
Ferenczi Imre, File János, Fülöp Lajos, K o r m á n y Károly, 
Móric Károly, N a g y Bernát, Nyiri Gyula, Pásztor Lajos , 
Pótor Dániel, Szabó Elek, Szőke József, T ó t h Benedek, 
Juhász József 5 0 - 5 0 frt. Lányi Kálmán 70, Balajthi 
Károly, id. K ü r t h y Károly, Melegh Albert , Pásztor 
István, Acs Endre , Vári János, Szabó László, Kési Pál, 
Baktai Áron, Fodor Beniamin, Szilágyi József 80—80 frt. 
Bartha Pál, Gál Péter, Batta Ferdinánd, Péter Sándor , 
Sza'.ontai János, Matolcsi János, Fazekas Mihály, Lénár t 
Péter, Szántó József, Szőke Pál, Mészár Mihály, Szikszai 

József, Gönczi Dániel, Vas István, Barcsa Endre , Nemes 
István, Nemes Menyhér t , Pásztor István, Török Mózes, 
V é g János, Sipos Imre, Lányi János, Jakab Antal , 
100—100 frt. 

Tiszáninneni egyházkerület: Péderi Ferencz 100, 
Sütő Károly , 150, Szádecki Sámuel, Szuhai Sándor, 
Demete r János, Péter József, N a g y Sándor 50—50 frt. 
Ónodi István, Va jány i János 100 — 100 frt. Arda i J. 
Dániel 80. Imre István, Kaposi György, Ragályi Géza 
100—100. Für jész István, Hegedűs Sámuel, Kecskeméti 
Beniamin, Morvái József, Ráski Endre , Kolosvári István, 
Lábos Endne, Rác Ábrahám, Babarék Dániel 50 — 50 frt. 
N a g y Káro ly 150, Bálint József, Dudás Lajos , Hajzer 
Endre, Lengyel József IOO—IOO frt. K á d á r János, Kis 
József, Soltész Gyula, Szombati Antal , 50—50, Kálnicki 
János, 159, Molnár István 200 frt. 

Dunamelléki egyházkerület: R á c Márk, Decsi Dénes, 
Draskovics Zsigmond, Gyarmat i Károly, Szász János, 
Szentpéteri Pál, Gödöllei József, Bocsor Lajos, Kuthi 
István, 50—50 frt. Rumek Gábor, Kulifai Elek, Baksai 
László, Kassa János, Kovács Sándor, Máté Balázs, id. 
Var jas Gábor, Bajó Sándor, Széki Géza, T ó t h Pál, Szántó 
Gábor 100—100 frt. Szivos Káro ly 200 frt . 

Dunántuli egyházkerület: Bogyó Lajos, Somogyi 
Lajos, Sz. Kis Károly , E rős Dániel, Kocsis József, Lan-
cinger János, Vikár Vince 50—50 frt. Czike János 100, 
Závori Elek 150, Sebestyén János, Kis Béla, Jezernicky 
Kálmán 300 — 300 frt . 

A főösszegeket a következő táblázat muta t ja : 

Kerületek Egyházak Lelkészek Összesen 

Erdély 9000 4480 13,480 
Tiszántúl — 8 i8o 6 700 14,800 
Tiszamellék 6050 2630 8Ó80 
Dunamellék — — 6330 1720 8050 
Dunántul 6000 1500 7500 

Összesen: 17,030 52,590 

Hata lmas lendületet adot t a konvent a misszió rend-
kívüli fontosságú ügyének, midőn a kerületek és a misz-
sziói bizottság előterjesztései alapján kijelölte a missziói 
köröket és állomásokat s azok számára 18,800 forintra 
menő, részben állandó évi, részben egyszermindenkorra 
adot t segélyt szavazott meg. A felosztás következőkép 
t ö r t é n t : 

1. Dunamel 'éki ke rü l e tben : Banovce, Beska, Csaj-
káskerület, Szelistye 2850 frt egyszeri s 2350 frt állandó 
segély, összesen 5200 frt . 

2. Dunántúli kerü le tben: Kaposvár , Nagy-Kanizsa , 
Somorja, Verőce, Korencsa, Pisanica, Daruvár, Brekinska, 
Fiume, belső-somogyi szórványok 2300 forint egyszeri, 
1000 frt ál landó segély, összesen 3300 frt. 

3. Tiszáninneni ke rü l e t : Homonna , Minaj, Lucska, 
Nekézseny, A b a u j - V a j k ó c (Eperjes) 300 frt egyszeri s 
1500 frt állandó segély = 1800 frt . 

4. Tiszántúli ke rü l e t : Dolha, Munkács, Erdőhegy , 
M.-Gyorok, B.-Sebes, Temesvár, Kikinda, Lúgos, Polgár-
Csege 200 frt egyszeri, 2400 forint állandó segély = 
2600 frt. 

5. A z erdélyi egyházkerület püspökének, illetőleg 
a kerületi gyűlésnek, közelebbi kijelölés nélkül rendelke-
zésre bocsát ta to t t egyszeri segélyezésre 2500 frt, állandó 
segélyezésre 3250 frt = 5750 frt. — Ezenkívül a tátra-
füredi templomra 100 frt, bilkei misziónáriusnak 50 fr t . 
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A misszióügy letárgyalása után következtek az 
egyes bizottságok jelentései. Közülök felemlítjük a kö-
vetkező t á rgyaka t : 

A kölcsönös tűzkárbiztosítás eszméjét az egyes ke-
rületek nem fogadván el, a napirendről levétetik. A 
lelkészi nyugdíj intézet v a l a m i n t a lelkészi és t aná r i özvegy-
árva-gyámintézet szabályai áttétettek a nyugdijalap bi-
zottsághoz azon utasítással, hogy a kerületek beérkezett 
véleményének figyelembevételével új tervezetet készítsen. 
A családkönyvek ügye az egyes kerületekhez utasíttatott. 
A vadházasságokat illetőleg kimondá a konvent, hogy 
bár e téren leginkább az erkölcsi eszközök használata 
vezethet célhoz, mégis óhaj t ja felkérni a kormányt, hogy 
ez ügyben az egyházi hatóságoknak segítségére legyen. 

A közjogi bizottság jelentése alapján sok érdekes 
vallás-sérelmi ügy került a konvent asztalára: elkereszte-
lések, református apa figyermekeinek meggyóntatása, 
illetéktelen eltemetés stb. Hosszas és érdekes vita után 
az lett a megállapodás, hogy concrét esetek felsorolása 
kíséretében mielőbb felkérendő a kormány egy oly tör-
vényjavaslat előterjesztésére, mely az 1868. LIII. t.-cikk 
ide vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtását teljesen 
biztosítsa s az 1879. XL. t.-c. 53. §-aként félremagya-
rázható ne legyen. 

A gymnáziumi tantervnek megfelelő vallástani kézi-
könyvek elkészíttetésére az egyes kerületek felszólíttattak. 

A tiszántúli egyházkerület által beadott középisko-
lai tanár-képzö intézettel kapcsolatos bölcsészeti szaknak 
felállítását javasló indítvány, a kivitel módozatainak kö-
zelebbi megjelölése végett nevezett kerülethez s a deb-
receni főiskola tanárkarához visszatétetett. A jogakadé-
miák ügyében a sárospataki főiskola tett felterjesztést, 
erre nézve a többi felekezeti jogakadémiák illetőleg ezek 
fenntartó testületei véleményének meghallgatása után fog 
a konvent intézkedni. 

Ugyancsak a tiszántúli egyházkerület által tett egy 
protestáns egyháztörténelmi társulat szervezését javalló 
indítvány alkalmából szóba jött a protestáns tudományos 
irodalmi társulat ügye is, mire nézve a konvent, magán-
tudomása lévén már arról, hogy egy ily társulat ügyé-
ben társadalmi uton indult meg a mozgalom, ez alkalom-
mal csak annyit mondott ki, hogy egy protestáns tudo-
mányos irodalmi társulatnak a két testvér felekezet közre-
működése általi létrejöttét felettébb kívánatosnak tartja s 
ezen célra erkölcsi támogatását ezzennel megígéri, az iskola-
ügyi bizottságot pedig megbízza, hogy a következő 
konventig ez ügyben történteket figyelemmel kisérje s a 
további teendőkről részletes javaslatot adjon. 

Az egyetemes névtár készülőben van, november 
hónapban remélhetőleg még fog jelenni. Az egyházi 
törvények új kiadása szükségessé válván, az intézkedést 
egy háromtagú bizottság fogja megtenni. 

V é g ü l t á r g y a l t a t o t t a theologiai szak és tanári vizs-
gák ügyében kiküldött enquette munkálata. Hosszas 
vitát idézett ugyan elő egy-két pont, de. végeredményben 
minden nagyobb változtatás nélkül lett elfogadva s kö'e-
lező szabályzattá emelve azon munkálat, mely a mult 
nyáron egyházi lapjainkban közölve volt. 

Hat napi ülésezés után, október 23-dikán az esti 
órákban ért véget Kun Bertalan püspök úr buzgó imájával 
a konvent ez évi ülésszaka. 

A konventi tagok tiszteletére 19-dikén a dunántúli 
egyházkerület adott fényes díszebédet, Pápa város kö-
zönsége pedig 22-én este rendezett igen sikerült búcsu-
vacsorát. Ez utóbbi alkalommal úgy a messze földről 
jött vendégek, mint a szíves vendéglátók részéről meg-
hatólag hangzottak a búcsú érzékeny szavai, s valóban 

minden kétségen felül áll, hogy a konventi tagok ép 
oly kedves emlékeket visznek magukkal Pápa városának 
vendégszerető szíyes közönségéről, mint a milyen nemes 
büszkeséggel fog ez mindig megemlékezni azon »nagy« 
napokról, midőn a református egyház és a haza legkivá-
lóbb férfiait vendégszerető falai közt tisztelhette. 

Szlavóniai csend-élet. 
Az egyháztörténetből tudjuk, hogy Szlavóniában 

hatvannál több magyar reformált egyházunk volt egész 
az 1680-as évekig, a mikor a török uralom bukásával a 
jezsuiták egész Magyarországon, de különösen a kap-
csolt részekben tűzzel-vassal irtották a reformált vallást 
s vele a magyar nemzetet. Ekkor sikerült is megsemmi-
síteniük a magyarságot Pozsega-, Verőce- és Szerém-
megyékben : az ősrégi magyar telepeknek csak nevük 
maradt meg, az is elhorvátosítva, a lakosság elzüllött 
vagy kiöletett, s jött utánuk szerb és horvát, ma is 
pusztul, s foglalja a földet a németség. — Az általános 
pusztulás közepette megmenekült négy tiszta magyar 
község: Rétfalu, Haraszti, Szent-László és Kórógy ; 
Tordince pedig megtartotta magyar hitét, de nyelve és iste-
nitisztelete, iskolai tanítása ma is szerb nyelvű — uniku n 
az egész föld tekén 1 — Ezek az ős szlavóniai egyházak. 
A többi most keletkezik messze távoli területeken, hova 
Magyarország elzüllött fiai könnyebb megélhetés, sze-
rencsepróbálás végett kitelepülnek, ezeket gondozzák a 
dunamelléki és dunántúli egyházkerület misszionáriusai. 
És én hiszem, hogy azok a szerény misszionárius papok 
ott nagyobb szolgálatot tesznek a magyar hazának, mint 
mi, akik olyan pontokon őrködünk, hol nemzetiségünket 
veszély nem fenyegeti. Az ő helyzetük valóban nehéz, 
életük csupa küzdelem. Küzdeniök kell a szegénységgel, 
a vallásos közönynyel, sőt hitetlenséggel, mert akik oda 
kiköltöznek, bizony azokat már nem nagyon lelkesíti a 
vallás és haza eszméje, azokba ott újra kell a lelket 
önteni. De legerősebb a küzdelem az idegen, magyart 
gyűlölő, mindent horvátositani akaró, kifelé gravitáló 
közszellemmel, mely ott áthatja a népet és hatóságokat 
egyiránt. Azt a segélyt, mit az anyaországból kapnak, 
valóban megérdemlik s megérdemlenék az országos gyá-
molítást, kitüntetést és minden tiszteletet, mert az ő 
harcuk nemes harc, az ő munkájuk áldásos és tiszteletre 
méltó. 

Jelen cikk azonban mellőzve most a missziói viszo-
nyokat, egyenesen csak az öt ős egyházról akar szólani, 
mert míg a misszió gyarapul és terjeszkedik, ezek a 
vukamelléki ős magyar egyházaink pusztuló félben van-
nak : nemzetiség és vallásosság erősen fenyegetve van. 

Az üldözések alatt megvédte őket a rengeteg és 
a mocsár, mert a vidék jóformán megközelíthetlen volt, 
de legjobban a nemzetiségi önérzet s az erős hit s meg-
maradtak ősi egyszerűségükben. Az ősi viseletet nem 
koptatta le a divat, mely oda nem ha to l t ; az ős nyelvet 
sem változtatta meg a neologia, nem rontotta el a civi-
lisatio. Ott még széltére használnak oly szavakat, melyek 
nálunk már csak hely- vagy család nevek, vagy rég el-
avultak; ott még a karvajt besének hivják és nem csó-
kolnak, hanem apóinak', ott egész kincsbányája őriztetik 
még a régi nyelvnek, szokásoknak ; ott nem hiába ku-
tatna a nyelvbuvár s a ki óhajtaná látni, hogy milyen 
volt a régi magyar nép, menjen közéjük, elevenen látja 
meg a multat. 

Ez az ős nép megőrizte hitét a legborzasztóbb 
üldözések alatt is s megérte, hogy az 1790 1. 26. tör-
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vénycikk 14. pontja alatt vallás-szabadsága országos 
törvénynyel biztosíttatott akkor, midőn újra kimonda-
tott , hogy Dalmát-, Horvát- és Tótországokban az 
evangélikusok sem jószágok bírására, sem köz- vagy 
magan-hivatalokra nem képesek, azonban »némely ág. 
részint helvét hitvallású helységek Alsó-Tótországban, 
jövőre is ne csak semmikép ne háborgattassanak, de a 
vallás szabad gyakorlatában is azon módon, mint most 
vannak, továbbra is meghagyassanak.« Ezek a most 
megemlített szlavóniai magyar egyházak és némely akkor-
tájban települt ágostai ev. német egyházak voltak azok, 
a kikért külön országos törvény hozatott . Ezek az egy-
házak régenten is az alsó-baranyai egyházkerülethez, 
később megyéhez tartoztak s tartoznak ma is, és méltán 
megérdemlik, különösen most, ezen egyházmegye kiváló 
gondját s különös őrködésé t ; mert, amint felebb emlí-
tém, ezeknek léte fenyegetve van. 1790/l-től fogva 
békén virágoztak ezen egyházaink, akademicus rectoriák 
és tisztességes jövedelmű papságok voltak, Debrecen, 
majd Kecskemét látta el akademicus taní tókkal ; azonban 
a régi üldözés szelleme új alakban, modernziálva ismét 
előlépett, s ha nem bírta megtörni a magyar hitet a 
templomban, megpróbálja az iskolában, jelszava állami 
nyelv (horvát) és nemzetiség (horvát). A mult tavaszon 
szerencsés voltam a visitatió egyik szerény tagja lehetni; 
borzadálylyal láttuk, hogy a jó magyar névre keresztelt 
gyermekektől elvették még a keresztneveiket is : István, 
Sándor, János, Péter stb. lett Stipa, Skender, Iván, Peró 
stb. A tankönyv horvát, a térképek, földgömb horvát, 
sőt láttunk az iskola falán vagy a tanítónál orosz cári 
családképehet felaggatva, s kénytelenek a tanítók a községi 
iskolában, hogy még az imákat is horvátul tanítsák. Szó-
val horvátizálnak erősen és amit meg birtak őrizni az 
ősök sokkal nehezebb időkben, azt elakarják prédálni az 
utódok, értem a szlavóniai tanitóhat! könnyelműen és 
vakmerően. 

»Értem a szlavonai tanítókat« nagyon érzem a 
kétszer is leirt mondat súlyját 1 Nagyon tudom, hogy a 
tanítók mai napság reformált egyházunk nebántsd virá-
gai, s ezeknek melegágya a nagy-kőrösi prepavandia; de 
hát nem félek tőle, hogy a kárhoztatás köve saját fe-
jemre esik, nem tehetek róla, hogy az a derék város 
szül és az a jóhirü intézet nevel olyanokat is, a kik 
Szlavóniában már képesek melloket büszkén verve azt 
kiabálni, hogy »ez Horvátország, itt csakis a horvát 
nyelv jogos, s bennem a szellemi is horvát, nekem nem 
parancsolnak a magyar papok« s ugyanazért községivé 
csináltak reform, iskoláinkat az egyházhatóság sot a 
helybeli pap s presbyetium tudta nélkül vagy dacára s 
fizettetik maguknak a felekezet conventioját a hívekkel, 
s ezen felül híoeinhre 7—S száz frt isholai adót vettetnek, 
melyet a hözségi körök polgármesterei évek óta heexequál-
tatnak nyomorral küzdő híveinken s fordítják horvát is-
kolákra. S mind ez megtörténhetet t az egyházmegye 
kebeleben annak tudta nélkül azon okból, mert a drá-
vántuli részekben az egyház-vizsgálat hiányos volt, évek 
óta csak az ott lakó a'esperes vizsgált s az ezen bajo-
kat csodálatos könnyelműséggel elhallgatta, vagy ha je-
lentette is, nem kerültek a plénum elé. S mind ezen 
árulási bűnöket tetézték némely tanítóink a cánon elleni 
vétségek egész sorával (p. u. egyik bigamiában él, 
törvényes és törvénytelen nőt tart, papját veréssel fenye-
gette stb.) azon okból, hogy mint községi tanítók az 
egyházhatóság megérdemlett büntetése alul kibújhassa-
nak ; s csodálatos vakság 1 ezen állapotokat, bár rég tar-
tanak, az egyházhatóság nem fedezte fel, csak legújabban 
indította meg a vizsgálatot a püspöki látogatás után 1 

Az alsó-baranyai hazafias tanítói kör pirította meg 
az egyházmegyét azzal, hogy ezen visszásságok ellen 
jegyzőkönyvileg felszólalt f. év augusztus 26-dikén Csúzán 
tartott taní'ói értekezletén. Az ide vonatkozó jegyző-
könyv szórói-szóra így van : »5. pont . Az előző pont-
tal kapcsolatban e tanítói közgyűlés rossz néven veszi, 
hogy a szlavóniai tanítók nagy ritkán jelennek meg a 
gyűléseken, holott körügyelőjük arra elnök úr által kü-
lönösen felhivatott, hogy a drávántuli iskolák állapotáról 
annyival is inkább tegyen jelentést, mivel egyik szlavó-
niai tanító, hitelreméltó értesítés szerint az egyház és 
magyar nemzet étdeke ügyében nem tesz annyit, mint 
a mennyit méltóságos püspök úr látogatása után a hor-
vát kormánynál érdekűkben tett fellépésével most már 
könnyebült viszonyainknál fogva tennie kellene. Határo-
zat : a szlavóniai tanítók gyűléseinknek látogatására ko-
molyan felhivatnak, valamint arra is, hogy a velünk 
összefűző köteléket ne lazítani, sőt iukább szorosabbra 
fűzni s nemzeti ügyünket és annak érdekeit ne hanya-
golni, elárulni, inkább annak mindig buzgóbb apostolaivá 
lenni igyekezzenek.« 

Tehát amit évek óta nem látott meg az egyház-
megyei hatóság, azt meglátta az a szerény de hazafias 
tanítói testület, mely nem akar solidaritásban állani azon 
hazafiatlan üzelmekkel, melyek a testületi tagok egy 
része által oly galádul űzetnek, s nem átallotta felemelni 
szerény szavat ott, hol a tractusnak már régen menny-
dörögni és villámaival sújtani kellett volna a bűnt, de 
halgatott . Üdvözlöm az alsó-baranyai tanítókat 111 De 
üdvözlöm a nt. alsó-baranya-bácsi egyházmegyei hatósá-
got is és tartozó alázattal kérem, vesse őrködő szemeit 
szlavóniai egyházainkra, ne tűrje ott a hazafiatlan üzel-
meket s ne tűrje különösen a fajtalankodást, a bigámiát 
s ne hizlalja a bűnt a közerkölcsiség romlására. Az egy-
házmegyének nincs arról tudomása, hogy újonnan épült 
iskoláink átadat tak volna a horvát hatóságoknak, tehát 
azok a mieink. Azokat az áruló tanítókat, kik átcsem-
pészték azért, hogy bűneiket garázdaságaikat szabadab-
ban űzhessék, függessze fel és bocsássa e l ; helyeiket töltse 
be hazafias vallásos és erkölcsös tanítókkal s ne húzza-
vonja éveken át a vizsgálatot, mely majd utóbb is ki-
játszódik, hanem sújtson ott a hol sújtani kell. Méltóságos 
püspök úr szokott gyengédséggel csak annyit jelzett, 
hogy a szlavóniai egyhazakban az egyház gondozás fo-
gyatékos. Bizony fogyatékos, annyira fogyatékos, hogy 
ott rothadás kezd beállani, ott egész erélylyel kell fel-
lépni és tisztítani kell a mi eves. Söprút a szemétnek. 

Nagy Ignác, 
külkedi ref. lelkész. 

A piskói presbyterek lemondása. 
E becses lap közelebbi számaiban főtiszt, és mél-

tóságos Szász Károly úr püspöki látogatása Íratván le, 
a piskói egyháznál e leírásban azt olvashatjuk, hogy 
megütközést keltett az arról való értesülés, melyszerint a 
presbyterek közelebbi időben tömegesen lemondtak, s az 
akkori h. lelkész e lemondást egyszerűen elfogadta a 
nélkül, hogy erről akár előlegesen, akár utólagosan jelen-
tést telt volna esperes úrnál stb. 

Mivel a leírás e része az én (mint volt piskói h. 
lelkész) eljárásomat helyteleníteni látszik, köteleségemnek 
tartom arra felelni azon a helyen, hol az megjelent. 
Felelni kívánok pedig oly módon, hogy a leirás egy 
kifejezését helyreigazítom, a be nem jelentést pedig elvi 
szempontból igazolni igyekezem. 

A presbyterek lemondásának elfogadásáról, úgy 
hogy téves informatiot nyert a főt. visitatió; 

88* 
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mert a 7 presbyter (a presbyterium 12 tagból állott) 
indokolt lemondása a presbyterium határozata folytán a 
kögyülés elé terjesztetett s ez fogadta el a lemondást, 
nem pedig a h. lelkész. A helyettes lelkész csak vég-
rehajtotta — kötelessége szerint — a presb. és közgyű-
lési határozatokat, és pedig a nélkül, hogy esperes úrnál 
akár előlegesen akár utólagosan jelentést tett volna 
ez ügyben. 

Nekem ugyanis az volt s most is az a meggyőző-
désem, hogy mivel az indokolt lemondásnak kö/gyűlé-
sileg elfogadása s az ennek folytán megejtett új válasz-
tás törvénybe és rendszabályba nem ütköztek, s mivel 
akár egy, akár több presbyteri állás megüresedésének 
az egyházmegyén leendő bejelentése törvényben és rend-
szabályban kimondva nincs: az egész ügy helyben inté-
zedő el. 

Tudtam ugyan azt, hogy a presbyterek 12 évre 
választatnak; de arról is meg valék győződve, hogy 
hivataloskodási idejök a 12 év letelte előtt is megszűn-
het. A törvény 27. §-a épen ezen esetekről intézkedvén, 
ilyenül meg is nevezi a presbyteri képesség elvesztését 
s azt mondja, hogy »az ilyennek helyére s bármi okok 
miat támadt üres helyekre is az egyházközség választ 
presbytert.« Hogy mik lehetnek ezek a »bármi okok«, e 
tekintetben a magasabb egyházi tisztviselőkről szóló §-ok 
adnak felvilágosítást, melyek között ki van mondva, hogy 
ezen hivatal »üresedésbe jő végleges lemondás, halál 
vagy törvényszéki elmozdítás által.« A lemondást e sze-
rint nem láthattam az üresedés okai közül kizáratnak. 
Ha pedig így tettem fel a kérdést magamnak : hátha 
azért nem iktatott a törvényhozás a presbyterekről szóló 
§-ok közé oly §-t, mely az üresedés okait megnevezné, 
hogy így a lemondást teljesen lehetetlenné tegye ? akkor 
is megnyugtató feleletet találtam, így gondolkozva : igaz, 
hogy itt nem találjuk fel, világosan, kifejezetten, az üre-
sedés ezen három oká t : lemondás, halál, törvényszéki 
elmozdítás; de mivel a két utóbbi okot, ki nem mondva 
is, bizony megengedi a törvény; azért az első okot is 
kétségtelenül oda értette a »bármi okok« közé ; mert 
különben azt, mint a többi okok közül egyenes kivételt, 
egy külön §-ban okvetlenül világosan megtiltotta volna. 
De ezt nem is akarhat ta ; mert hiszen a bizodalmí állást 
elfoglaló presbyter nem egyszer jöhet a gyülekezettel 
szemben oly viszonyba, hogy tovább hivataloskodnia 
erkölcsi lehetetlenség, a minek általában a lemondás in-
dokainak magbirálására első fokon a választó egyházköz-
ségi közgyűlést ismerem illetékesnek, s az egyházmegyei 
közgyűlést csak másod fokon, ha t. i. az egyházközségi 
közgyűlés a lemondást visszautasítván, a határozattal 
meg nem elégedő presbyterek f e l e b b e z n e k v a g y pedig 
akkor is, ha a lemondást a közgyűlés ugyan elfogadja 
s ujakat is választ, de ezek nem fogadják el a válasz-
tást. Mivel pedig Piskón a volt és új presbyterek a köz-
gyűlési határozatokban megnyugodva nem felebbeztek s 
azokban törvénybeütközőt én sem lá t t am: azért ezen 
esetről jelentést tenni nem láttam szükségesnek másként, 
mint ugy, hogy az új választás után pár hétre megje-
lent kanonika visitatió jegyzőkönyvébe a megelőző évi 
jegyzőkönyvben előfordult nevek helyére már az új elő-
járók neveit diktáltam be. A tagok */4-ed részének 
3 évenkénti megújítása tekintetéből sem láttam semmi 
nehézséget; mert a megmaradt egyetlen régibb presby-
ter az egyházkerületi rendszabály értelmében még egy 
sorshúzás útján kijelölendő új presbyterrel a legközelebbi 
részleges választáskor kiléphet s így tovább. 

Eltekintve most már a törvénybe ütközés kérdésé-
től, véleményem szerint nem állhat meg azon elllenészre-

vétel, melyet valahol hallottam, hogy valamint a lelkész 
lemondása úgy a presbytereké is bejelentendő az espe-
resnél. Igenis szükség van a lelkészi, esperesi és egyház-
megyei gononoki állások megüresedése és betöltésénél 
arra, hogy a felsőbb egyházi hatósághoz hivatalos jelentés 
kü'dessék azon okoknál fogva, mert ezen egyházi tiszt-
viselőket a felsőbb hatóság erősíti meg ; de nem kívánja 
a törvény e jelentést a többi összes felsőbb és alsóbb 
egyházi tisztviselők egyikénél sem. 

De bár ezek szerint egész eljárásomat helyesnek 
tartom, azért nem csudálkozom azon, hogy ez eset fel-
sőbb őrállóinknál megütközést keltett s annak minden 
okaival megismerkedni kívánnak. Hiszen oly rendkívüli 
eseménynél, minő a presbyterek tömeges lemondása, 
nem közönséges okokat lehet sejteni s én örömmel is 
várom a jelzett esperesi felhivást; mert így hivatalos 
alkalmam nyílik az egyházmegyei felsőbb hatóság tudo-
mására hozni azt, hogy bizonyos törvénytelen érdekek 
által vezérelt egyén vagy egyének által miként bujto-
gattatott a nép a loyalis téren állott presbyterek ellen, s 
ezek miként kerültek abba a kényszerhelyzetbe, hogy el-
keseredve lemondjanak, miután maguknak fegyelmi vizs-
gálat kérésével sem szerezhettek volna elégtételt anélkül, 
hogy az ingerültség még feljebb ne fokoztassék ellenök. 
Itt csak annyit jegyzek meg, hogy nem a lelkészválasz-
tásnál elfoglalt pártállásuk volt az ellenök támasztott 

, ingerültség főoka, hanem bizonyos földügy s ezen főok-
nak az első csak folyamánya volt. 

Végül bátor vagyok kijelenteni, hogy a csalatkoz-
hatatlansag dogmáját a pápai széken ülve sem merném 
valiani, s igy eljárásom helyességét illető meggyőződé-
semről sem állítom, hogy nem lehet téves; de ma még 
az ellenkezőt hiszem. 

A piskói volt h. lelkész. 

R É G I S É G E K . 
A hallei magyar könyvtár. 

(Némi illusztrátiőul Révész Kálmán barátom hasoncimű cikkéhez s az 
abban foglalt indítványhoz.) 

E becses lapok 41-ik számában R. K. barátom 
tollából egy ismertetés a hallei »Bibliotheca Hungarica« 
ritkaságait s ezek közt 5 eddig ismeretlen unikumot ír 
le ; a hatodik: »A szikszai templom gyászesete« csak 
emlékként névleg existál a hallei magyar könyvtárnak a 
rendetlenségben mintaszerű jegyzékében, maga a mű — 
R. K. helyes következtetése szerint — a nemzeti muzeum-
ban lévén keresendő. R . K. barátomnak ez adatokkal 
kapcsolatban az az életre való indítványa van, vajha e 
könyvek mielőbb megszereztethetnének hazai legelső 
könyvtárunk számára, annyival és inkább, mert azoknak 
biztos megőrzésére a hallei viszonyokban semmi biz-
tosíték nincs. Nos én itt a hallei viszonyokat akarom rövi-
den lefesteni, azon célból, vajha ezek látása felköltené a 
szükségséges lépések megtétele eloddzhatlansdgdnak tudatát. 

A hallei magyar könyvtár kezelése a szó teljes értel-
mében nyomorúságos. Az épület maga egy ódon, poros 
és az összedülés veszélye miatt már évek óta teljesen kiürí-
tett vércsetanya, melynek második emeletén, helyesebben 
padlásán penészedik, porladoz a magyar könyvtár. Való-
ban az épülettel együtt a jó sors őrzi. Megközelítése a 
hiányos és szúette lépcsők miatt nemcsak veszedelmes, 
de az egyetemi felügyelet miatt bajos is. Főőre ugyanis 
az egyetemi titkár (Bőse úr, pedáns német hivatalnok, 
de a magyar fiúkhoz, ha bánni tudnak vele, szives, rokon-
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szenves), ki a kulcsokat is őrzi s ki mindig jelen van, 
valahányszor a magyar fiúk a könyvtár t használják. Ez 
a »bizalmas4 eljárás egyébként természetes, főleg ha 
megondoljuk, hogy egy időben midőn az ifjúság maga 
kezelte a könyvtár t — igen sok értekes könyv veszel t 
el, melyeknek a katalógusból is eszközlendő kitörlésére 
aztán külön miniszteri rendelet vált szükségessé. Innen van, 
hogy a magyar fiúk csak igen ritkán látogathat ják a 
könyvtárt , azt is az év egy kis részében. (Télen át zárva 
áll mintegy 5 — 6 hónapig, szabadjára a búvárkodó mo-
lyoknak és a rozzant ablakokon beszoruló szelek con 
certjének). Igy járnak a custosok is, a kik habár a titkár 
szívességéből, ha csak kedvök és idejük van, elmehetnek 
maguk is a könyvtárba, ezt nem szívesen, csak bizonyos 
tartózkodással merik megtenni, nehogy ha valami régibb 
hiány most vétetnék észre, e miatt a felelősség az ő vál-
lukra essék. Mert Halléban a rend oly példás, hogy a 
custosok tudják ugyan hogy felelősök, de azt már nem, 
hogy miről: lévén a könyvtár összes gyű j t eménye — és 
a katalógus két egymásnak sok tekintetben meg nem felelő 
valami; mert a katalógusban sok van, a mi a köny-
tárba nincs meg — és viszont. Igy vettük észre pl. hogy 
a katalógusba bevezetett s ki nem törölt »Szikszai tem-
lom gyászos históriája* nincs meg, midőn a könyvtárban 
Révész K . bará tommal kuta t tunk. De nemcsak hiányos, 
hanem rendszertelen is a katalógus. Igaz, van benne 
valami rendszerváz, csakhogy mikép van az kezelve ! ? La-
t in-magyar szótár az exegetika rovata alatt, systhematika 
theologiai munka a pastoralis rovat alatt, stb. Ujabb 
időben azt az indokolatlan szokást vették be elődeink, 
hogy a magyar könyveket , csaknem mind, egymás után 
irtak be, egy rovat alá, mellőzve tárgyuk különfélesé-
g é t ; pláne talaltam egy azon művet kötetenkint már már 
szám alatt bevezetve (mely számok azonban nem egymás 
után valók!). Ime ily chaoszban mi könnyen elveszhet 
még az az 5 kis könyv is, melyek pedig az irodalom 
és egyháztörténelmi emlék és forráskutatásra egyetlen 
megbecsülhetlen kincsek. 

De még én itt nem állok meg. É n még akkor sem 
látnám e könyveket Halléban biztosan megőrizve, ha 
a katalógus rendszeres és teljes volna. Ez a katalógus 
annak a német hivatalnoknak a magyar részben olyan, 
mint a hozzá nem értőnek az egyptomi papyrus . Külön-
ben is e hivatalnok, állásánál fogva ri tkán ér rá, ri tkán 
ért hozzá egy könyvtár t rendszeresen ellenőrizni. Ezek 
a becses könyvek pedig kicsinyek, igénytelen külsejűek, 
eltűnnek a többi között, hiányuk fel sem tűnik s így a 
nélkül, hogy roszakaratot tennénk fel, igen könnyen elté-
vednek, elszóródhatnak. É s ez a veszély most már komo-
lyan fenyeget . A hallei egyetemi gondnokság ugyanis 
sok utánjárás után végül elhatározta a magya r könyv-
tára t alkalmas helyiségbe áthelyeztetni, a mi már a közel 
jövőben, lehet, hogy már a következő éven meg fog 
történni. E kis, igénytelen külsejű könyvecskék könnyen 
elveszhetnek, kicsúszhatnak a többi közül az áthurcolás 
közben, s így a minek mint nemzeti irodalmunk egyik 
emlékének a magyar nemzeti muzeumban volna helye, 
az könnyen a német utca porában semmisülhet meg. 

Mi a hallei magyar könyvtár ily siralmas állapotát 
látva, a mint custosaivá lettünk (Biszkup Béla barátom, 
uhorszkai segéd-lelkész és én) első feladatul tűztük ki 
annak rendezését . — Azonban e gyökeres, hónapokat 
igénylő munkát nem haj that tuk végre, mivel a mostani 
helyiségben télen át dolgozni absolut képtelenség — a 
többi idő pedig kevés volt. Főok azonban a titkár ellen-
vetése volt, a ki ezt most azért nem látta időszerűnek, 
mivel a könyvtár úgy is át fog szállíttatni, s igy részben 

felesleges munkát végeznénk. Igy maradt abba a dolog. 
Igy egyebet nem tehet tem (társam időközben elutazott), 
minthogy a rendet lehetőleg helyreállítva a könyvtá r t 
á t tekinthetőbbé tevém, a ti tkár figyelmét az egyes osz-
tályok elhelyezésére fe lhívtam; a könyvtár díszét és kin-
csét képező mintegy 50 darab ritkább könyvet, ezek 
közt az 5 unicumot különös figyelmébe a jánlot tam s meg-
ígér te t tem vele, hogy a könyvtár jövő évi budget jéből 
ezen kisebb gyű j temény számára külön szekrényt csinál-
tat.*) E tényeket itt csak azért sorolom elő, hogy hallei 
utódainknak, kik e lapot bizonyára olvassák — figyelmét 
reájuk felhívjam. Igy tán megőrizhetjük a könyveket 
addig is, míg haza kerülhetnek. Különben is a hallei 
magyar theologusok szempont jából leghelyesebb ezen 
néhány könyv értékén az újabb theologiai irodalom jeles 
termékeit megszerezni (ezekben igen szegény a könyv-
tár !) nékik ez hasznosabb, s az egyetemnek ily érvelés 
mellett azon könyvek eladása ellen semmi kifogása sem 
volna. Nálunk e kis könyvek becses klenódiumok, kiint 
értéktelen és veszendő por tékák. 

Még a kéziratokról kell megemlékeznem. A mire 
nézve itt Révész K . bará tom reám hivatkozik, az telje-
sen áll. A kéziratok gyű j t eménye Halléban a pusztu-
lás szomorú nyomait viseli. A mi ott most kéziratképen 
őriztetik (!), az csak lom, összefüggéstelen, hiányos egy-
veleg, pedig a katalógus sokról emlékezik (pl. Rezik ot t 
van névleg, de iratai sehol . . .). Lehet , hogy ha a könyv-
tár átvitetik más épületbe, akkor a kéziratok is előkerül-
nek ; egy részük kemény borí tékokban, más részük cso-
magba kötve meglehetősen megóvva várja a későbbi 
ismertetőt . Az új épületbe átviendő könyvtár első cus-
tosaira nehéz feladat var : de ha ennek emberül megfe-
lelnek, nem kis dicsőség is. 

Enny i t ta r to t tam szükségesnek illusztrálásul elmon-
dani : a kik a dolog iránt érdeklődnek, levonhatják belőle 
a consequentiát . 

Rozsnyón, 1886. okt. 12. Stromp László, 
ág. h. evang. papjelölt. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Alapítványok. Özv. báró Bánffy Jánosné szül. 

Wesselényi Jozefa bárónő Berectelkén Maros-Tordame-
gyében 10,000 frtos alapítványt te t t egy gyermekmenhely 
felállítására. Özv. gróf Bethlen Istvánné sz. Teleki Ilona 
grófnő pedig a maros- tordamegyei ev. reform, tanítók 
részére 3000 frtos alapítványt tett . 

* A ,Luther- tarsaság* igazg. tanácsának szűkebb 
körű bizottsága f. é. okt. 25-én tar tá nt. Doleschall Sán-
dor elnöklete mellett első ülését. A bizottság megala-
kulása u t á n : Gyurátz Ferenc pápai lelkész »Hit oltára« 
cimű imádságos könyvének 2000 példányban való ki-
adása iránt tétet tek meg a szükséges intézkedések és en-
nek kapcsán k imonda to t t : 1) hogy úgy az irói díjak, va-
lamint a kiadási s egyéb folyó költségek csak a rendes 
s pártoló tagok évi tagsági járulékaiból fedezendők; 
2) hogy az alapitó tagok által befizetett összegek, nem-
különben a nagyobb adomanyok és esetleges hagyomá-
nyok mindaddig tőkésítendők, míg az ily módon szer-
zendő alaptőke legalabb oly összegre növekedett , h o g y 
annak kamatjaiból a folyó költségek fedezhetők lesznek, 

*) Feljegyeztettem vele »A szikszai templom gyászesete« könyv-
tári számát is, hogy ha esetleg később az áthordásnál előkerülne, meg-
őrizzék. Igy még remélhető, hogy ha e könyv a nemzeti múzeumban 
nincs, tán Halléban még előkerül. Kár volna elvesznie. Egy emlékkel 
kevesebb lennel 
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és 3) hogy a társaság alapító s rendes tagjainak a 
» Luther-társaság* minden egyes kiadványaiból 1—1 pél-
dány ingyen és bérmentve küldendő'. Végül elhatároztatott 
hogy »Dr. Luther Márton népszerű életrajzának« meg-
írására pályázat hirdettessék. — Budapest, 1886 okt. 
25-én. — Falvay Antal, bizottsági jegyző. 

* A konvent pápai ülésezése alkalmából a »Pápai 
Lapok« érdekes számot adott ki, melyben a konvent 
tagjaitól ad kisebb-nagyobb közleményeket. Ez emlék-
lapban Tisza La jos gróf, S?ász Károly, Pap Gábor, 
Beöthy Zsigmod, Fejes István, Szász Gerő, Szász Do-
mokos, Mocsáry Lajos, Ballagi Mór, Kovács Albert , 
dr. Kovács Ödön, Szász Béla és még mások tollából talá-
lunk közleményeket. Szász Károly ezt a szép, rövid fel-
köszöntőt irta az emléklapba: 

Rómába' nem voltam, pápát sose láttam, 
Eletembe pápát még látni kívántam. 
Debrecenbe mentem, a magyar Rómába — 
Püspököt ott láttam, de a' se volt pápa, 
Püspököt láthatok otthon is én, Pesten, 
— Végre megtaláltam itt, a mit kerestem, 
Kálvinista Románk ne vegye rossz néven, 
Kálvinista Pápánk — azt kivánom — éljen ! 

* A kisújszállási gymnáziumot , mint tudósítónk 
írja, e hó 21-én meglátogat ta Klamarik János miniszteri 
oszt. tanácsos. Az egész napot az iskolában töltötte s a 
mit a délelőtti órákon el nem végezhetett , azt délután 
befejezte. Minden osztály tanítási óráján megjelent, figye-
lemmel hallgatta a tanárok előadását és a tanulók fele-
leteit ; megnézte a könyvtárt , tanszerek gyűj teményét , 
tanári naplókat, a tanulók írásbeli dolgozata i t ; megte-
kintette az iskola területét, a testgyakorlat i helyiséget 
és eszközöket. Nyájas beszéde és modora által méltó 
tiszteletet és nagyrabecsülést hagyot t kedves emlékül a 
tanári karnál. Innen mint mondá, Karcagra , folytatólag 
a többi ref. középtanodáink látogatására megy. 

*.A budapesti ev. ref. theol. akadémián a hall-
gatók szellemi niveaujának emelésére újból felette üdvös 
intézkedés lépett életbe. A folyó tanév kezdete óta 
ugyanis tiszt. SiJcó Ernő' ev. reform, vallástanító a pap-
növendékek közül önkényt ajánlkozóknak az angol nyelv 
elsajátithatása céljából ingyenes tanfolyamot nyitott . A 
theol. akadémia tagjai közül igen számosan vesznek részt 
nevezett s. leik. valóban practicus oktatásában. Az igaz 
buzgóság nem szorul dicséretre. Isten áldását kérjük úgy 
a tanító, mint a tunulók jóravaló törekvésére 1 

* A „Sarosmegyei altalanos tanító-egylet'4 okt. 
hó 21 -ik napján Eperjesen a megyeház nagy termében 
tar to t ta meg évi rendes nagygyűlését, melyen dr. Tergina 
Gyula, megyénk buzgó tanfelügyelőjén, a gyűlés szel-
lemi vezetőjén s Iiörk J. esperesi ev. ker. coll. igazga-
tón kívül a kerületi tanító-képezde tanárkara s a megyé-
nek több mint 150 tanítója vett részt valláskülönbség 
nélkül. A nagygyűlés tárgysorozatának igen jelentékeny 
pont ját az egylet további fennállásának és sikerdús szel-
lemi tevékenységének Kálóczy J. eperjesi tanító által elő-
adot t reformjavaslata képezte, mely élénk helyeslésre 
talált s derék tanfelügyelőnk buzgóságának újabb bizo-
nyítéka, ki minden áron támogat ja ezen egylet tanügyi 
érdekelt a gomba módra elszaporodott római kath. ér-
dekeket képviselő megyebeli kör egyletekkel szemben, hol 
a papismus bénító befolyása és egyeduralma nagyon ís 
megérezhető. A nagygyűlés fénypont já t bizonyára Fab-
riczy János és Gamauf György coll. tanító képezdei jeles 
tanároknak tartalmas értekezései képezték. U g y Fabriczy 
i> A szemléltetés jelentőség érői*, mint Gamauf s>A g?/erme-
mek jellemfejlesztésérő'l* c. értekezésében mély paedago-
giai és psychológiai alapon nagy igazságokat fejtegetett 

s az egylet általános megelégedésével és helyeslésével 
találkozott. A nagygyűlésen tevékeny részt vett az 
»Eperjesi dalegylet« is a * Ilymnus* s a ^Szózat*-nak 
öíszhangzó eléneklésével. E helyütt is azt kívánjuk, hogy 
a hazai közművelődés szolgálatában álló »Sárosmegyei 
általános tanító-egylet* vivát, floreat, c resca t ! — Sz. M. 

* „A nemzeti vértanuk és a reform, egyház" 
című múltkori közleményünkre K. Tóth Kálmán úr mint-
egy válaszúi beküldte szerkesztőségünkbe a »Debrecen-
Nagyváradi Értesítő* 42. és 43 dik számait, a végett , 
hogy miként levelében irja, »nehogy ra j tam maradjon a 
rövid megjegyzés ama látszólagos vádja, mintha én a 
jeleseink emlékére tar to t t kegyeletes gyászünnepélyeket 
is kárhoztatnám.* A nevezett hirlap 42. számában egy 
K. B. a'áirású cikkben a nemzet nagyjai iránti kegyelet-
lenséggel és a történelmi mult iránti érzék hiányával 
vádoltatván, K . T ó t h K. úr a 43-dik számban kimerítő 
választ írt s minket arra kért, hogy cikke velejét La -
punkban közzé tegyük. Készséggel teljesítsük kívánságát 
nemcsak méltányossági tekintetből, hanem azon okból 
is, mert a »Még több világosságot* című cikk álláspontja 
és a mi rövid megjegyzésünk között alig van elvi eltérés. 
A cikk különbséget téve egyfelől, a gyászistenitisztelet 
között, mely igehirdetésből, gyászszónoklatokból áll, 
másfelől a requiem között, mely évenként és esetenként 
a »halottak emlékezetére* s flelki üdvösségük* javára tar-
t a t ik : míg amazt helyesli, elfogadja s hitelveinkkel ösz-
szeférőnek tar t ja , addig ezt helyteleníti és elveti. »Is-
métlem, irja egy helyen, ismétlem, nem vagyok, nem 
lehetek p . o. annak sem ellene, hogy a mar tyrok sírjain 
dics- és emlékbeszédek tartassanak. Tar tsák azok, a kik-
nek kedélyök, nézetök ezt helyesl i ; én csak azt nem 
óhaj tom, hogy a halot tak emlékére évenként előfordu'ó 
s a róm. kath. egyház ünnepeivel egybeeső ünnepeink 
legyenek, mert bármily színezetet adjanak is nekik, a 
n a g y közönség olyba tekinti azt, mint K. B. úr, t. i. a 
»katholicizmushoz való közeledésnek.* 

* Gyászhír. Bihari Mihály, egy egyszerű iparos 
N.-Kőrösön, ki miután két doctori rangra emelkedett 
derék fiát eltemette, minden vagyonát a körösi egyház 
iskola s árvák javára iratta át még életében, meghalt 
f. hó 18 dikán 72 éves koraban, s az egyházi s iskolai 
elöljáróság, tanári s tantestületek és a tanintézetek ifjó-
ságának részvéte mellett el temettetet t 20-dikán. Házát 
kisdedóvoda vagy árvaházul, földbirtoka (43 catast. hold) 
évi jövedelmének egy részét két vagy több helybeli 
á rvagyermek tar tasára, másik negyedét a főgymnásium 
legidősb tanárának fizetési pótdijául, harmadik negyedét 
a főgymnásium és praeparandia két-két növendékének ösz-
töndijúl s a negyedik részét a népiskola szükségeinek fede-
zéseül rendelte. E g y ily patriarchalis gondolkozású férfiúra 
méltán s megragadó hűséggel alkalmazta nt. Kovács 
Lajos lelkész úr emlékbeszédében II. Sam. XVIII . 18-ik 
vers »Gondolt vala pedig Absolon egy dolgot és még 
életében emelt vala magának valami oszlopot a király 
völgyében. Mert ezt mondja vala : Nincsen nékem oly 
fiam, kin az én nevemnek emlékezete m a r a d n a ; azért 
az oszlopot a maga nevére nevezé, mert hivattatik A b -
solon oszlopának mind e mai napig.* Béke hamvaira, 
áldás emlékére 1 — A. G. — F. hó 24-ikén a kovács-
házi refor. egyháznak gyászos napja volt. Ekkor temet-
tetet t el Euszthy Mihály ottani lelkipásztor, megsiratva 
egész gyülekezetétől, melynek 21 éven át, lelkiismeretes, 
hitbuzgó s ker. szeretettől á thatot t lelkésze volt. A te-
metésen Csanádmegye ezen környékbeli intelligentiája is 
nagy számmal jelent meg. Született a boldogult 1885. H ó d -
Mező-Vásárhelyen. Tanulmányait szülővárosában s a deb-
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receni főiskolában szép sikerrel elvégezve, s anagyemlékű 
Hajnal Ábel mellett segédkedve, 1865-ben a református 
kovácsházi gyülekezet lelkészévé lett, hol közszeretetben 
élt s működött az Úr szőllőjében kis egyháza ügyeit a 
legjobban rendezte; egy építendő díszes templomhoz az 
anyagot és alapot már-már beszerezte leginkább fárad-
hatatatlan gyűjtés és személyes közbejárás útján. Ennek 
felépítése lett volna legnagyobb öröme; de ezt el nem 
érhette, mert az erőteljes férfiú életének gyógyíthatatlan 
kínos betegsége vetette végét f. hó 22-dikén. Özvegye s 
nyolc árvája siratja. Legyen áldott emléke! 

N E C R O L O G . 
Kovács Miklós. 

Közelget a halottak napja. A bennünket környező 
katholikus polgártársak ezrenként tízezrenként készülnek 
a sírkert látogatására, elhunyt kedveseik emlék-ének fel-
elevenítésére. Nekünk budapesti református tanároknak 
is van egy közösen siratott halottunk, ki ezelőtt egy 
évvel még egyik éltető lelke volt a budapesti reform, 
gymnasiumnak s egyik közbecsülésben, általános szere-
tetben álló tagja a főiskolai tanárikarnak; két hónap 
óta pedig a főváros közelében fekvő egyik falu temető-
jének csendes lakója. 

Jertek ! látogassuk meg! Hiszen temetésén sem 
lehettünk jelen — pár tiszttárs kivételével — a reá bo-
ruló sírhalmot nem szentelhettük be könyeinkkel, jertek 
most, midőn a velünk együtt avagy körülöttünk lakó 
polgártársaink halottjaikra gondolnak, menjünk ki mi is 
— legalább gondolatban — a mi szeretett tiszttársunk 
sírhalmához. Megérdemli tőlünk ! Éveken, némelyikünk-
nek évtizedeken át volt tiszttársa s van-e közöttünk csak 
egy is, a ki irányában nem mondom bántalommal, de 
csak gyengédtelenséggel is vise'tetett volna ? Elete első 
feléből egy nemes jellemvonás megmaradt nála a sírig. 
O ifjú korát zárdában töltötte, hol a világtól elszakítva, 
keble egész melegét vele együtt lakó társaira kelle árasz-
tania ; a zárda falai reá nézve később leomlottak, de a 
bajtársak, a vele egy téren munkálódók irányában való 
önzetlen baráti szeretet sértetlenül megmaradt lelkében 
a sírig. Elvált tőlünk két évtized múlva a nélkül, hogy 
egyetlen keserű óra emlékét hagyta volna hátra közöt-
tünk. Korunk modern tanárai, előre, de egyszersmind 
egymás ellen törő fiatal óriásai, talán már képzetetek 
sincs azon kollegális gyengéd, bensőies viszonyról, mely 
a régibb idők nemesebb keblű férfiait jellemezte. 

De ha mi tiszttársai szerettük, még inkább szeret-
ték, becsülték tanítványai. Oly hideg, rideg, kedélytelen 
az a tudomány, melyet ő tanított — a mathesis, — és 
oly meleg volt mégis a viszony közte és tanítványai kö-
zött. Többször gondolkoztam még életében a boldogult-
nak, honnét van az, hogy ő a legszárazabb tudomány 
tanára, egyike a legkedveltebb tanároknak, nemzedékről-
nemzedékre ? A talány megfejtését hivatala szeretetében 
leltem fel. Mint ifjú nemcsak kiváló szellemi tehetséggel, 
de egyszersmind ifjúi buzgósággal, nemes ambitióval 
igyekezett magát kiképezni, legalább ezt következtethe-
tem, mert bizonyítványait nem láttam, a latin és görög 
klasszikusokban, a világ- és egyháztörténelemben, a meny-
nyiség- és természettanban tanúsított alapos jártasságából, 
széles körű ismereteiből, mint férfi pedig legfőbb örömét 
az általa megszerzett ismereteknek másokkal közlésében, 
az ifjúság oktatásában találta. Erőt feszítő munkát vége-
zett ő mint tanár, de az iskolát azért sohse unta meg. 

Más fut az iskola épülettől, ha a munkában kifárad, s 
másutt keres üdülést; ő ott maradt, órái bevégezte után 
is, üres idejének nagy részét az iskolaépületben, tanár-
társai gyülekezési helyén töltötte, hol komoly, tudomá-
nyos dolgokról váltva eszmét, hol követve az ó-kor 
egyik Írójának mondását : »dulce est in loco desiperet , 
a v a g y : »Debet aliquando lusus dari animo.« Tréfa, 
éle, adoma ömlött tőle, önnön lelkét és társaiért felele-
venítendő. Ő itt érezte magát legjobban az iskola falai, 
tanártársai és tanítványai között. Ha kifáradt az iskolá-
ban, ettől várt és nyert ő üdülést is. A ki az. iskolát, ta-
nári hivatást ekként szereti, miként ő, a ki nem bérért, 
nem invita Minerva áll a tudományok szolgálatában, de 
érzi erejét annak a nemesebb agyagnak, melyből Jupiter 
keblét alkotá, az tud életet lehelni az élettelennek látszó 
tudományba is, az megtalálja az utat tanítványai szí-
véhez, az megtalálja az atyai gyengédség, a leereszkedő, 
kedélyes, majdnem baráti viszony, másfelől a tanári-
szigor és komolyság által vont azon határokat, quos 
ultra citraque nequit consistere rectum. 

Volt tanítványai közül e lapokat s e sorokat keve-
sen olvassák, de olvasóink találkozhatnak tanítványaival 
az ország minden részében ; kérdezzék meg bármelyiket, 
bármelyik társadalmi osztályhoz, avagy vallásfelekezethez 
tártozót, tanúságot fog mellettem tenni, az őszinte tisz-
telet és kegyelet érzetével eltelten áldja egykori kedves 
tanárának még a porait is. 

Az iskola körén kívül családja, neje két gyermeke 
érezte teljes mértékben a nemes szív melegét. Éret tük élt, 
érettük teljesített néha napján életerőt felemésztő, egész-
ségét megrongáló munkát. A haláltól mint a féle klasszi-
kus képzettségű, antik jellemű férfi nem rettegett, de az 
a gondolat, hogy még kiskorú leánya kenyérkereső apa 
nélkül marad, kegyetlenül megkínozta a gyengéd apai 
szívet. Életrajzi adataiból megemlíthetjük a következőket: 
született Hajdu-Szoboszlán 1833-dik év május havában 
katholikus, de ha nem csalódom, protestáns ősöktől eredő 
szüléktől; elemi iskoláinak bevégzése után a gyöngyösi 
gymnáziumban végezte a középiskolai tanulmányokat, 
majd a pesti egyetemen két évig bölcsészetet hallgatott, 
ekkor belépett a cistercita rendbe, egy évig Zirtzen volt 
novitius, a theologiát Egerben végezte; az 1859-ik évben 
történt felszenteltetése után a fehérvári cistercita gyim-
násiumban alkalmaztatott tanárúi s már itt kitűnt mint 
ezen pályára hivatott ember, osztatlan szeretét, tisztele-
tét birván tanártársainak s tanítványainak. A meleg keblű 
s szabad szellemű férfiúnak hideg volt a zárda fala, súlyos 
volt a szerzetesi bilincs. Az 1863-ik évben a fehérvári 
reform, egyház akkori egyik kitiinő tagjának és gond-
nokának — Molnár Imrének — a segítségével — mert 
ekkor még majd nem életveszélylyel járt e szerzetesre 
nézve az áttérés Kovács M. is pár hetet rejtekhelyen 
töltött — búcsút vett a zárdától, vagy legalább annak 
kapufélfajától s Pestre jött. Az első pár évben az iro-
dalmi téren munkálódott, lefordítván YVeber nagyterje-
delmü világtörténelmét, közreműködvén a »teljes magyar 
szótár® alkotásánál s e mellett ezen lapoknak volt fő-
munkatársa, (mert hiszen ha egykor összeállítanák azt a 
hosszú névjegyzéket, melybe befoglaltatnának azok nevei, 
kik e lapok szerkesztőjének anyagi, szellemi s erkölcsi 
támogatásával lettek a nemzetnek vagy egyházunknak, 
vagy iskoláinknak kisebb-nagyobb jelességeivé, vagy leg-
lább a földönfutó állapottól megmentett hasznos munká-
sokká, Kovács Miklós neve is ott lenne azon jegyzéken),. 
1865-ben a pesti reform, elemi iskola egyik tanítójául 
választatott, az i868-ik évben a megüresedett mathema-
tikai tanári székbe ültettetett, míg nem ez előtt pár 
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hóval az Úr magához szólította. A mult iskolai év végén 
derült kedélylyel, mi rosszat sem sejtve vevénk tő 'e 
búcsút vidékre menő tanártársai. Éles metszést tett halála 
híre mindannyiunknak, ő ismerőseinek és barátainak 
szívén. Derült kedélylyel, mi rosszat sem sejtve vettünk 
tőle búcsút vidékre távozó bajtársai s midőn az új isk. 
év közeledtével készülénk az ismét találkozóra, olvassuk 
halál hirét. A szerény férfiú, ki a világ kitüntetéseiből 
mit sem kivánt, még halálában is félrevonult ismerősei, 
tisztelői köréből. A jó Isten úgy akará, hogy ki nekünk 
egész életében nem okozott egy keserű percet, annak 
koporsója felett se ejthessünk könyeket . Hadd folyjanak 
most a visszaemlékezés órájában éret ted könnyeim 1 

Nyugodjá l békével 1 Farhas József. 

A D A K O Z Á S . 
Az orsz. prot. árvaházra: Rökk Szilárd budapesti 

5 forintot. Szerk. 
wmmmtmw" / / / / i ' m m m : - . / / 

P Á L Y Á Z A T . 
A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben a gömöri 

egyházmegyéhez tartozó harmad megüresült lelkészi 
állomásra pályázat hirdettetik. 

Ezen állomás jövedelme 8oo frt 25 krra van felvéve 
s így a 3-ik osztályba tartozik. Pályázók felszerelt kér-
vényeiket f. évi november hó 15-ik napjáig nt. N a g y 
Pál esperes úrhoz adják be Tornallyára. 

Miskolc, 1886. október 21-én. 
ZKZ"U.n I B e r t s i l a / n , püspök. 

J L T Z - J ^ Í Z ; ^ T . 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben a tornai 
egyházmegyéhez tartozó szilicei megürült lelkészi állo-
mására pályázat hirdettetik. 

Ezen állomás jövedelme te rmény és fafizetés, föld, 
rét és stólában 784 forint 37 krra van felvéve s így a 
III-dik osztályba tartozik. Pályázók felszerelt kérvényei-
ket f. évi november 20-dik napjáig nt. Valyányi La jos 
esperes úrhoz adják be Perkupára , u. p. Szín. 

Miskolc, 1886. október 24-én. 
2 S Z i a . i i B e r t a l a n , püspök 

l E 3 ^ - S - A - T , 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben az alsó-
borsodi egyházmegyéhez tar tozó mező-csáthi lelkészi állo-
másra pályázat hirdettet ik. 

Ezen állomás jövedelme 703 fr tra van felvév s így 
a fll-ik osztályba tartozik. Pályázók felszerelt kérvényei-
ket f. évi december hó i-ső napjáig nt. Bornemisza József 
esperes úrhoz adják be Mező-Keresztesre. 

Miskolc, 1886. október 25-én. 
2 2 I i a . i i B e r t a l a n . , püspök. 

i ^ - S T - A . S ^ r r . 

A beregi ev. ref. egyházmegyébe kebelezett mező-
kaszonyi és makkos-jánosii ev. ref. egyházak lelkészi 
állomásaira. 

1. M.-Kaszonyban az évi jövedelem : 20 köböl buza, 
20 köböl gabona, 6 öl tűzifa, 32 hold szántó-, 62 hold 
kaszáló-föld (melyből 8 holdért fizeti az adót az egyház), 
60 kapás szőllő, melyet az egyház munkáltat, az ennek 

aljában levő nagy kiterjedésű gyümölcsös és a temető-
hely haszonélvezetével, az elárusított erdőrész évi kamat 
járuléka 10 frt, kényelmes beosztású lakház, kerttel s a 
stóla javadalom. Hivatalos osztályozás szerint 2-od rendű 
egyház. 

2. M.-Jdnosihan a lelkész egyszersmind iskola-tanító 
s ének-vezér is, s a 270 lelket számláló egyház belhi-
vatalnoki dijjazása 400 forintra tehető, vegyes élelne-
műek 12 öl tűzifa, stóla, tandíj , szántó- s kaszálóföld 
haszon élvezéséből, s így 4-ed osztályú. 

A pályázatok f. évi november 11-én a beregi ev. 
ref. esperesi hivatalhoz intézendők Barabásba u. p. Mező-
Kaszony. — Debrecen, 1886. október 20-án. 

A tiszántúli ev. ref. egyházkerület püspöke hiva-
talos távollétében s megbízásából : Némethi La jos , 

egyházkerületi tanácsbíró. 

3P-Á. X-.-ST-A. S 
A »Luther társaság« igazgató tanácsának szűkebb-

kö;ű bizottsága ezennel pályázatot h i rde t : »Dr. Luther 
Márton életrajzának megírására.« Az egyszerű irályú 
életrajz evang. népünknek buzdító olvasmányul szolgál-
jon, tíz nyomta to t t ívnél többre ne ter jedjen, és jeligé-
vel ellátva, a szokásos módon 1887. évi június 30 ig 
nt. Doleschall, Sándor, lelkész s bizottsági elnök úrhoz 
(Budapest, Deák-tér 4. sz. a.) beküldendő. Nem a viszony-
lagosan legnagyobb becsű, hanem csak az általánosan 
jónak talált munka á tmegy a társaság tulajdonaba, és 
nyomta to t t ivenkint 15 forinttal fog díjaztatni. 

Budapest , 1886. évi október hó 25-én. 
Do lescha l l Sándor , F a l v a y Antal , 

bizottsági elnök. bizotts. jegyző. 
/ / / •/ / / / / / / 
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Z A ? F r a n k l i n - T á r s u l a t i kiadásában Budapesten megjelent és " 
Z minden könyvárusnál kapható, az osztrák tartományok számára " 
Z Szelinski György cs. kir. egyet, könyvárusnál Bécsben, I., Stefans- Z 
Z platz Nr. 6. Z 

z P R O T E S T Á N S 

| ÜJ KÉPES NAPTÁR | 
1887. évre. E 

z Szerkeszte te: DÚZS SÁNDOR tanár. E 
z XXXIII. évfo.yam. Ára fűzve 50 kr. : 

T a r t a l o m : 

Z Naptári rész, szerkeszti Tóth Mike S. J. tánár. — Bélyegekről. I 
" — Szász Károly. Ma nyolcvan éves . . . . (188Ó. febr. 25.) — I 
Z Szalay Károly. RauwenhoíT. Egy holland magyar barát (arckép- Z 
Z pel). Könyves Tóth Kálmán. A válóper előtt. Beszély az élet- Z 
Z bői. — Vékony Antal. Szilágyi István (arcképpel). — A fiatal Z 
Z menekült. Elbeszélés. Beale A. után angolból: Dúzs Sándor. — Z 
Z Czigány Károly. Ilorváih Sándor. A pesti evang. ág. hitvallású Z 
Z magyar egyház lelkésze (arcképpel). — Szente József. Ösztönök. Z 
z — Protestáns egyházi és iskolai tiszti névtár. — A Magyaror- Z 
Z szagban tartatni szokott orsz. vásárok iegyzéke. — Hirdetések. Z 
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I C Mai számunkhoz a „Magyar ev. ref. Choralkönyv" hir-
detése mellékelve van. 

Felelős szerkesztő: Dr. Bal lagi Mór. 
Főmunka tá r s : Sző t s F a r k a s . 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: D r . B s t l l a - g r i rts/Tór. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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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-uica 29. s 1, 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 dija : 

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

külön 30 kr. 
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K o n v e n t u t á n . 
Egyházi főhatóságunk gyűlésére az idén is 

sokat váró tekintettel fiiggeszté szemeit a hazai 
református közönség. Szegény egyházak elöljárói 
és nyomorgó lelkipásztorok aggódva lesték az 
intéző atyák döntő szavazatát, mely nekik segélyt 
vala hozandó. Az egyházi administratio számos 
íiiggő kérdése várta elintézését a fő-fő gyűléstől. 
Az egyházi közélet figyelői nem egy szőnyegre 
hozott egyetemes érdekű ügy végeldöntését re-
mélték az új, mert változó tagjaiban most felfris-
sített konventtől. 

Es mi, az egyházi sajtó sovány tudósításai 
után is, örömmel konstatáljuk, hogy ez idei kon-
ventünk is derekas munkát végzett s reméljük, 
hogy a nem sokára megjelenő jegyzőkönyv meg 
fog erősíteni eme meggyőződésünkben. Mi úgy 
látjuk, hogy a pápai konvent is előbbre vitt né-
hány lépéssel az egyházi élet erősítésének és 
belső építésének fontos feladatában. 

Tekintsük meg csak a főbb tényeket. 
A közalap derekasan megállta harmadik pénz-

tári évét. Felmutatott i i o e z e r frt évi jövedelmet, 
kiosztott 52 és fél ezer frt segélyt, segítette közel 
19 ezer frttal a szervezkedő missziót, tőkésített 
mintegy negyedszázezer f r to t : oly eredmény ez, 
mely előtt tisztelettel kell meghajolnunk. Hány 
szűkölködő egyház égő sebe nyert enyhitő bal-
zsamot, hány szegény tiszttárs könnyező családja 
nyert némi gyámolítást, hány szétszórt, egyház 
nélkül kallódó tagja hittársadalmunknak nyerend 
lelki ellátást, élő istenigét a közalap áldásából?! 
Tisztelet az áldásos intézmény alkotóinak, tisztelet 
a sok bajjal járó intézmény vezetőinek, tisztelet a 
százezer forintot hatosával — forintjával összerakó 
református családfőknek, kiknek erőegyesítéséből 
nyeri anyaszentegyházunk ezt a már is figyelemre-
méltó egyházfölsegítő és egyházépítő hatalmat; 
de legnagyobb tisztelet és elismerés adassék azon 

egyházi szolgáknak, kik fáradalmat nem kiméivé 
odiumot magukra véve, sok vesződséggel, még 
több keserűsséggel gyűjtögetik össze egyházunk 
e már is imponáló erejét. Igen, én elismeréssel 
adózom a hazai református papság azon ügybuz-
galmának, melylyel a közalap ügyét felkarolta; 
de ép annyira helytelenítem a közönyt, sőt itt-ott 
lappangó zugolódást, melyet hol a kényelem-sze-
retet, hol az üres nyegleség, hol a reménytelen 
fásultság szökkent némelyikük ajkára. Legyünk 
türelmesek, kitartók és ügybuzgók : ezen erények-
nek e világban is, az Isten országában is meg 
van isteni jutalmuk. Lám a közalap a lefolyt há-
rom rövid év alatt is mennyi jótékonyságot gya-
korolt, mekkora erősödést eszközölt, mily súlyt 
és nyomatékot szerzett az egyetemes egyháznak. 
Viseljük hát békén a gyűjtés, kezelés és beszol-
gáltatás ránk eső terhét! 

Hatalmasat lendített konventünk a misszió 
ügyén is. Ki hitte volna, hogy erő-egyesítésünk 
harmadik évében egyszerre 40—45 missziói állo-
mást s ilyen hivatású lelkészséget szervezhessünk? 
Ki gondolta volna, hogy a miért ezen és többi 
egyházi lapunk agitált, kesergett, a misszió meg-
kezdése, oly hamar és nagyarányúlag sikerüljön ? 
Ti, kik zúgolódtok a közalap-okozta vesződségek 
miatt, menjetek el a szlavonia-szerémi területekre, 
tekintsetek be a Maros-Dunaközére, nézzetek fel 
hazánk felvidékeire, fussatok át képzeletben a bér-
ces kis hazát tőlünk elválasztó Királyhágón: és 
látni fogjátok Istennek azon 40—45 új szolgáját, 
kik legkevesebb 2 — 3 százszor annyi üdvsóvárgó, 
templom és pap nélkül vallásunkra már-már el-
veszendett lelket fűznek az evangelium erejével 
anyaszentegyházunkhoz; és hallani fogjátok, hogy 
a nevezett területeken, melyek egyszersmind a 
magyar nyelv és nemzet veszélyeztetett pontjai is, 
mint csendül föl misszionáriusaink ajakain az édes 
magyar nyelv s mint támad életre az összesze-
dett hitsorsosok szívében a már-már kihaló ma-
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gyar hazafiság szent érzete! Ne bántsátok a köz-
alap áldásos intézményét, ne bolygassátok a jelen-
kori magyar kálvinizmus ez első s eddig egyetlen 
nagyszabású alkotását, sőt inkább örüljetek, hogy 
oly kornak vagytok szülöttei, melyben volt bá-
torság azt megalkotni és van kitartás azt konszo-
lidálni. Mennyivel előbb volnánk anyagilag és 
erkölcsileg, mennyi áldásos alkotás érett gyü-
mölcsében gyönyörködhetnénk ma már, ha, mikor 
a domesztika kérdése először szőnyegre került, 
a létesítés módozat ja feletti versengés a szép esz-
mét 20 hosszú esztendőre el nem temeti vala! 
Most testet öltött az eszme, egyházunk élvezi is 
növekvő áldását, hittársadalmunk ^elhalt* vég-
tagjai, korhadó kövei, csüggedező szolgái életadó 
lelket, újító erőt, biztató segedelmet kezdenek 
már belőle meríteni: egész erővel, ha kell erő-
feszítéssel legyünk hát rajta, hogy a századokra 
szóló alkotás jól megizmosuljon, a még parlagon 
heverő erők belé vonassanak, a húzódozó tagokba 
készségnek lelke öntessék. 

Örömmel vesszük a konvent azon intézkedé-
sét is, hogy a lelkészi és theol. tanári vizsgálatokat 
végre országosan szabályozta. Az elfogadott sza-
bályrendelet míg egyfelől az egyházi hivatalnokok 
képesítésének színvonalát emelni, addig másfelől 
a lelkészi vizsgálatok egyöntetűségét eszközölni 
van hivatva az öt egyházkerületben. Minthogy 
pedig a papi vizsgálati szabályzat sok és elég 
lényeges részlet-kérdés meghatározását az egyes 
kerületekre bízza, mi végből ezeknek eddigi vizs-
gálati rendjüket az egyetemes szabályzatban ki-
mondott elvek szerint át kellend dolgozniok: igen 
óhajtandó volna, hogy ez átidomításban minél ke-
vesebb maradna meg az egyes szuperintendenciák 
yspecialitás*-aiból ; mert ha >in necessariis* nem 
lesz meg a kellő ^unitas*, akkor az új szabály-
zattal nem sokat nyer a jól felfogott közérdek. 

Nem kis fontosságot tulajdonítunk konven-
tünk azon nyilatkozatának sem, melylyel a tervbe 
vett rprotestáns irodalmi társulatc

 ylétrejöttét fe-
lettébb kívánatosnak tartja s e célra erkölcsi támo-
gatását megígéri.* Szívből üdvözöljük a konventet 
e nagy jelentőségű nyilatkozatáért, melyben nem-
csak azon meggyőződésünk újból való megerősí-
tését látjuk, hogy egyházunk vezérférfiaiban a 
vitális egyházi érdekek előmozdítására kiváló érzék 
és erős elhatározás van, hanem biztosítékot is 
találunk a felől, hogy a testvérfelekezetek ke-
belében társadalmi úton megindult mozgalom jól 
irányítva s alkalmas kezekben célhoz fog vezetni. 
Bizony óhajtandó, bizony szükséges volna, hogy 
az ellankadt és szűkkörű egyház-irodalmi tevé-
kenység fellendüljön. Mi hisszük, hogy a lelkészi 
kar jelesei a magok szellemi támogatásával, a 
világi elem tehetősbjei a maguk anyagi és er-

kölcsi gyámolításával nem fognak késni, mihelyt 
a készülő zászló kibontatik s felharsan a felhivó 
szózat: előre! 

A mily örömünk telik a konvent eddig fel-
sorolt végzéseiben, ép annyira sajnáljuk, hogy 
egy másik országos ügyet, egy másik nagy dol-
got nem intézhetett el. A lelkészi és tanári nyűg-
és gyámintézetet értjük. Tudjuk, hogy nem a gyű-
lés jóakaratán mult az egyház hivatalnokait ez 
oly közelről érdeklő intézmény megalkotása, mert 
előre látható volt, hogy a megkezdett alapon való 
szervezés az egyházi testületek és hivatalnokok 
túlnyomó többségének egyenes ellenzésével talál-
kozott volna. De nem hagyhatjuk szó nélkül ez 
életbe vágó ügyet, nem tarthatjuk vissza az e 
célra kiküldött konventi bizottsághoz intézett azon 
kérésünket : vegye elé, dolgozzék rajta és csinálja 
meg a jövő ülésig a mindnyájunk által várva-várt 
intézmény tervezetét. 

Az új szabályzatot hozza minél előbb nyil-
vánosságra, hogy sajtó és egyházi testületek ideje 
korán megtévén rá észrevételeiket, ne kelljen 
ismét egy pár évig várnunk, míg az ügy érdem-
leges eldöntés alá kerül. 

Az intézetet meg kell alkotni nemcsak azért, 
mert a zsinat parancsolja, hanem azért is, mert 
égető szükség van rá : 2200 lelkész és tanár 
özvegységre-árvaságra jutandó családja esdekel 
érette. Ily nagy érdek kielégítésének halogatása 
egy esztendőre is hiba. Periculum in mora! 

Szöts Farkas. 

Közös felelősség. 
Korunk a vallásos és anyagias gondolatok s az 

ezekből előállott szokások és cselekedetek oly sajátságos 
vegyiiléke, melynek khaotikus tömegén a keresztyén hit-
es erkölcsi igazság napjának sugarai nem bírnak oly te-
nyésztő erővel keresztültörni, hogy áthatva, megtermé-
kenyítve a szív és kedély benső világát, a tettek meze-
jén az erény és erkölcsiség aranykalászait kívánatos 
bőségben érlelnék meg. Fájdalom! ennek sokszor ellen-
kezőjét lehet tapasztalnunk, e'annyira, hogy még leg-
gondosabban megtisztított, minden beteges elem érin-
tésétől féltékenyen őrzött eszmék és érzelmek magvai 
között is fejlődik üszök, melynek ragadós, szennyes 
anyaga befeketíti az egészséges szemeket is, s így meg-
rontja, értéktelenné teszi az összes készletet. 

Ezen veszedelmes jelenség miatt aztán a társadalom 
egyik osztálya, rendszerint a másikra akarná a felelőssé-
get hárítani s míg maga a legmarkirozottabb modorban 
tele marokkal szórja az oly nyilatkozatokat és cseleke-
deteket, melyek csak konkolyt és gyomot hoznak elő, 
vagy az elüszkösödés procedúrájához a lehető legnagyobb 
mértékben járulnak; addig a rajta kívülálló s rája nézve 
sok tekintetben idegen munkásoktól azt követeli, hogy 
azok a konkolyt, a gyomot folytonosan tépdessék, a 
fekete üszköt az egészséges szemektől távoltartsák, vagy 
ha az már csakugyan rájuk tapadott, lemossák ; ha pedig 
ez nem sikerül, van kárhoztatás, kicsinylő gúny és meg-
vetés, melyek az előbbi és több más tényezőkkel együtt 
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a valóban hivatottak buzgalmát ha lehűtené s ténykedé-
süket ha megtompítaná, csodának tartani épen nem le-
hetne, mert hiszen a zizifusi erőlködésnél — melynek 
az ellenhatás miatt sikerre még csak reménye és kilá-
tása sincs — valami bénitóbb, lelket — testet fárasz-
tóbb nem is képzelhető. Kép nélkül szólva nyíltan a 
tényállásnak megfelelőleg ki kell mondanom, hogy a 
társadalom testén mutatkozó beteges kiütéseknek vagy 
épen elharapódzott ragalyos kórnak, egyrészt okaiul, 
másrészt azok tovább terjedésének közönyös nézőiül, a 
világi elem, rendszerint a val'ás szolgáit szereti feltün-
tetni s ha egy község lakosainal valamely kihágás vagy 
megrögzött durva vétek uralkodik, azonnal a lelkipásztor 
állíttatik előtérbe, hogy íme mily hűtelen s lelkiismeret-
len pásztora azon egyháznak, melynek valláserkölcsi 
életét vezetni és gondozni megbizatást nyert. 

Nincs — távolról sincs szándékomban ezen gyanú 
és itéletmondás élét megtompítani annyira, hogy annak 
vágása és érintése — ott a hol a tények, a bizonyító 
okozatok megkövetelik — alkalmazható és érezhető ne 
legyen; mert hiszen tagadhatatlan, hogy mindnyájan 
gyarló emberek vagyunk, s így kötelességeink teljesítése 
közben, hogy ne követhetnénk el mulasztást, hibát sőt 
hanyagságot 1 Nem hogy egész munkás osztály, de 
egyesek sem igényelhetik, hogy hibátlanoknak és töké-
leteseknek tartassanak. De a lelkipásztori kar egyes 
tagjainak egyszer már fel kell emelni tiltakozó szavát 
azon kárhoztató, hogy ne mondjam, megbélyegző ítélet 
ellen, melyszerint úgy a polgári, mint az egyházi téren, 
minden erk. bajnak egyedül és feltétlenül a pap az oka. 
Es a midőn el kell fogadnunk és viselnünk a minket 
jogosan terhelő következtetéseket és megrovásokat ; 
ugyanakkor egyszersmind hadd vegyék ki azokból a 
maguk osztályrészét a társadalom azon közegei is, me-
lyek hivatva volnának arra, hogy a vallás és erkölcsiség 
szolgálatában fáradozó egyéneknek segélyükre levén, őket 
gyomokat irtó fegyverük kezelésében támogatván, közös, 
vállvetett munkálkodással teremtenének egy oly társa-
dalmi életet, mely a tiszta erkölcs, becsületesség és 
krisztusi szelídség nemes erényeivel ékeskednék. 

Mi lelkipásztorok Isten igéjének s Krisztus evan-
géliumának fegyvereivel viaskodunk a sátán ellen, mely 
széjjel jar, keresvén hogy kit nyeljen el, vagyis korunk 
visszaéléseit s erkölcstelen magaviselkedését csakis ezek-
nek szellemi hatásával próbálgatjuk helyes irányba visz-
szaterelni, ha ugyan az evangéliumi oktatás és intésben 
részesítendő testvéreink felkeresnék azt a helyet, hol 
ezen különleges, eszményi eszközök reájuk nézve ha-
szonnal és sikerrel lennének alkalmazhatók ; de ám köz-
tapasztalat szerint, az ily kóros állapotban szenvedő em-
bertársaink (ők tudjak és érzik, hogy mi okból) konok 
s legyőzhetetlen ellenszenvvel viseltetnek azon gyógyító 
terem látogatása iránt, melyben lelki betegségük köze-
pette orvosi tanácsot s gyógyszerrel való ellátást nyer-
hetnének. Az il) enekre nézve tehát a lelkipásztori gon-
dozás semmi. 

Úgyde — mondhatják és méltán — nekünk mint 
lelki orvosoknak kötelességünk a betegek meglátogatása 
stb. Kétségen kívül 1 csakhogy ez a betegség oly cso-
dálatos természetű, hogy most álszégyenből, majd durva 
megátalkodottsá^ból irtódzik az orvosi gyógykezeléstől, 
ha pedig megtörténik, miszerint ki nem kerülheti az or-
vossal való bes élgetést, s az üterére tapintván utasítást 
és tanácsot is ád, a patiens a hallottakat többnyire füle 
mellett bocsátja el, sőt mintegy méltatlankodva szinte 
bosszantásképen még inkább átadja magát azon élet-
módnak, melynek következtében önmaga lelkileg, talán 
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testileg is tönkre megy, környezetére pedig zsibbasztó 
lidércnyomást gyakorol, sőt reá ragasztja a halálos kór-
ságot. Ezekkel szemben az evangéliumszerű eljárás hatás 
nélkül marad és vájjon az erkölcsi rábeszélés, jóakaratú 
tanács komoly figyelmeztetésen kívül, hol van letéve 
azon fenyíték, mely az ily makacs és megcsökönösödött 
lelki őrültség megfékezésére s korlátok közé szorításra 
igénybe vehető? Az egyház őrállóinál semmi esetre 
sincs. Krisztus ugyan a pénzváltókat és galambárusokat 
az önzés és haszonvágy ezen megtestesült példányait, 
miután az egyszeri szelíd intés nem használt, a templom 
tornácából kiűzé ; de a mi lelki őrállónk ezt kettős ok miatt 
nem tehetnék. — Elsőben a kor túlságba vitt huma-
nitása mennyköveket szórna ily eljárás ellen; másodszor 
pedig azért nem használhatja még a szellemi korbácsot 
sem, mert az ilyenek nagy következetességgel távol 
tartják magukat a templomtól, aztán magánjellegű tár-
saságunk után sem vágyakoznak, nem hivatnak maguk-
hoz s csak annyi türelemmel sincsenek, mint Pál apostol 
iránt Félix volt, ki legalább meghallgatá az apostolt, 
csak ennekutána küldé el. 

Ha mégis az egyházi elöljáróság valamely felette 
botrányos életmódot, a közerkölcsiségre határozottan 
ártalmasnak ismervén fel, miután az illetőket mindazon 
szellemi figyelmeztetésben részesíté, melyek a most di-
vatos szerfelett humanisztikus és demokratikus viszonyok 
között hatáskörébe tartoznak és rendelkezése alatt állnak, 
de mindez legcsekélyebb sikert sem vívhatott ki, tehát 
ép úgy a gonosz példaadás megbüntetése, mint saját 
tekintélyének fenntartása végett a polgári hatóságokhoz 
folyamodik, ugyan mi is lesz a végeredmény? 

Erre nézve legyen szabad — mintegy feleletké-
pen — egy eklatáns esetet elbeszélnem. 

E g y nőtlen ifjú, egy férjes nővel, ki férjét évek óta 
elhagyta — közös háztartásban — mint férj és feleség 
együtt éltek és saját bemondásuk szerint egy gyermeket 
is nemzettek. Miután ez a községünkben szokatlan bű-
nös viszony általános megbotránkozást, sőt felháborodást 
okozott, s igen sokan az egyházi elöljáróságot tartották 
elnézőnek, csaknem követelték, hogy ez az együttélés 
megsziintettessék ; lelkipásztor és egyháztanács, az ille-
tőket több ízben maga elé hivatta, s minden hatalmá-
ban levő eszköz.zel oda kivánt hatni, hogy a különválás 
megtörténjék. Á m d e férfi és nő makacsul ragaszkodtak 
egymáshoz s kijelentették, hogy csak ásó kapa választja 
el őket egymástól s arra, hogy ők együtt élnek, ne 
legyen senkinek semmi gondja. Midőn pedig viszonyuk 
jogosultsága és természete felől intéztetett az asszonyhoz 
kérdés, ez egész szemtelenséggel azt felelte, hogy azt a 
férfit i>megfogadtam uramnak.« Let t erre az egyházta-
nácsban elszörnyűdés. Most már csakugyan tenni kell 
olyas valamit, mely ezen bűnös viszonyban élő maka-
csoknak imponáljon, ugyanazért az egyházi elöljáróság, 
a kihallgatási jegyzőkönyvet és többszöri megintéséről 
tanúskodó határozatait át tet te a szolgabírói hivatalhoz. 
Innen megsürgetés után és nagy idő multával azon ér-
tesítést nyerte a presbyterium, hogy a bepanaszlottak 
megidéztettek ugyan és rájuk is parancsoltatott a kü-
lönválás, de ha ezt ennek dacára sem tették, ő, a poli-
tikai közeg, nem intézkedhetik tovább, hanem a királyi 
ügyész vághatja ketté a csomót. Erre minden okmány 
beterjesztetett az ügyészséghez. De itt is kudarcot val-
lott a beavatkozás, mivel az esperesi hivatalhoz meg-
küldött »törvényszéki végzés* §-ra hivatkozva »itéletileg« 
mondta ki, hogy a házasságtörésben élő személyek vi-
szonyára senkinek semmi gondja és az törvényes ellátást 
nem 1 űr meg, mivel az illető házastárs ily nemű sérel-
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mes panasszal nem jelentkezett. Igy aztán az elöljáró-
ság a lelkipásztorral együtt kénytelen volt az ügygyei 
felhagyni s elnézni a bűnös viszony folytatását; a tör 
vénykezéstől megszégyenítő leckét kapva vonult vissza 
a két makacs személy teljes megelégedésére, még jó, 
hogy beesületsértési pert nem akasztottak nyakukba. 
Még egy kísérletet tett aztán maga az egyházmegye, a 
mennyiben az egyházkerületre ezen incedensből folyólag 
felírást intézett, kérve, hogy az országgyűlésen, a hiva-
tolt § oda módosítását indítványozná, hogy a házasság 
ne csak azon esetben tekintessék bűnös cselekménynek, 
ha a házastárs panaszo1, hanem akkor is, ha az elöljá-
róság mint erkölcsi testület jelenti be a polgári hatósá-
goknál. 

A fennt jelzett házasságtörési viszony azóta azon 
változáson ment keresztül, hogy a férjes nőt e'ső foga-
dott ura elhagyta és megházasodott, az asszony pedig 
fogadott magának egy más u ramat ; és élnek együtt 
boldogan, zavartalanul, senkinek nem okozva sérelmet, 
mert hiszen a törvényes férj meg egy más községben, [ 
egy más nőszemélylyel élvezi a családi örömöket s osztja 
meg férje jogait. 

A példa ragadós ! Fájdalom ennek normájára, úgy 
suttog a világ, többen bátorságot és szabadságot vettek 
immár hasonló tiltott viszonyt kötésére. 

Nem szégyenletes és káros arculcsapása-e ez a 
tiszta erkölcsiségnek? Es vájjon az ilyenekből kifejlődő 
botrányoknak ismét csak és egyedül a lelkipásztor az 
oka, senki más ? 

Lássunk azonban a hatóság részéről még egy má- , 
sik mételyező intézkedést, mely a tömeg vallásosságára 
és szelid erkölcsére szintén a legnagyobb mértékben 
romboló hatást gyakorol. 

Most történt október 3-án vasárnapon, melynek 
megszentelésére országszerte nagy hullámokat vetni akaró 
mozgalom indult meg. Úgy tudom, hogy e tekintet-
ben megyénk is szabályrendeletet alkotott szóval, de a 
valóságban maga a hatóság lesz szerzője éktelen botrá-
nyoknak. Szem- és fültanúi valánlc, október 3-án, vasár-
nap a reggeli órákban, midőn az Istenháza iránt égő 
szerelemmel és benső vonzalommal viseltető hívek csen-
des magukba szállással vagy legalább minden zaj és 
lárma kerülésével készülgetnek az örök ige hallgatásához, 
egyszer csak szekér szekér után zörög, pat tog az ostor, 
hangzik az ordítozással kevert dal, melyhez competens 
akkordot szolgáltatott a furkós botok csattogtatása, szó-
val a pálinkától felvillanyozott derült kedély minden kép-
zelhető nyilvánulásai töltik el a falu hosszát, és ez kisebb 
hosszabb időközönként megújult. A házukban, vagy tel-
kük valamely szegletén megvonult lakosok tömegesen fut-
nak a kapuk elé, megtudandók miféle vakmerő istentelen 
elem az, mely az Úrnak szentelendő nap iinnepies csendjét 
éktelen lármájával megszentségteleníti? Kitudódott aztán, 
hogy az napra azaz vasárnapra rendeltettek be a szolga-
bírói székhelyre a környékbeli községekből egy részt 
a tartalékos katonák szemlére, másrészt a képviselő' testü-
let tagjai, egy telekkönyvi hivatal felállítása módozatai-
nak megbeszélése és végleges megállapítása céljából. Ez 
volt a vasárnap megszentelésének kezdete, mindazon köz-
ségekben, melyeken a zajos menet átvonult. Hát a vége ? . . 
Az sokkal csattanósabban koronáztatott meg. 

Épen délutáni istenitiszteletről jövénk ki, midőn a 
gyülekezési székhelyen tömörült s még több lelkesedés-
től átázott polgárok szekereinek, egy előre törő csapata 
sokkal fokozottabb derültséggel robog át utcánk köze-
péig s itt, a már szokott helyen, megállva, folytatájk a 
mu'atságot, melyhez két idegen községbeli lakosok között 

támadt szó és botváltás után véres fejek képezték a de-
korációt. Azonban ezen első zászló — akarom mondani 
— bot-alj az előcsatározás után — egyenletes mozdu-
lattal vonult ki a szabad térségre, ott fel is vette ismét 
a harcot, e ldöntendő: vájjon melyiküket illeti meg a 
katonai vitézség pálmája ? Alig volt ennek vége, jött 
egy második divisió, mely értesülvén az elő-örs hősies 
magatartásáról s gyávább sem akarván lenni amannál, 
jól ismert raktárból felpuskaporozván magát, égő harc-
vágygyal állott ki a csatatérre, hol véres fejeket hagyva 
s honnan ugyanolyakat vive magukkal, távoztak a dicső 
hősök 1 Ez volt a vasárnap megszentelésének vége a mi 
községünkben s a fáma szerint még több útba eső fa-
luban. 

Fájdalommal nézte és hallgatta végig mindezeket a 
lelkipásztor, de egyebet nem tehetvén, más nap a község 
jó érzésű s derék bíráját — ki közbe legyen mondva a 
vett hivatalos rendelet folytán szintén a szolgabírói szék-
helyen volt — figyelmeztette, hogy a tegnap lefolyt 
eseményeket jelentené be az illető polgári hatósághoz. 
A bíró bár előre megmondta, hogy nem ér az a beje-
lentés semmit, mert a sérelmet szenvedett felek már 
baráti kezet fogtak s a békepoharat meg is i t ták ; de 
mégis túltéve magát hivatalos felfogásán, az esetet csak-
ugyan bejelentette. 

Én reméltem, hogy ily botrányos s m é g hozzá vasár-
napi verekedés nem marad megtoratlanul, pusztán azért, 
mert a hősök egyike sem panaszkodik a kapott és adott 
kékfoltok s tátongó sebek miatt. De bizony ez a remé-
nyem is meghiusult, mert a községbirói beterjesztés — 
mint a politikai szolgabiróság egy hivatalnokától — cik-
kem bevégzése előtt értesültem — azon oknál fogva, 
mert a magánfelek nem panaszoltak, ezen hátirattal 
»Irattárba teendő« nyert tanulságos elintézést. Tehát 
épen úgy, mint a nyilt házasságtörésben élő botrányt 
keltő és terjesztő egyének ügye. 

Tény az, hogy korunk szelleme és gondolkozás 
módja az egyéni szabadságot a szabadosság legszélsőbb 
határáig terjeszti ki el annyira, hogy nemcsak nem 
akarja az eg> ediséget még bűnös kihágásaiban vagy 
botrányos tetteiben sem koriátozni, hanem annyi kibúvó 
ajtót rejteget tartalékban, hogy azokon a bűnösnek könnyű 
kisiklani, annyi enyhítő körülményt visz az elsimítás 
vagy védelem csatájába, hogy az egyén ezek mellett 
egészen kényelmesen érezi m a g á t ; de az is tény, hogy 
ez az egyetemes jólét s a közerkölcsiség hátrányára tör-
ténik. Ilyen elvek, ilyen szabadosság, ilyen törvény és 
igazságszolgáltatás aztán magára vallani nem akarván, 
a nagy részben általa okozott társadalmi visszaélések 
és bűnös megszokások miatt a lelkipásztorokra dobja a 
kárhoztatás kövét, azoktól követeli azon sebek gyógyí-
tását, melyeket félszeg és hatálytalan intézkedéseivel 
nap-nap után vág az emberiség erkölcsiségén. 

Nem így kellene ám ennek lennie! Hiszen, ha 
szükség esetein a polgári hatóság segélyére jönne az 
egyházi őrállóknak, akkor t. i. midőn a durva természet 
s megrögzött makacsság áttörhetlen páncélain megtom-
pulnak a szellemi fegyverek, vagy az erőszak által űzött 
sebeknél az egyházi intés, dorgálás — nem képes javu-
lást állítani elő — a törvény, a megtorlás szigora tenné 
ártalmatlanná a ragályos kórt, mely előbb-utóbb az egész-
ségesekre is átragad, ha máskép nem, undorító voltával 
visszatetszést s elidegenülést támaszt — ily esetekben 
mondom egészen más eredmény volna elérhető — mint 
a mostani elnéző s a gonosznak szabad működését meg-
könnyítő eljárással. 

Közös, egyértelmű, egy irányú munkálkodás tehát 
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egyházi és polgári közegek részéről, ekkor lehet szó 
közös felelősségről. Ez igazságosabb, könnyebben meg-
oldható, mint a mostani helyzet és közvélemény, mely 
is a midőn a társadalmi és erkölcsi betegségek elbírásá-
val foglalkozik, minden más tényezőket figyelmen kívül 
hagyva, az egészért viselendő felelősséget pusztán a pa-
pokra hárítja. Sütő Kálmán. 

I S K O L A Ü G Y . 
Válasz Kispál Mihály főgym. professor úrnak. 

Mielőtt magára az indítványomat oly éles gúnnyal 
ostorozó cikkre felelnék, ki kell jelentenem, hogy elvár-
tam volna, miszerint ugyanazon lapban, a melyben sze-
rény indítványom megjelent s a melyben kértem is a 
prot. ügy barátjait, hogy szóljanak hozzá, kellett volna 
a »professor* úrnak felelnie. 

Ha pedig — azon meggyőződésénél, hogy vannak 
prot. zúg iskolák — tán azért nem küldte be bírálatát az 
»Ev. Egyház és Iskolába* mert azt is zúglapnak tekinti, 
elvártam volna, hogy indítványomból ne csak egyes 
részeket említsen fel, hanem annak lényegét és érvelé-
seit is hozza fel. 

E lapok olvasóinak tájékoztatására magamnak kell 
tehát indítványomat röviden előadni s csak aztán felel-
hetek a »professor« úrnak. Indítványoztam pedig, hogy 
prot. egyházi tanárokat is neveljünk. Indokoltam ezt azzal, 
hogy, mivel ifjú tanáraink idegen légkörben, a mai kor 
vallásközönye közt készülnek az egyetemen pályájukra, 
s az illetőknek legjobb akarata mellett is elvesztik isko-
láink azt a prot. zamatot, a melylyel eddig bírtak. 

Indokoltam azzal, hogy a róm. kahtolikusok is úgy 
járnak el. Fölhoztam különösen azt, hogy így lehetővé 
volna téve, hogy legalább a vallástanítást ne kelljen pl. 
a mathesisra készült tanárra bízni. LTtaltam arra is, hogy 
jó volna egy protestáns tanár-képző intézet, de mivel 
meggyőződésem szerint erre szegények vagyunk, segít-
sünk ideiglenesen az említett módon. 

Ezen szerény indítványomért ugyancsak megleckéz-
tetett »a főgymnasiumi professor.* 

Először is azért haragszik, hogy beszéltem autono-
mikus alapon szervezkedett és paktált prot. iskolákról 
Már pedig ez tény és ép azért óhajtanám, hogy a pak-
táló intézeteknél se hiányozzék jövőre sem egy-két lel-
késztanár. 

Nem bántottam én önöket, de oly fönhéjázó sza-
vak után, melyet Ön közös iskolákról mond: »ez tanít 
mivel taníthat, míg az kapkod ; ez nevel, míg amaz buk-
dácsol ; ezt teremt, míg az tákol« : csakugyan félni kell, 
hogy közösügyes collegáink ma holnap csak úgy félvál-
ról beszélnek azon protestáns tanárokról, kik az ősi 
autonomikus alapon — ha tán itt ott kevesebb fizetéssel 
is — nevelik az ifjúságot. 

Ki hatalmazta fel Önt ily concret kérdésnél az 
autonomikus iskolák elitélésére ? Ha pedig tud prot. zúg-
iskolákról, miért nem jelenti fel ? 

Az az állítása, hogy paptanár a mai viszonyok 
közt lehetetlenség, nem áll. Úgy hiszem, hogy a róm. 
kath. szerzetes iskolák — pedig Ön nem tagadhatja, 
hogy számos derék ily intézet van — eléggé mellettem 
tanúskodnak. 

Hogy pedig egy a tanári pályáról lelépett egyén 
selejtes pásztora lenne az Urunk »az is egy oly állítás, 
melynek csakis ellenkezője bizonyítható be.« Ha végig 
tekintek hírneves papjaink során, akár hányat találok, 
ki jó tanár is volt s kitűnő lelkipásztorrá is vált. 

Hogy az egyetemi tanárnevelés elhibázott, azt maga 
Trefort is elismerte. Ne féljen tehát olyan nagyon a kö-
zépkor romantikus homályától — más szóval a papoktól 
— higyje meg nekem, hogy az az ifjú, ki már két évig 
theologiát hallgatott, könnyebben áll ellen a mai kor ni-
hilistikus légkörének, s tán komolyabban is fog munká-
jához az egyetemen, mint az, ki a gymnasiumból egye-
nesen szabad egyetemi polgár lesz. 

Hogy mit ért ezen állása a la t t : »a másik baj pedig 
társadalmi, hogy t. i. gymnasiumi professorok jó része tár-
sadalmi tekintetben meg nem állhat*, nem értem. Előbb 
oly nagy szavakkal magasztalta őket, most meg társa-
dalmi tekintetben sem felelnek meg? ! 

Ha pedig máskor olyasvalamit állít, hogy egy 
tanár nem képes a fejlődő i f j ú ismeret köréhez fölemel-
kedni, akkor gondolja meg, hogy Ön is az, s valaki 
még azt is következtethetné belőle, hogy saját tapaszta-
latáról szólt. 

Bonyhád, 1886 október 24-én. 
Marhauser Imre, 

tanár. 

T Á R C A . 

Emlékezés a reformációra. 
(Elmondatott a bu .lapesti theologiai ifjúság által okt. J l - é n rendezett 

reformációi emlékünnepen.) 

Negyedfél század választ el bennünket azon ese-
ményektől, melyek a keresztyénvilágnak új alakot ad-
tak, negyedfél század emléke szól hozzánk a reformáto-
rok tetteiből, csudálni és tisztelni tanítva e férfiak nevé t ; 
mert ha kegyelettel emlékezünk azokról, kik nemzetünk-
nek új hazát szereztek vagy a zsarnokság láncait törék 
m e g : mennyivel inkább dicsőség illeti azokat, kik az 
ember szent és örök jogáért, a lélek szabadságáért küz-
döttek. Mint a midőn őseink harcait hallgatjuk és a mult 
a'akjait ismét látni vélve, keblünk édes gyönyörrel telik 
meg, s a csatazaj és a körtük rivalgása fülünkbe csen-
genek : úgy elevenül meg e pillanatban is s/emeim előtt 
a 16-ik század e nagy harcosainak tábora. Oda kiáltani 
a világnak tévedését, szemére lobbantani a földi istennek 
zsarnokságát s tüzet éleszteni a népek vezérletére, mely 
világít, de rombol i s : veszélyes feladat, melyhez nagy 
lelki bátorság és az ügy igazságáról erős meggyőződés 
vala szükséges; munkájuk nagysága tiszteletet költ, a 
küzdelem merészsége ámu'atba ejt, s a kivívott diadal 
ujjongása a mi szívünket is felmelegíti és oda vonz ben-
nünket, hogy az új eszmék oltáránál, mi is halát adjunk 
a győzelemért. 

A küzdelem nehéz, az ellenfél a katholikus egyház 
volt, mely a középkorban érte el hatalmának teljét, s 
ennek érzetében megcsontosodott tantételekbe szorítva 
az észt, elnyomva a szabad szót és szabad érzést, az 
emberiség dajkájából, zsarnokává lett. Az országokat 
bekóborló bűnbánó csoportok jajgatása élő tanúság volt 
az üdveszközlő papság ellen, hogy a bűntudattól és a 
vétek súlyától nem képes az emberi lelket megmenteni 
semmi földi közbenjárás ; a kor jobbjai érezték, hogy a 
keresztyénség szelleme ilyen szűk korlátok között meg 
nem férhet, s hogy a Jézus vallása egészen más, mint 
rendszerbe állított régi tantételek; de a reformokért 
buzgó ezen szabad lelkek a máglyán vesztek el vagy a 
merész szót rabláncuk zaja nyomta el ; a félénkebbek 
elnémultak, a tudományt az egyház szolgálatába adták, 
hogy ennek tételeit igazolják, sok nagyobbra méltó fő 
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e korlátok között fecsérlé el szellemi erejét és e száza-
dokon át folyt sisyphusi munkának eredménye utoljára 
is az a kínos vallomás lett, hogy a világi gondolkodás, 
a philosophia és a theologia két külön tartomány gyer-
meke, melyeket kibékíteni csak egyik leigázásával lehet, 
hagyjon fel azért az ember a hiába való küzködéssel 
és nyugodt odaadással pihenjen meg az egyház ke-
belén. 

De a felvilágosodás útjára tért Európa s a művel-
tek vallásos tudata hatalmasan tiltakozott az egyház 
korlátai ellen, s az egyszer megindult árt, az emberi 
lélek szabad fejlődését többé fékezni nem lehetett ; a 
kor ifjú lelkesedéssel küzdé fel magát a gyámoltság alól 
s a közbenjáró papság segélyét elvetve, önmaga kereste 
üdvét és boldogságát istennél, s nem a hierarchia szab-
ványaiban, az egyházi ceremónia végzésében, hanem a 
benső érzületből és meggyőződésből folyó tettekben is-
merte fel a keresztyén kötelességét; érvényre emelte 
»az egyénnek az evangéliumon táplált határtalan jogát, 
a mely előtt semmi sem becses a vallásban, a mit lelke 
mélyében nem tapasztalt és igaznak nem talált, a mit 
nem a szabadság által szerzett és sajátított el.« A szent 
lélek bizonyság tétele ez, mely bensőnkben nyilatkozik, 
az igazságnak önmagáért való elfogadása, mely külső 
tekintélyeket nem ismer és függetlenségét még a szent-
irással szemben is fenntartja, a mennyiben ezt is csak 
azért fogadja el, mert lelkiismerete igaznak itéli. 

Ez volt a cél, melyért a vittenbergi szerzetes s a 
svájci bércek gyermeke Zvingli Ulrik és a nagy Kálvin 
küzdöttek; az embert Istentől való függésének érzetében 
felszabadítani minden véges korlátoktól, mely meggyő-
ződésére, szívére és eszére nehezül, egy szóval a lelki-
ismereti szabadság, ez volt a jelszó, mely gyújtot t és 
emésztett, mint a tűz a fonnyadt őszi avart, és egy szebb 
jövő hajnalát deríteni fel, ez volt az ideál, mely új arc-
ban mutatta a világot és szabadsággal kecsegteté az em-
beriséget. Es mégis e hajnal iszonyú képeket tár elénk. 
A feldühödt fanatismust , mely százados testvérharc 
magvait szórja el, a feldúlt városok romjain agyongyö-
tört lakosokat, a vértől festett új oltárokat, a börtönök 
iszonyait, a gályák láncait . . . De hagyjuk ezt, s ne kérdez-
zük, kit ér a felelősség, kire nehezedik az átoksúly ezért ? 
Bizonyára nem azokat, kik az ember természetében fekvő 
örök jogokat követelék vissza és ezen önzetlen harcban 
hunytak e l ; nem tégedet vartburgi menekült és nem 
téged, ki a csatában harcolva rogytál össze és nem ti-
teket névtelen hősök, kiknek ajkán a halál a szent igaz-
ságok nevét találta még. Úgy tetszik nekem mintha 
Jézus szavainak: Nem azért jöttem, hogy békességet 
hozzak, mindegyre teljesülni kellene, mintha a nagy esz-
méket csak erőszakkal lehetne kivívni, hogy vért áldozván 
értük az emberiség, egész szivvel ragaszkodjék hozzájuk. 

Ilyen kincse volt e kornak a reformácio, melyet 
az idő növelt és hozott elő az emberiség szellemének 
tárházából, ez ős forrásból, a melyből egyre új erők fa-
kadnak, szárnyakat adva a lekötött embernek, s ha egyik 
rész megszédül vagy talán el is bukik, de a más rész 
nagyobb pályát fut meg s nagyobb látkört nyerend. 
Az Isten akarta így, ő oltotta belénk e lankadatlan 
nagyratörő vágya t ; minket, az ő gyermekeit lábunkra 
állított, hadd botoljék az ember, erősödjék és növeked-
jék így s hibái tereljék a helyesebb útra. A történelem 
valóban ilyen emelkedést és hanyatlást sokszor tár elénk; 
a magas polcról hirtelen lehanyatlik az emberiség, s azt 
hinnők sokszor, hogy vége már, de mint a mythosz 
Anteusa újult erővel küzdi fel magát, s e végtelen vál-
tozásban fejlődésének új útjait töri meg, melyekben őt 

feltartani nincsen emberi hatalom. A reformációból ilyen 
új fejlődés indul ki, a mely lerázván a tekintély nyo-
masztó terheit, nemcsak a vallást fektette új alapra, ha-
nem a tudományok tenyésztésénék is tágas tért nyi tot t ; 
a felvilágosodás elűzte a mult kisértő árnyait, meginga 
tott sok régi balhitet, de megtámadá a vallást is, a keresz-
tyénséget is, most is döngeti még falait. Hog j an ? mond-
játok, ez lett volna a cél, melyet a reformátorok maguk 
elé tűztek ? Lehetetlen, hiszen ők nem pusztítani, hanem 
építeni jöttek, nem felzavarni a vallásos lelket, hanem 
a vallás mélyebb és igazabb felfogásával a kételkedőket 
is megnyugtatni ! Hát oda vessük legszentebb kincsein-
ket a nyegleségnek, mely tudomány névvel dicsekszik, 
hüvelyébe dugjuk az evangelium szablyáját gyáván, tétle-
nül, mikor az ember a tudás birtokában szabadnak érzi 
magát Istentől és önerejére támaszkodva, büszke lené-
zéssel tagadja meg, nemcsak, hanem összetapodja azokat 
a szent igazságokat, melyekért őseink életüket adták és 
a melyek századokon át világítottak az emberiségnek? 1 

Nagy és súlyos vád lenne, mely a reformációt csu-
pán rendzavaró lázongásnak bélyegezné, szigorú tanús-
kodás a protestántismus ellen, mely eredményeiben az 
ész hiú tetszelgésében, szabadosságban és erkölcstelen-
ségben végződnék. A reformáció gyökérszálai azonban 
nem ezen szellemi rakoncátlanságba nyúlnak vissza, ha-
nem a vallásos lélek mélységeibe, mely a hitnek meg-
felelő alakot keres, a szabad gondolkozásba, mely az 
embert felhatalmazza, hogy önerején fürkészhesse a min-
denség titkait; és a protestántismus eredménye azon 
tiszteletreméltó tudományos előhaladás is, mely nem huny 
szemet a mult ballépései előtt, de mindig igyekszik mél-
tányolni is az igazságot bármely korban és bárkinél. Ez 
a szellemi előhaladás korunk felfogását a vallásról, kö-
zelebb a keresztyénségről tetemesen átalakította és arra 
int, hogy a külső héjakat mellőzzük és a bennük levő 
örök igazhoz ragaszkodjunk. Az általa elért eredménye-
ket tekinteten kívül hagynunk nem szabad, nem különö-
sen most, midőn az egyház és a sok tekintetben vallás-
ellenes hangulat megmutatta, hogy az emberiség fejlő-
dését 300 vagy másfél ezer évvel hátratolni lehetetlen-
ség, nem különösen most, midőn az egész jelen századon 
keresztül az emberiség a legkülönbözőbb alakban törek-
szik tisztába jőni a mindenség nagy titkaival és midőn 
az egyház iránti közöny is sokszor nem annyira a hitet-
lenség, mint inkább a magasabb vallásos szükség követ-
kezménye. Igen is, ha a vallás célját akarja érni, ha 
érzelmeinknek és tetteinknek megszentelője és szabályo-
zója akar lenni, akkor egészen át kell hatnia az ember 
lelkét, s hogyan lehetséges ez, ha mint külső kényszer 
nehezedik reánk, ha kétfelé akarjuk szakítani bennünk a 
gondolkodó és vallásos embert és a hitnek címe alatt 
rá akarunk erőszakolni sok olyan dolgot, mik ellen egész 
valója tiltakozik. Ilyet nem kívánhat és nem is kíván az 
igazi protestántismus. »A reformációban, mondja Schleier-
macher, le van téve az örök békesség alapja az élő ke-
resztyén hit és a minden oldalról szabadon hagyott és 
függetlenül önmaga számára munkálkodó tudományos ku-
tatás között ;« igen is, a protestántismus épen az által, 
hogy az egyéni gondolkodás jogosultságát emelé ki, 
fejlődésképességének vetette meg alapját és módot nyúj-
tott úgy az ész tiszteletben tartására, mint a vallásnak 
mélyebbé és így áldásosabbá tételére. 

Ifjú barátaim! ne féljünk azért a szabad vizsgáló-
dástól! E földön sokszor túlemelkedik az ember, gondo-
lataival merész magasságokba száll; de utoljára is rideg 
sziklán találván magát, visszakívánkozik a hitnek hűs 
oázisába, vissza az evangéliumhoz, melyben mindig ma-
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rad annyi igaz gyöngy és annyi nemes mag, mely lel-
künket megnyugtatni képes és mindaddig igazság leend, 
míg az emberek vágyakkal, reményekkel vannak felru-
házva, míg nemcsak hideg eszük, de magasztosan érző 
szívük is leszen. Érleljük e magvakat szívünk melegén, 
neveljük és tisztítsuk értelmünk világánál; legyen az 
evengélium egy kőszál, mely a vélemények tengerében 
emelkedik, melyet egy-egy iszonyú hullám elseperni kész, 
de rendületlenül megáll és rajta örömest megpihen olykor 
a dacos hajós is, ki a viharok hátán szeret nyargalászni. 
Ne féltsétek az egyházat addig, míg a reformátorok 
szabad lelke vezérli, míg az ő szellemük lesz a mi na-
punk, mely folyton világít és melegít, és ha egy időre 
elfödi is a sötét felhő, de fényes arca áttörve a fátyolt, 
annál szebben s gyönyörűbben ragyog. 

Pap Zsigmond. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Imakönyv. Hétköznapi, bűnbánati és alkalmi imák 
templomi használatra. Irta Bovsotli József volt simonii 
ref. pap. Átnézte és sajtó alá rendezte Mitrovics Gyula 
ref. hittanár s főiskolai lelkész Sárospatakon. Sárospatak, 

1886. 11 ív. 
Az elköltözött lelkésznek, a nagynevű imairónak, 

a természet gyengéd lelkű s ihletett barát jának sírjára 
rakott fészket az a fecskepár, a mely még őszkor, mikor 
elment, ott a simonii parochia előszobájában épített fész-
két reábízta az áldott lelkű ősz lakó gondviselésére; de 
a mely aztán tavaszra már visszatértekor nem jól érezte 
ott magát, mert a jó háziúr közben elköltözött egy jobb 
hazába, üresen hagyva a házat s gondozatlanul a kicsiny 
fészket. A fecske azonban nem azért az »Isten madár-
kája,« hogy fel ne kereste volna sírlakában az Istennek 
kedvelt emberét. Kiment hát a temetőbe s oda épített 
puha pehely fészket, hol az Úr szolgája nyugossza csen-
des álmát.*) — Midőn az elhúnyt lelkész posthumus 
imakönyvét megkaptam: úgy tetszett nekem, mintha ez 
a sírjára fészkelt fecskepár hozott volna el arról néhány 
friss örökzöld levelet, hogy életet hirdessenek ezek a 
halálból is. Ide hozták, én meg hadd fűzzem oda a ke-
gyelet koszorújához! 

Míg a leveleket végig nézegettem s leolvastam azok 
rúnái t : egy egész életnek története folyt le előttem. E g y 
a maga híveivel együtt érző, együtt gondolkozó, azok-
nak minden dolgaiban résztvevő, a terhekben s bajok-
ban osztozkodó, az örömben együtt vigadó hűséges 
lelkipásztoruk élete elevenedett meg lelkemben. Míg itt 
élt, járt, munkálkodott, nem ismertem : de most kitárva 
van előttem élete. Látom a hű pásztort, a mint regge-
lenként és esténként begyűjti nyáját az Úr templomába, 
hogy hálát adjon az éjnek vigyázásáért s megköszönje a 
napot, »melyre im felvirradott, a sugárt és harmatot, a 
szellőt és illatot* — és kérje, hogy az éj homályában 
őrködjék megint az Úr kegyelme kicsinyeken és nagyo-
kon. Ö maga is, hívei is jól érzik magukat e földön. Ha 
nyugtalanítja, bántja is őket gyarlóságuknak s bűnös-
ségüknek érzete, ez is csak azért bántja, mert az a jó 
Isten meg oly igen jó, oly igen tökéletes, oly nagyon 
hatalmas és nem azért, mintha szívük legmélyében 
volna ott a Pál apostol »tövise,« mely folyton sebzené 
őket. Imádkozniok jól esik nekik, mert »mint csecsemő 
édes anyja keblén elhagyja a sírást, úgy marad el, 
úgy könnyül meg az élet terhe rajtuk az Úrban vetett 

*) Ezt, mint tényt beszéli Osváth István a Sárosp. lapokban. 
K. B. 

hitben s az ő végetlen szeretetében®; (7. 1.) ; vagy azért, 
mert azt érzik: »gyenge nádszálak vagyunk mi ; hozzád 
ragaszkodva, hozzád fonódva, mint kúszó inda az erős 
fatörzshöz, lehetünk csak erősek, lehetünk csak biztosítva 
az élet viharai ellen.« (89. 1.) Istenben vetett hitükkel 
birtokukban aztán büszke önérzettel mondják el együt t : 
»És midőn reád s mindenható felséges voltodra gondo-
lunk, látjuk és elevenen érezzük, óh mi Istenünk azt is, 
hogy közvetlen utánad mienk e földön az első hely s 
nekünk jutott a legjobb sors minden élő valók között ; 
nekünk, mert minket tevéi úrrá kezed minden munkáin 
s kisebbeknek teremtél bár az angyaloknál, de tisztesség-
gel, dicsőséggel ékítettél fel* (23. 1.). Összegyűlnek, hogy 
énekben és imában egyaránt dicshymnusokat zengjenek, 
mert hisz az Urat csak dicséret illeti és nem birálat s 
Ó nagyon jól tudja, hogy az övéi mi nélkül szűkölköd-
nek és úgyis csak azt adja meg, mit az ő bölcsessége 
jónak lá t ; de azt aztán megadja mind ; a mit nem ad, az 
bizonyosan nem is volna jó az embernek. Néha elböl-
cselkednek, de nem mintha kétkedve kutatnának a min-
denség Urának léte után, hanem csak azért kérdezőskö-
dik, hogy annál nagyobb triumphussal tehessenek val-
lást őszinte hitükről. A z első heti péntekesti imában 
kérdik : »Ki irá fel szent nevedet közöttünk, hogy mi 
minden reggel és este imádásodra gyülünk össze szent 
templomodban, vagy elzárkózva magános kamaránkban 
hozzád imádkozzunk ? Ki mondta meg nekünk, ki adta 
tudtunkra, hogy te vagy a mi Istenünk ? Ki adta érte-
nünk, hogy mi a te kezed csinálmánya vagyunk ? Ki 
mondta meg nekünk, hogy atyai bölcs gondviselésed 
nélkül nem élhetünk egy pillanatig sem?* S erre diadal-
masan felelik: »Szívünk mélyebb érzései, elménk maga-
sabb gondolatai jelentik meg nekünk mindezeket és szam-
talan csodásabbnál csodásabb dolgokat* stb. (24. 1.). 
Nekik positiv kijelentésre, mely sokképen és sok ízben 
szóllott az atyáknak a próféták s végül legtökéletesebben 
a Jézus által s mely szól a természet világában, nincs 
is szükségük. Néhol azonban megszólal egy-egy hang, 
mely onnan a szívek legfenekéről szakad fel : »de pro-
fund ;s« kiált a pásztor, nem, a pap gyülekezete nevében : 
»Öntudatra öneszméletre ébredve s önmagunkat porig 
alázva kellene napról-napra számolnunk az élettel. Oh ! 
de mi lehetne a mi számadásunk ? mi más lehetne az, 
mint emberi gyarlóságok, erőtlenségek és bűnök soro-
zata?!* (27. 1.); vagy a IV". bűnbánati imában, mely a 
teljes megadás hangján szól (100. 1.) Itt-ott a papot el-
ragadja a szónok s híveit a frázisok és floskulusok re-
giójába ragadja a helyett, hogy a mennybe vezetné ; így 
pl. az I ső bűnbánati imában; vagy oda viszi őket a 
hétköznapi morál terére, mikor így imádkozik : »Nem 
kérünk mi, Uram ! nem kérünk mi tőled nagy gazdag-
ságot, nem kincseket; csak azt kérjük, azért esede-
zünk : táplálj minket hozzánk illendő eledellel, hogy 
megelégedvén meg ne tagadjunk tégedet s felettébb való 
szegénységgel küzdve, ne tévedjünk akaratlanul, emberi 
gyarlóságból is, a bűn és vétkes cselekedetek útjára.* 
(82. 1.). A való életben igaz, hogy »paupertas« stb. ; de 
imádkozni így még sem lehet! Valamint nem lehet Illés 
tüzét kérnünk alá a mennyből nekünk, kikben másnemű 
szellem lakozik, mert különben isteni Mesterünk nekünk 
is azt mondha t j a : »Nem tudjátok minémű lélek vagyon 
ti bennetek® ; a mint itt így imádkozik az ó-év estején : 
»vannak hontalanból lett, honi szabadságot nyert gyer-
mekei (t. i. a hazának), kik helyenként időnként zavar-
ták, zavarják az áldott testvéri békét* s tb . . . : »add meg 
kezök gonosz munkáját, álnokságuk ju ta lmát ; verd meg 
úgy, hogy fájjon nekik * (172. 1). 
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Látom az Úrnak dolgaiban szorgalmatos férfiút, a 
mint annak áldását kéri a letett torony alapkőre, majd 
a tornyon fényeskedő csilagra, azután az új orgonára és 
iskolára ; a mint imájával kér áldást az új taní tóra; a 
mint bemutatja az elcsüggedt nép könyörgését a száraz-
ság idején, a hosszas esőzéskor, a betegekért, nyomorul-
takért s azok jajkiáltását tolmácsolja és segítségért esdő 
szavaival a mágáéit egyesíti ; a mint hálaimát ad az egy-
házkelők ajkára s bűnvallást tétet a megesett leánynyal 
és kéri számára Isten kegyelmét s az emberek bocsá-
natát. Igen szép a torony-alapkő letételekor mondott 
ima, melyből különösen kiemelkedik mindjárt az elején 
ez az antihetikus parallelismus : »Erős torony a te neved: 
mienk gyönge nádszál. Örökkévaló vagy te : minket 
összetör az idő kíméletlen keze. Öltözeted világosság; 
mienk homály, sötétség.« Gyönyörű e gondola t : »Nagy 
munkába fogtunk : ne zavard meg nyelvünket , mi nem 
elszéledni, összegyűlni akarunk, midőn a torony harangja 
hívni fog tiszteletedre !* Méltán csatlakozik ehhez a II. 
számú alkalmi ima ; de talán mindeniket felülmúlja a 
III. számú »Orgonaszenteléskor.« Lehetetlen belőle né-
hány szép gondolatot nem közölnöm, bárcsak megen-
gedné terem az egészet idenyomatni. Mennyi költészet, 
mennyi mély vallásos érzés van e néhány sorban : »Szent 
Isten! szívből jött imánkkal nagy neved tisztelete és 
dicsőítésére szenteljük fel mi ez orgonát, e nép vallásos 
buzgalmának tanújelét. Ne szólaljon ez meg soha más 
célra, csak egyedül az örök Isten magasztalására; szívet 
emelő magasabb zengzete, ideget rázó, mély, dörgő 
szava, andalító, mélabús hangja mind-mind a te dicsőíté-
sedre legyen. Valahány éneket ennek vezérhangjai után 
itt elmondanak: találjon hozzád utat az egekbe és vigye 
meg és terjessze trónod elé a lélek örömét, a lélek bá-
natát s viszhangozzék arra kedves válasz tőled ; valahány 
ének itt ennek vezérhangja uíán énekeltetik : hirdesse 
csudadolgaidat, áldja szent nevedet, beszélje szabadítá-
sodat ; mert nagy vagy te és tisztelendő minden Istenek 
felett. Dicsőség és szépség vagyon előtted, erősség és 
méltóság szent hajlékodban. Oh Isteni új éneket éneke-
lünk neked, lantban, hegedűben, orgona-zengésben mon-
dunk neked dicséretet. Szent Isten ! valahányszor halla-
tod itt népeddel orgonája hang já t : emlékeztesd felsőbb 
rendeltetésére, emlékeztesd emberi, polgári és keresztyéni 
kötelességeire, hogy mint ennek kisebb-nagyobb sípjai 
megfelelnek a helynek, hová helyeztettek s együtt lelket 
emelő összhangzatot képeznek: úgy feleljen meg néped 
kicsinye s nagyja rendeltetésének, emberi, polgári és 
keresztyéni kötelességeinek; úgy képezzen e nép élete 
egy előtted kedves, öszhangzó, dicsőségedre célzó köz-
hasznú életet. Adj , jó Atyánk, adj erre kivánt segedel-
met.* (120. 1.). És mintha csak valamely ó-testamentumi 
prófétát hallanánk zokogni népe bűne s az e nvatt reá 
mért csapás felet t : úgy szól itt a XIV. imában a népé-
vel együtt szenvedő lelkész: »Versz Uram, versz ben-
nünket, ostorozol keményen; nem elég egy csapás, te-
tézed azt mással. Megvertél és nem fájt nekünk : azért 
vontad fel ismét ellenünk kezedet.* (158. 1.). 

Végűi látom a barátja koporsója és sírja felett ön-
maga vesztesége miatt könnyező s mintegy inkább a 
saját megvigasztaltatásaért könyörgő jó barátot. Az egyik 
a Bernáth J. koporsójánál mondott ima, a másik a , Tompa 
sírján* cimű visszaemlékezés. Egy fájó fohász csak a fia-
tal, elmezavart lelkész feletti könyörgés és egy rövid, 
csendes elegia az öreg lelkész felett tartott ima. A meg-
aggott embert azonban leghívebben jellemzi az az inkább 
elmélkedés, mint ima, melyet a régi barát tart még ifjú 
kori társa, Bernáth J. felett. Ez a jó barátnak zokogása 

és a bölcsésznek önmagát meggyőzni, megvigasztalni 
kivánó elmélkedése. A sír felé hajló test hervadó lelké-
nek hervadozó virága ez 1 A megaggott barát, kinek 
imádkozni kell elhunyt társa felett, nem annyira azzal 
van elfoglalva, hogy ezt elvesztette, mint inkább azzal, 
hogy neki is mi hamarabb utánna ke'l mennie. Annyira 
a múltban él már, hogy itt is múltja emlékeivel foglal-
kozik inkább s szívesen gondol vidám ifjúkora napjaira. 
Van az egészben valami mélyen megható, a mint az, a kit 
a roskadozó lábak már alig bírnak tovább vonszolni, vi-
rágzó esztendeiről emlékezik. 

A sejtés, mit ez imádban kifejeztél: »érzem, hogy 
pihennem kell; ma vagy holnap, előbb vagy később el-
megyek én is s nem imádkozom többször köztetek, csak 
értetek« : azóta — fajdalom! — beteljesült, ott fenn égi 
hazádban zenghetsz már dicséretet az Úrnak, a kinek itt 
hű szolgája voltál. Nemes alakod azonban újra meg újra 
megeleventil, valahányszor a hívek a te ajkaidról tanult 
imákban emelkednek fel Isten égi trónja zsámolyához. 

Legyen emléked áldot t ! A nekünk örökségül ha-
gyott műved pedig legyen kegyeletes emlékünk 1 

Kenessen Béla. 

B E L F Ö L D . 
Az evangelikus gyámintézet rozsnyói közgyűlése. 

A gyűlés lefolyásáról hozott tudósítás kiegészíté-
séül közöljük Czékus püspök úrnak elnöki búcsúbeszédét 
és Zelenka Pál új elnöknek tartalmas székfoglalóját. 

Méltóságos és főtisztelendő egy. gyámitézeti köz-
gyűlés ! Mint a természet országában a dagályt apály 
követi, úgy egyetemes gyámintézetünk jelen évi ügyei-
ben is azt szemléljük, hogy miután 25 éves örömünne-
pét mult évben a békés-csabai, magyarhoni legnagyobb 
és legnépesebb egyházunkban ülte meg fényesen : ma 
egy szerényebb egyház falai közt tar t ja 26-ik évi köz-
gyűlését ; azt szemléljük, hogy míg mult évben úgy egyhá-
zak mint egyesek vetekedtek jótéteményekben s egyrész-
ről a Leopoldianum tőkét gyarapíták kegyadományaik-
kal, másrészről egyes egyházakat segélyeztek nagyobb 
könyöradományok, oltári szent edények és díszes terítők-
kel : egyházak és egyesek hagyományai és alapítványai 
hiányzanak s közgyűlésünk egyedül rendes mederbe 
szorítva folytathatja samaritánusi könyörületes működését. 

Azonban ha külfény és dicsőség verőfényével nem 
áraszhatja is el e szerény egyház közgyűlésünket; ha 
gazdag alapítványt s nagyobb kegyadományt nem tehet is 
le oltárára : emelheti közgyűlésünk örömét két tényező . . . 
i-ször, hogy a rozsnyói ev. egyház 1860-ik évtől áll 
egyházi, 1861-től női gyámintézetével az egyetemes gyám-
intézet buzgó szolgálatában, meghozva évente intézetünk 
gyámolítására szives készséggel áldozatát ; 2-szor, hogy 
a miért egyetemes gyámintézetünk évek hosszú során 
küzdött, a minek szükségességét évek hosszú során főte-
endő gyanánt nemcsak hangoztatta, hanem a cél meg-
közelítésére segédkezet is nyúj to t t : a kerületi árvaház 
s a bennlakással ellátott felsőbb leányiskola ezen egyház 
körében már életbe lépett s ezekben gyámintézetünk 
gyámoltját, buzgóságunk érett gyümölcsét szemlélvén, 
lelki öröm töltheti be sziveinket. 

Igaz, hogy e két intézet még csak esekély kezdet; 
de az alap a tiszai egyházkerület, a rozsnyói egyház 
és az egyházhívek valóban méltánylatot érdemlő buzgó-
sága és áldozatkészsége következtében meg van vetve; 
s midőn ez által ev. egyházunk gyengítése, megrontása 
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ellen oly védbástyát emeltünk, melyben árváink és leá-
nyaink az istenfélelem és kegyesség érzelmeivel gazda-
gíttatnak, a hit fegyverével felövedzve megtaníttatnak az 
erény nemes pályájának megfutására; s az igazság mell-
vasába öltöztetve és az üdv sisakjával felékítve tétetnek 
az ev. egyház tántoríthatlan fiaivá és leányaivá: egy-
részről a kegyelem Istene iránti őszinte és forró hála 
dagaszthatja kebelünket, másrészről új erőt, új ösztönt 
kölcsönözhet arra, hogy ev. gyámintézetünk ne nyugod-
jék addig, míg más kerületekben is meg nem születnek 
az atyátlan és anyátlan árvák befogadása és megmenté 
sére az ev. árvaházak, életbe nem lépnek a veszély el-
távolítására a bennlakással ellátott felsőbb leányiskolák, 
melyekből ev. leányaink ev. szellemtől áthatva kerüljenek 
a családi és polgári életbe. 

Részemről ugyanis azon meggyőződésemnek adok 
kifejezést, hogy az egyetemes gyámintézet kitűzött cél-
jának, kimagasló nemes feladatának csak akkor felel meg, 
ha még egyrészről könyöradományok nyújtásával enyhíti 
a szegény és sínlődő egyházak nyomorát, emeli anyagi 
előhaladását és felvirágzását, biztosítja a teher alatt ros-
kadozó ev. egyházak fennállását, előmozdítja a szórvá-
nyokon is Isten nyájának terjedését : másrészről híven 
munkaija és szilárdítja az egyházhívekben a hitbuzgóságot, 
erősíti a kegyes és istenfélő' életet, fokozza az egyház iránti 
szeretetet és áldozatkészséget és az üdv gyümölcseit érleli 
az örök életre. 

Ne lankadjunk tehát a szeretet és könyörület mun-
kájában, hanem legyünk hű munkásai az Ur szőllőjének 
mindannyian ; hozzuk meg áldozatunkat, szegény és gaz-
dag, ál'á^unk és viszonyainkhoz mérten, szeretetből a 
gyámintézet oltárára, melyről áldás árad egyházainkra ; 
neveljük másokban is a gyámintézet iránti érdeklődést 
és rokonszenvet, kölisük fel a közreműködési buzgalmat 
és a tevékeny szeretetet s tegyünk meg mindent, hogy 
gyámintézetünk az Isten országa terjedése és felvirágzá-
sának hatalmas emeltyűje és a lelki üdvnek kiapadhatlan 
kútforrása legyen : és ekkor felvirul, sok sülyedő és Ín-
séges egyházunk üdvére gyámintézetünk; kiemeltetnek 
az ínség és nyomor ösvényéből roskadozó egyházaink; 
templommal, iskolaval fognak bírni a szórványokban lakó 
s most lelki gondozást nélkülöző híveink és napról napra, 
évről-évre diadalmasan fog lengeni a Krisztus evangye-
liomának zászlaja. 

Ezeket megemlítve és a mélt. és főt. közgyűlés 
becses figyelmébe ajánlva, üdvözlöm én is őszinte szívvel 
és szeretettel az egyetemes gyámintézet távol és közel-
ből összesereglett mélyen tisztelt képviselőit s magamat, 
ki az egyházi elnöki széktől búcsút veszek, de a gyám-
intézet hű munkása lenni éltem végpercéig meg nem 
sziinök, kegyes indulatuk és testvéri szeretetükbe ajánlom.* 

Zelenka úr az esperességek bizalma által ráruházott 
bbalmat megköszönve, így folytatta beszédét : 

»Azon alapon, a mely fundamentumúl vettetett, 
azon szellemben, a mely feltámasztotta akkor és éltette 
eddig : fejleszteni e gyámintézetet tovább, hogy az egy-
házébresztő, egyesítő, mentő és építő céljait egységes 
erővel munkálhassa sikeresen : ez törekvésem. Azon esz-
ményképnek valósulásán, a melynek alap és mellékvoná-
sait úgy a Monographiában, mint közlönyünkben bemu-
tat tam volt, türelemmel, kitartással és teljes erővel közre-
működni : ez elhatározásom. 

Név adatott a gyámintézetnek. E név magában 
hordja jellegét, ismérvét. E név : »Magyarhoni egyetemes 
evangyeliomi egyházi gyámíntézet.« 

Intézet a neve. Kettős törvénye van. Az egyiket 
százados egyházunk jó szelleme írta a szívek táblájára, a 

középület homlokzatára: szeresd egyházadat, munkáld 
népednek h i t é l e t é t . . . a hová te mégy, én is oda megyek, 
néped népem, Istened I s t e n e m ! . . . A másikat a 25 éves 
tapasz alat alkalmazásával most állapi'ja meg törvénye-
sen. E kettős törvény legyen közös törvényünk, a me-
lyet taitsunk meg és tartassunk meg. Rend, egységes 
közreműködés, meghódolás öntörvényű ik előtt lesz és 
legyen lelke e gyámintézetnek. 

Gyámintézet a neve. Neve mondja, hogy gyámo-
lításra nyert elhivatást. Gyámolítani azokat, a kik viszo-
nyaik közt tehetetlenek. Tehetetlenség pedig vagy a lé-
tező erőnek nem használásából vagy az erő elégte-
lenségéből származik. Az elsővel csak annyiban van 
dolgunk, a mennyiben azt ébreszteni és kihasználni igyek-
szünk, különben ha segélyért nyújt ja ki kezét, mint tu-
nyát vagy fukart, másokon élődni akarót hidegen vissza-
utasítjuk Azon gyámintézeti szegényeket azonban, a kik 
egyházi közösséget s e közösség kívánta eszközöket 
nélkülöznek, s azok előszerzésére minden erejök megfe-
szíté-e dacára is képtelenek, vagy mint tanító és könyö-
rületet gyakorló intézmények közsegedelemre szorulnak : 
minden erőnk összevetésével segélyezni fogjuk. Sikerrel 
azonban csak akkor fogja megoldani feladatát, hogyha 
nem holt épületek emelésére fogja fektetni a fősúlyt, a 
melyek me'lett, tudjuk, nagy a fényűzés, alattuk pedig 
sokhelyütt pusztul a hitélet; hanem az egyházias közös-
ség ápo'á ca mellett azon szegény lelkészekre és tanítókra 
gondol kivált, a kik a megélhetés gondja miatt, az egy-
ház tekintélyének, a működés sikerének mérhetlen ká-
rával, idegen mezőn kenyér után látni és ez által a hiva-
tás szent mezejét elhanyagolni, még pedig maga az egy-
ház által kényszerítve kényszerülnek. 

Egyházi gyámintézet a neve. Mint ilyen, maradjon 
a közigazgatás minden fokozatán szerves legszorosabb 
viszonyban az egyházzal. Nem az egyháztársadalomnak, 
hanem magának a közegyháznak lévén közintézete : meg-
kívánhatja viszont, hogy a közegyház minden rétegei-
ben legyen kedves otthona s a közegyház épen ezen 
közintézete utján munkaija a mentést és építést; hogy 
tehát mindazon segélyezések, a melyek testületeknek 
és egyeseknek közalapokból ada tnak , a gyámintézet 
tanácsával és befolyásával osztassanak ki. Többféle kéz-
zel és korsóval merítés az egy forrásból, műkedvelői 
elbánás az élet ama vizével, a segélyösszegekkel : a 
gyámintézet működésének bénítása, vesztegetése a drága 
erőnek, e l lenmun la az alapos és gyökeres segítés mun-
kájával 

Egyetemes gyámintézet a neve. Hogyha ilyen, 
akkor mind oda, a hol hitsorsos él a hazában, joggal 
kopoghat be s szólhat mindenkihez: adjatok, adjatok 
abból a mit Isten ado t t ! Tegyetek jót mindenekkel, ki-
váhképen pedig a hitsorsosokkal 1 Szó'jon me'egen meg-
győzőleg : bárhol a hazában sinlődik testvér-egyház, nyo-
morog lelki munkása, soivadása amisorvadásunk , elpár-
tolása a mi veszedelmünk. Hogyha ilyen, akkor künn is 
a G. A. egylet példájára fog ismerni és gyámolítani ro-
koncélokat. Bármely helyről, bármily hangon jő a prot 
világból a segélykiáltás: nekünk is szól az, minket is kö-
telez az meghallgatásra. Van ugyan határvonal, határ-
domb nemzet és nemzet közt, de ez a határ Isten orszá-
gára s annak lelki munkása az evangyeliomszerű egyházra 
nézve nem létezik. Határok és hegyek felett szabad 
szárnyon él az ősi szellem, a mely tanít a hitnek meg-
tartására, az egyház szeretetére, a mely hív, ösztönöz 
egyesülésre, közös munkára. 

Magyarhoni gyámintézet a neve. Hazánk és hazai 
egyházunk egységes voltát fejezi az ki. Beszél múltról : 
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történeti láncolatban eseményekről, a melyek egyhá-
zunkra nézve is véráldozat árán megszenteltté tevék az 
anyaföldet. E gy akart, egy tudott lenni mindig a hazá-
val. Még akkor is meghódolt az állam törvénye előtt 
néma lemondással, hogyha az vérét ontotta, vagyonát 
elkobozta, szabadságát leigázta. Még akkor is tudott 
megfeszített erővel munkálni a haza és népének közja-
ván, a mikor a rokonok összeszedése, a sebek bekötö-
zése, a fagy letarolta, jég elverte, ellenség összetiporta, 
mező újra szántása-vetése volt, aratás helyett, nehéz 
teendője. Ezen kettős hűség volt utánozhatlan szép jel-
lemvonása : szenvedni, nélkülözni e hazában s mégis 
szeretni e hazát. Nélkülözni jogot, békét, igazságot, 
szeretetet e hazában s adni mégis hű fiakat, leányokat, 
az egymás után következő nemzedékekben, e hazának 1 

Név adatott e gyámintézetnek, a mely önmagában 
hordja jellegét, ismérvét. Óvja meg ezt gondosan, félté-
kenyen a jövőben is. Legyen és maradjon öntörvényeit 
betartó, az egyházszeretet nemes indulatával a valódi Ín-
ségen alaposan segíteni kivánó, az egyházzal szoros vi-
szonyban élő, a protestántismus érdekei iránt rokonszen-
ves, minden izében hazafias intézet. 

Feladatomnak fogom tekinteni: őrködni ezen jelleg 
felett s odahatni, hogy hazai egyházunk népe fenn a 
bércek közt s lenn a síkságon, vezetői, oktatói által 
mind melegebben csatlakozzék ezen gyámintézetekhez s 
általa a közegyházhoz, hogy békítő szellemben gyűjtse 
össze a különválni készülő őserőt; hogy legyen részvét-
teljes érzéke a beteg részek iránt s legyen elég pénze 
a valódilag szegények ellátására, a mentésre és építésre. 
Azon leszek, hogy e gyámintezeti szövetkezet legyen 
példaadó : felbuzdulásra, önzetlen közmunkára, azon áldás 
terjesztésére, a mely a szabadításnak angyali nyomán 
jár s pásztorügyekben épúgy, mint az oltár világában a 
bizalom égi mosolyát, a felsegítő részvét meleg sugarát 
világoltatja. 

Azon leszek, hogy azon tőkealap, a melyet prófé-
tai ihlettel könyörgött össze háromszínű nyugtákon gyám-
intézetünk nagy prófétája, minden forrás kikutatásával 
gyarapíttassék nagy összegre és ez által egyrészt fede-
zet adassék a gyámintézet nagy céljaira, másrészt fel-
mentést nyerjenek a közremunkálástól, a kik azt, hogy 
szégyenlik az egyházban az egyházért a koldulást, vál-
tig emlegetik. 

Azon leszek, hogy ezen testvéries jó viszony, a 
melyben él a német G. A. egylettel, úgyis mint pártfo-
golt a pártfogóval, sértetlenül fenntartassék, sőt az a 
jobbra-balra szomszédságban működő rokonegyletekre is 
vitessék á t ; a két központ között pedig egységes közre-
működésre közös eljárás állapíttassák meg. 

Őszintén és lehetőleg részletesen előterjesztett ezen 
meggyőződésszerű nézeteimet immár a mélyen tisztelt 
egyetemes gyűlés bölcs bírálata alá bocsátom. Mondjon 
azok felett szabadon ítéletet. Hogyha az nem lenne ál-
láspontomra nézve kedvező, teljes készséggel visszavo-
nulok, mert a nagy ügy lényegesre nézve szétágazó néze-
teket nem tűrhet életkörében. Itt igaz az, hogy az ügy 
mindenekfelett való. Hogyha azonban nézeteim egyezők 
volnának a gyámintézet vezérelveivel, a mélyen tisztelt 
egyetemes gyűlés tagjainak meggyőződésével, akkor ám 
kössük meg a többség akarata szerint az új szövetséget 
Isten szent nevében 1 

ígérem fogadásszerű elhatározással, hogy köteles-
ségtudással, rokonszenves érdeklődéssel, tőlem telhető 
ügybuzgalommal, nemkülönben kíméletes türelemmel s 
a munkatársak jogainak tiszteletben tartásával igyekszem 
munkakörömet betölteni és ha nem is emelkedhetem fel 
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hírneves elődeim, ezen egyháznagyok szellemmagaslatára, 
törekvésemen nem fog múlni, hogy azok szelleme, ér-
zelme és akarata, személyes befolyások nélkül is éljen 
folytatva e gyámintézetben s az áldólag őket, az alapító 
vezéreket, bennük a jubilált gyámintézetet s ez által a 
küzdő, de diadalmaskodásra jogosult és képesített egy-
házat. 

Vallani, követni fogom e helyen is, hirdetni e hely-
ről is a századok előtt kimondott, ámde most is igazság 
gyanánt tündöklő hazafias meggyőződését Frangepán-
nak : »Gondoljatok ezután jobban ügyeitekről, nagyobb 
éberséggel, mint eddigien; fennmaradástok forog kér-
désben. Gondoljátok meg az Isten szerelmeért, hogy 
Istenben, jogban csak az éberek, csak a munkások lel-
nek támaszt.« 

Leld fel, Te is, jó samaritanusunk, ezen tanács 
követésében jövődet. Légy éber és munkás, fennmara-
sod forog kérdésben. Istenben, jogban csak azáltal nyer-
hetsz támaszt !« 

Az idei egyetemes gyűlés egyik határozata. 
Jelenik Almássy István volt eperjesi collegiumi fel-

ügyelő, egy jogász körökben nagy feltűnést keltett vég-
rendeletet hagyott hátra, mely végrendeletben örökhagyó 
az eperjesi collegiumról is megemlékezvén, ezt nagyobb 
horderejű várományi jogokkal ruházta fel. Minthogy a 
végrendelet kissé bonyolult, az érdekelt örökösök és 
hagyományosok közt a hagyatéki tárgyalás alkalmával, 
a végrendelet félretételét célzó egyesség jött létre, 
mely egyezség értelmében, az eperjesi collegiumnak 
összes végrendeleti jogai megváltásul 10,000 frtnyi tőke 
biztosíttatott az örökösök részéről. 

A collegium pártfogósága az egyezséget egy pa-
rányi majoritással (28 szavazattal 26 ellenében) elfogadta; 
a tiszai kerületi közgyűlés pedig, hová ezen ügy a kisebb-
ség által felvitetett, az egyezséget, egy kiválóbb jogászok 
részvétele mellett alakított szakértő bizottság egyértelmű 
véleménye alapján, mint a collegiumra nézve károst, 
elvetette. Az egyezség mellett állást foglalók erre fel-
vitték ügyüket az egyetemes gyűléshez, mely e tekin-
tetben végérvényesen határozni hivatva volt. Az ország 
egyeteme pedig az e részben megbízott bizottság véle-
ményét fogadta el, mely vélemény a következőkben cul-
minál: 

A collegiumot e tekintetben a végérvényes határo-
zati jog megilleti, eme határozat jogorvoslattal meg 
nem támadható, ergó ezen ügy a kerületi gyűléshez fel 
sem volt vihető. Ily indokoknál fogva a collegium párt-
fogóságának az egyezséget elfogadó határozata tartatik 
érvényben. 

Nem akarok annak jogi vitatásába bocsátkozni 
előnyős-e a sokat meghurcolt egyezség collegiumunkra 
nézve avagy sem, minthogy eme kérdés megvitatása 
nálunk eddig is sok rosz vért szült, nem akarom ezt 
főleg azért sem tenni, mert már amúgy is eldöntött 
ténnyel állunk szemben. 

El nem mulaszthatom azonban abbeli sajnálatomnak 
kifejezést adni, hogy az egyetemes gyűlés egy oly nagy 
horderejű és nemzedékekre kiható kérdést alalcisagokon el-
buktatott, a nélkül, hogy az ügy erdemébe behatolni 
csak meg is kisértette volna. A tanácskozás 3-ik napján, 
déli V2 1 órakor lett emez ügy elővéve, 1 órakor végér-
vényesen el volt döntve és a bizottság eleinte minden-
kit meglepő javaslata, a csekély számú és fáradt részt-
vevők által elfogadva. Sommás eljárás 11 Elbuktatnak egy 
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kimérhetetlen fontosságú ügyet az illetékesség másod 
rendű kérdésén alig egy fél órai tanácskozás után. Tették 
pedig ezt egy — nézetem szerint — hibás illetékességi 
doctrina felállításával. Hogy t. i. a collegium eme hatá-
rozata megtámadhatlan volna, ez határozottan nem áll. 
Collegiumunk kerületi collegium, s mint ilyen minden 
fontosabb ügyében a kerület alatt áll. A kerület, mint 
ez különben a tiszai egyházkerület rendezetéből is két-
ségtelen, igen is volt jogosítva a collegium határozatát 
felülvizsgálni, midőn tehát ezt tette, nem lépte át ha-
táskörét. 

Hogy az egyetemes gyűlés magát a beadott felebbe-
zés érdemleges elbírálására competensnek nem tartotta, az 
ellen nem lehet kifogásunk, ez esetben azonban a kerületi 
gyűlés kisebbségének felebbezése lett volna egyszerűen eluta-
sítandó és ennek szükségsserű következményeképen, a kerü-
leti gyűlés határozata fenntartandó, melynek a hozzá 
tartozó kerületi collegium ügyeiben való beavatkozási 
joga kétségbe nem vonható. 

Midőn pedig az egyetemes gyűlés illetékességének 
leszállításával, a collegium határozatát meg nem támad-
hatónak jelentette ki, nézetem szerint a juridikai botlások 
egész láncolatába keveredett. Felállított ugyanis : 

1. E gy hibás, és a tiszai egyházi rendezettel me-
rően ellenkező illetékességi tant. 

2. Megtagadta a collegium tagadhatlan kerületi jel-
legét az által, hogy a kerület, e tekintetbeni határozati 
jogát el nem ismerte. 

3. Hibázott, hogy competentiaja leszállításának kö-
vetkezményképen az elsőfokú határozatot élesztette fel, 
holott saját illetékessége leszállításának szükségszerű kö-
vetkezménye nem a collegiumi, hanem a kerületi hatá-
rozat jogerőre lépése. 

Azt ugyanis, hogy az egyetemes gyűlés ez ügy-
ben nem tekinthető felebbezési fórumnak, az egyetemes 
gyűlés megállapítani jogosítva van. Ha tehát e részben 
illetékességét leszállította, ez ellen senkinek sem lehet 
kifogása. — A kerületi gyűlés már megállapított illeté-
kességi körét azonban megnyirbálni és ezt leszállítani, 
az egyetemes gyűlésnek joga nincsen ; midőn pedig ezt 
mégis megtette, jogkörét merészen és az autonomiát 
mélyen sértő módon túllépte. 

Minthogy tehát az egyetemes gyűlés csak saját com-
petentiáját szállíthatja le, a kerületi gyűlés illetékességét 
azonban nem, saját competentiája leszállításának szükség-
szerű és önként feléledő következménye pedig a kerületi 
gyűlés határozatának jogerőre emelkedése, az egyetemes 
gyűlés hatáskörének leszállítása mellett hozott, a colle-
gium határozatát fennállónak kimondó végzése, meg 
nem állhat. 

Ouid nunc ? 
Az egyetemes gyűlés saját hatáskörét leszállítani 

jogosítva volt, ennek következményeként azonban a col-
legium határozatát — a közbeeső kerületi határozat mel-
lőzésével — fennallónak kimondani, nem volt jogosítva. 
Utóbbi intézkedés azért jogilag fenn nem áll. Azon ano-
máliába estünk tehát, hogy tényleg az egyességet elfogadó 
jogérvénytelen határozat, jogilag azonban mégis az azt el-
utasító kerületi határozat áll fenn. 

Dr. Sztehló János, 
eperjesi ügyvéd. 

R É G I S É G E K . 
„A haliéi magyar könyvtár." 

Ezen cím alatt jelent meg e b. lapok 41-ik számá-
ban Révész Kálmán kartárs úrtól egy figyelemreméltó 
hosszabb közlemény, melyet igazán örömmel és élvezettel 
olvastam, mivel abban viszhangját látom épen e lapok 
1882-ik évfolyamának 17-ik számában közölt terjedel-
mesebb tudósításomnak, melyre Révész is hivatkozik 
id. közleményében. Fölvilágosításul azonban legyen szabad 
e könyvtárra nézve a következőket elmondanom : 

Már 1882-ben érintkezésbe léptem Haan Lajos 
b.-csabai lelkész és egyetemes főjegyző úrral, s az ő 
buzdítására gyűjtöttem össze az elszórt s tán százados 
porlepte kéziratokat, melyek ép oly rendezetlenül hever-
tek a könyvtári második terem jobb szegletében, mint 
az újságoknak ama nagy halmaza, mely Révész kartárs 
úrnak figyelmét 3 órai tartózkodás alatt is bizonyára 
ki nem kerülhette. Az egyetemi titkár, mint választott 
örökös könyvtárnok nem is sejtette, mily nagy kincsek 
foglaltatnak a figyelmre sem méltatott kéziratokban, 
midőn azokat napfényre hoz tam; s hosszas fáradozás 
után azokat — a mennyire lehetséges volt — rendeztem, 
jegyzékbe vettem, s egy 8 ívre terjedő jegyzéket küld-
tem azokról 1882. ápr. 12-én Haan Lajosnak, egy kiseb-
bet pedig az egyetemi curatórium, illetőleg az örökös 
könyvtárnok számára készítettem. Akkor a titkár is 
figyelmetessé tétetvén a kéziratok becses tartalmára, a 
curatórium által utalványozott költségen külön szekrénybe 
helyezte azokat el. 

Erre azt tanácsoltam Haan Lajos úrnak, tegyen 
lépéseket az egyetemes gyűlésen az iránt, hogy e becses 
kéziratok egyetemes levéltárunkban Budapesten (s nem 
tán a nemzeti muzeumi könyvtárban) helyeztetnének el, s 
nevezett főjegyző az 1882-ben tartott egyetemes gyűlés 
jegyzőkönyvének 20-ik pontjában nyert megbízatás foly-
tán 1883. febr. 28-iki kelettel az ág. hitv. egyházegyetem 
nevében egy jól indokolt kérvényt intézett a halle-witten-
bergi egyetem curatóriumához, mint a magyar könyvtár 
kezelőjéhez s esetleg a porosz cultuszministerhez a kéz-
iratoknak (s nem tán a könyveknek) a budapesti egyetemes 
levéltár számára való átengedése tárgyában. l) Erre 1883. 
május 11-én hosszas utánjárásom és kérésem dacára is 

következő tagadó válasz érkezett le : »Ew. Hochehrwürden 
bedaure ich auf das durch Vermittelung descand. theol. Szlá-
vik hierher abgegebene gefállige Schreiben vom 28. Február 
a.betreffenddie Ueberlassung von Manuscripten aus der hiesi-
gen sogenannten Ungarischen Bibliothek ergebenst er-
wiedern zu miissen, dass, da die ung. Bibliothek einen 
Theil der ungarischen Stiftung bildet, die Herausgabe 
der geivünschten Ilandschriften, oder auch nur eines Theils 
derselben nicht stattfinden kann. Der Kurátor der ver-
einigten Friedrichs-Universitát Halle-Wittenberg. Geliei-
mer Regierungs-Rath Dr. S c h r a d e r / 

A Haan által benyújtot t kérvény határozattan ki-
emeli, hogy a kéziratok esetleges átengedése által »Die 
eigentliche bibi. hung. keinen Abbruch leidet, denn wir 
bitten ja nicht um Bücheri, s hogy ennélfogva a régi 
magyar nyomtatványoknak „p. o. a nemzeti muzeumba 
való áthelyeztetéséről«, mint Révész úr akarná, szó sem 

*) Az evang. ág. hitv. egyházegyetem Haan kezdeményezésére 
a külföldi magyar ösztöndijak rendezésének ügyét is kezébe vette, a 
mire égető szükség van főleg a halle-wittenbergi egyetemen, miután 
az erdélyiek csak az 1848. és 1867. torvények által csatoltattak a tulaj-
donképi Magyarországhoz. Sz. M. 
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lehet, már azon egyszerű oknál fogva sem, mivel e 
könyvtár ^jobban distinguálva a magyar prot. egyház bir-
toka. * Ennyit röviden a kéziratokról, most már áttérek a 
magyar nyomtatványokra is a melyekről Révész id. cikké-
ben »tüze'esebb vizsgálat« alapján hosszas .bban emlékszik 
meg, ez képezi kétségtelenül tudósításának legmaradandóbb 
részét. Hogy én az »unicumokat* 1882-ben föl nem emlí 
tettein, nem onnan van, mintha a hallei magyar könyvtár 
e legdrágább kincsei figyelmemet kikerülték volna •), mert 
hiszen, hogy azok unicumok, annak tudomására csak 
később juthat 'am, a midőn Szabó Károly kitűnő biblio-
graphiája akadt kezembe. Akkor ugyanis közel 2 héten 
át a régi magyar könyvekről jegyzéket készítettem, még 
pedig szintén »magokról a példányokról, s nem . . . a 
hiányos katalógusból*, s ezen jegyzéket 1882 aug. havá-
ban e becses lapok buzgó szerkesztőjének azon megjegy-
zéssel küldtem át, hogy mint megbízhatót nrelőbb Szabó 
Károly kezeihez juttassa, mire azon szerkesztői üzenetet 
kaptam : »vagy közöljük, vagy az illető helyre juttatjuk, 
de a dolgot mindenkép el fogjuk intézni.« Hogy mi tör-
tént azóta e jegyzékkel, arról nincs tudomásom. E jegy 
zékben többi között megemlítettem, hogy az egyetemi 
könyvtárban is Tinódi S. chronikájának egy igen szép 
és teljes példányára akadtam, mely ott »Gr. 15 Q« 
könyvtári jegy alatt megta'álható, s egy benne látható 
jegyzésből megtudtam, hogy e nyomtatvány a magyar 
könyvtárból került oda, hihetőleg e könyvtárnak Witten-
bergből Haliéba való átszállítása alkalmával. Ebbeli kérel-
memre pedig, hogy e mű a magyar könyvtárba helyez-
tessék vissza, melynek erdetileg is tulajdonát képezte, 
szintén tagadó választ nyertem. Ugyancsak a több mint 
300,000 kötettel rendeli ező egyetemi könyvtárban, mely-
nek »történeti katalógusait* és »hungaricáit« átnéztem, ki-
vonatoltam, felfedeztem Sartorius János »Magyar lelki óra« 
című művének a »negyedik részét«, mely az egyetemi 
katalógusban »Vierter Theil der seeligen ung. Stunde« 
cím s »JVd. 12 D * könyvtári jegy alatt van beje-
gyezve. Révész e könyvről azt mondja, hogy »ilyen az 
eddigi tudomás szerint nem létezik, s így Halléban sem 
található«, s azt következteti, hogy a »Magyar harmó-
nia* szerzőjének »Samarjai neve és műve van itt elfer-
dítve. « Miután e könyv a Stohlberg grófok könyvtárából 
egyik braunsclnveigi antiquárius útján birtokomban is van, 
azért ide igtatom teljes c ímét : 

»Az egy üdvözítő áldott Úr Jézus Nevében Szent 
Poenitentiára serkengető; és az igaz üdvösség útjára mu 
tató Magyar Lelki Órának Második Fertállyá avagy Része : 
Mellyben a Szent Dávid Király és Prófétának százötven 
Soltári foglaltatnak, kiket Szentzi Molnár Albert Fran-
tzia nóták szerint magyar nyelvre fordítot. Most újob-
ban, sok hellyeken a nyomtatásban találtatott fogyat-
kozásoktúl megtisztítatván, illy új formában kedves Magyar 
hazájának lelkiépülésére,'egynehány deák énekekkel egybe, 
világosságra kibotsátot M. Sartorius János Rozsnyó-Bá-
nyai Sz: Irás Magyarázó Iffjú és ezen híres Akadémiá-
ban tanuló Magyar iffjaknak hites tisztviselője. Vitember-
gában. Nyomtat ta Hake János 1731 -ik esztendőben.* 
289 1. Hozzá van csatolva : Az egy . . . (mint fenntebb) 
»Magyar Lelki Órának Harmadik Fertállyá és Része, 
avagy olly drágálatos imádságos Könyvetske, Mellyben, 
az Aranylantz egészlenben van Az Engesztelő Áldozatul 
pedig Sátros és egyébb ünnepekre való szép könyörgé-
sek foglaltatnak, Ázokhoz igen gyönyörűséges, németbűi 

magyarra fordítatot imádságok is, három deák ékes éne-
kekkel, együtt hozzá adattak : kiket a kegyes híveknek 
lelki hasznokra, most leg először illyen rendben öszve 
szedvén, világosságra botsátot M. Sartorius J á m s Rozsnyó-
Bányai Sz : Irás Magyarázó Iffjú, és a Vittenbergai Aka-
démiában forgolódó magyar iftjaknak, hites tisztviselője. 
Nyomtatta Eűsfeld Ephraim 1732-ik esztendőben.« 205 1. 
S végül »Az e g y . . . (mint fenntebb) »Magyar Lelki 
Órának Negyedik Része, avagy olyan, A szent Bibliából 
kiszedett, igazán Idvezítő Keresztényi Hitnek Megmozdít-
hatatlan erős Fundamentoma, Kinek szegeletköve, maga 
egyedül A Közben-Járó Jesus Christus, mellyben a rövid 
kérdések és feleletekhez, sok szent írásbéli példák, és 
Bizonyságok is, minden üdvösségeket szívesen keresső 
keresztényeknek Lelki hasznokra, hozzá adattattak, és 
illyen formában és rendben, most legelőször magyar 
nyelven kiadattak egy szent Irás magyarázó Rosnyai 
iffjú M. Sartorius János, által. Nyomtattot (hely nincs 
kitéve) 1733. Esztendőben.* 674 1.3) 

Említést tesz továbbá Révész »A szikszai templom 
gyászesete versekben. Irta egy bujdosó Lőtse IŐ94.« 
című műről is, mint a melyről a magyar könyvtár ka-
talógusában szintén említés van téve, »mely azonban 
a könyvtárban már nem található,« s következteti, 
hogy e könyv »a Magyar nemzeti muzeum könyv-
tárának birtokában van.« Erre nézve felvi'ágosításul 
annyi t : Emlékszem rá, hogy könyvtárnokságom első 
évében a Muzeum vagy az Akadémia könyvtára rövid 
időre 5 magyar nyomtatványt kért kölcsönbe, a melyek 
között hihetőleg ezen elveszettnek gondolt könyv is ta-
lálható. Hogy vájjon e könyvek visszakerültek-e már, az 
iránt nem késem kérdést intézni a hal'ei könytár gon-
dozójához, Bose titkárhoz. Ha pedig elveszett volna, 
akkor egyes könyvtárnokok gondat 'ansága okozta azt, 
mely körülmény tette épen szükségessé azt az intézke-
dést, hogy miként eredetileg az ösztöndíjak, úgy a könyv-
tár is az egyetemi hatóság gondozása alá helyeztessék. *) 
Különben a »Magyar Nemzeti Muzeumi könyvtárnak« 
aligha sikerül a régi magyar nyomtatványok megszerzése, 
mert arra nem illetékes, s mint fenntebb kimutattam, az 
evang. egyházegyetemnek még a kéziratokat sem sikerült 
megszereznie jól rendezett budapesti levéltára számára. 

Igaza van Révésznek abban, hogy a régi magyar 
könyvek »biztos megőrzésére nézve a hallei magyar 
könyvtár mostani viszonyai teljes és megnyugtató garan-
tiát nem nyújthatnak.« Azonban mindez ideiglenes intéz-
kedés. Az egyetemi curátor már könytárnokságom évei-
ben többször tette azt az Ígéretet, hogy a »Berggasse«-ban 
a történelmileg nevezetes Moritzburg melletti rozzant épü-
letből, mely télnek idején csaknem hozzáférhetlen, vagy 
az egyetemi könyvtár épületébe, vagy más alkalmasabb 
helyre fog a magyar könyvtár áthelyeztetni. De már 
ebben nem látok hibát, sőt ellenkezőleg határozottan 
előnyt, hogy »a könyvtár kulcsai a titkár kezében van-
nak*, a kinek tudtával főleg nyáron bármikor napok 
hosszán át is használható a könytár. Azon időbe esik 
épen több becses ' könyvnek az eltűnése, a midőn nem 
az egyetemi hatóság felügyelete alatt áUott a könyvtár 
Az is tény, hogy a könytárban ma már sok oly becses 
kézirat (helyesebben mondva könyv) nem található, me-
lyek ott a katalógus tanúsága szerint a század elején 
(midőn a könyvtár Wittenbergből Haliéba vitetett át) 
kétségtelenül meg voltak.* Igy p. o. a könyvtárban levő 

2) Tudosításom különben sem akart kimerítőnek látszani. Egyébb-
iránt Révész följegyzéseihez hasonló jegyzékkel még most is bírok a régi 
magyar könyvekről könyvtári jegyeik megnevezésével. Sz. M. 

3) Különös hogy Csihy Lajos sem idézi Sartorius művét leg-
közelebb megjelent jeles Euchetikájában. Sz. M. 

4) Azelőtt a köny tárnoksággal szálláspénz is járt, jelenleg 40—40 
markot kap az egyes tisztviselő, a többi a titkárnak jár. Sz. M. 
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mult századbeli 2 kötetes »catalogus benefactorumt-bó\ 
konstatáltam, hogy a régi magyar könyvek sorából ma 
már a könyvtár helyiségében nem található Sylvester 
>Új testamentomának* első kiadasa, továbbá Félegyházi 
»Uj szövetséget , helyesebben mondva »frigye* 1586-ból, 
egy Kolozsvárt 1562. megjelent új-szövetségi fordítás, 
Molnár Albert magyar nyelvtana 1610-ből, több magyar 
fejedelem és főúr által könyv!árunknak ajándékozott számos 
érem stb. Hihetőleg a 2 egyetem egyesítése után a hur-
colkodás (hajókon) alkalmával károsodott meg nagyon a 
könyvtár . 

A hallei könyvtár katalógusa, melyet még a de-
rék Thébusz János kezdett meg a 60-as évek elején, ha 
nem is egészen rendszeresnek, de magában véve teljes-
nek mégis mondható. Egyedül az elszórt kéziratok voltak 
jegyzék hiányában csakis »/ascisi név alattbevezetve, 
s épen ezen körülmény is indított engem arra, hogy a 
porlepte s rendezetlenül heverő, sőt az enyészetnek 
szánt kéziratokat összeszedjem, s a mennyire lehetett , 
rendezzem. 

Végül azon óhaj tását fejezi ki Révész, hogy a 
»Halléban tartózkodó ifjú papjelölteink közül vállalkoznék 
valaki a kézirattár rendezésére és jegyzékbevételére.« 
Ezt már az egyetemes egyház kérelmének tagadó leér-
kezése után Haan La jos is ajánlotta, mely alkalommal 
azonban nem késtem e feletti aggodalmaimnak kifejezést 
adni, a melyek különben a kérvényben is meg voltak 
röviden érintve.5) Szerintem leginkább azvezetne célhoz, 
ha az evang. egyháze.gyetem által a Gusztáv-Adolf egyleti 
közgyűlésre évenként kiküldetni szokott (szakértő) követek 
vennék kezökbe az ügyet s a kéziratokat, miu'án azok 
meg nem szerezhetők, egyetemes levéltárunk számára 
lemásolnak, s a jegyzéket közre is bocsátanák.6) 

E helyütt őszinte szíves köszönetet mondok llévé.sz 
kartárs úrnak becses közleményeért, melylyel — mint 
azt 1882-ben én is tet tem — az érdeklődést melegen 
fölhívta a hallei magyar könyvtár iránt, mely azt oly 
nagy mértékben megérdemli. Va jha az ő nemes példáját 
többen is követnék ! Azon óhajtása azonban, hogy a 
hallei magyar könyvtárban ^különféle esélyeknek nagyon 
nagyon is kitett becsesebb könyvek és kéziratok mihama-
rább visszakerüljenek . . . s a nemzeti muzeum könyvtá-
rában elhelyeztessenek,* sajnos, nem fog megvalósulni, 
miután e könyvtár a halle-wittenbergi egyetem magyar 
protest . alapítványainak, főleg a »Cassait-nak kiegészítő 
részét képezi. 

Dr. Szlávik Mátyás. 

K Ü L F Ö L D . 
Örvendetes esemény történt pár héttel ez előtt 

Torre-Pelliceben (Olaszország). Akkor tar tatot t ugyan :s 
ama városban *az evangeliumi waldi egyház« és »a sza-
bad olasz egyházi egyetemes zsinata, melyen létrejött 
a két egyház uniója 67 szavazattal 3 ellenében. E szép 
eredmény nagy mértékben Signor H. Bosionak köszön-

b) »Da solche litterarische Sachen nur dann ihren wahren 
Werth habén, wenn sie von vaterlánd. Gelehrten bequem benut/.t 
werden können, entspreclien dieselben in Ilalle ihrer Bestimmung in 
einem sehr geringem Grade. Es trifft sich áusserst selten, dass ein ung. 
Gelehrter aus diesem Zwecke Halle besuchen müchte, unsere Candida-
ten der Theol. aber, die in Ilalle studieren, sind theils noch zu jung, 
theils zu sehr mit ihren theol. Studien beschaftigt, als dass sie diesen 
litt. Schatz, schon wegen Mangel an Zeit, benutzen und ausbeuten 
könnten.* Sz. M. 

6) Vagy Thaly Kálmán jeles történészünk volna arra fölké-
rendő, ki évenként szokott Némethonban megfordulni. Sz. M. 

hető, ki a zsinat egyesülési bizottságának buzgó elnöke 
volt és nagyon lelkesen beszélt úgy a bizottságban, mint 
a zsinaton az unió mellett, a mire nekik égető szükségük 
volt, hogy viribus unitis küzdjenek a pápista Olaszor-
szágban a p ip ismus ellen. 

A fontosabb pontok, melyek az egyesülés alapjáúl 
elfogadtatat tak, ezek: 

1. »Az evangeliumi waldi egyház és a szabad 
olasz egyház meggyőződtek affelől, hogy ezen egyhazak 
többsége egymásnak akadályul szolgál az Isten országa 
ter jesztésében: ennélfogva elhatározzák, hogy jövőre egy 
egyházzá tömörülnek.« 

2. »A szabad olasz egyház felszentelt papjainak és 
evangélistáinak ugyanazon jogai és kötelességei lesznek, 
mint az evangeliumi waldensi egyháznak.* 

3. »Az egyesült egyház »Waldi evangeliumi egy-
ház* nevet fog kapn i ; mindazonáltal fennhagyatik a 
jog, hogy egyes gyülekezetek — ha úgy tetszik — az 
»Olasz evangeliumi egyház« nevet viseljék és kifejezte-
tet t az az óhaj, hogy minél hamarább jöjjön el az idő, 
midőn minden olasz protest. felekezet egyesül egy olasz 
evangeliumi egyházzá.* A dogmatikai kérdések érintet-
lenül hagya t tak . 

* * * 

A »Journal des Debats* nagyon szomorú vezér-
cikket közöl a francia nép stagnálásáról. Németország-
ban a szülöttek száma majdnem kétannyi, mint Francia-
országban. Franciaország népessége régebben csaknem 
túlszárnyalta a Német birodalomét ; most a Német biro-
b i r o d a ^ m népessége 9 millióval múlja felül Franciaor-
szágét. Nevezett lap következtetése az, hogy igy Fran-
ciaország elveszté energiáját, gyenge, degenerált lett. A 
szomorú jelenség okát pedig abban találja, hogy Fran-
ciaországban a házas élet elvesztette szentségi jellegét 
és így a nép nagyon demóralizálttá lett. 

Pár héttel ezelőtt a párisi könyvpiacon egy érde-
kes statistikai mű jelent meg, melyből világosan látható, 
hogy Franciaországban az öngyilkossági esetek száma 
rohamosan emelkedik. Az emelkedési arány ez : Fran-
ciaország területén 20 évvel ezelőtt minden 100,000-ből 
10 öngyilkos volt évenként, az utóbbi 20 év alatt pedig 
minden 100,000-ből 20 öngyilkos évenként ; tehát 20 
év lefolyása alatt az öngyilkossági esetek száma épen 
megduplázódott . Igy például Páris — mondjuk — 2 és 
Vo millió lakójából évenként 500 az öngyilkosok száma. 
A francia orvosi akadémia tagjai az eseteknek egy jó 
nagy számát az akarat elgyengülésének és az elcsügge-
dés reactiójának tulajdonítják, melyek a szeszesitalok 
mértéktelen élvezetében és aztán halálban keresnek szaba-
dulást. A theologusok és filozofusok ped g — kik szem-
tanúi az atheisticus theoriák naponkénti terjedésének a 
francia földön — a secularismus gyors fejlődésében lát-
ják a megdöbbentő statistika okát. Mindkét theoria alkal-
mas arra, hogy az embert gyávává tegye a bizonytalan 
jövővel szemben. 

* * * 

Persiai ásatások. A » Times* hires világlap egyik 
mult heti számában felette érdekes tudósításokat közöl a 
Persíában nem rég történt ásatásokról. Ugyanis megta-
lálták a romjait annak a hires susani (Susa) királyi palo-
tának, mely az Assvérusé volt, *ki uralkodik vala Indiá-
tól fogva Szerecsen országig száz és huszonhét tartomá-
ny okon* (Eszter I. r. I. v.) és a mely palotáról azt olvas-
suk a Nehemias, Eszter és Dániel könyveiben, hogy 
rendkívüli fénynyel volt berendezve. Az ásatások veze-
tője régebben egy angol, Kennet Lofrus volt, de munká-
jában megakadályozta őt a persák fanatismusa. A persa 
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nép ugyanis azt tart ja, hogy ott van Dániel sírja. Ujab-
ban ismét megindultak az ásatások Monsieur Dienlafoy 
vezetése alatt és sikerrel, a mennyiben a bibliának ama 
palotáról adot t leírását tökéletesen igazolva lá t ták ; sőt 
még annak is nyomára jöttek, a mi az Eszter könyvé-
ben mondatik a palotáról: »Fejér , zöld és hiacintus színű 
veres kárpitok függenek vala bíborból és bársonyból csi-
nált köteleken, ezüst karikákon és márvány kőből csinált 
oszlopokon : arany és ezüst ágyak valának renddel vettetve 
a veresbársony szinti piros márványkőből rakatott pádi-
mentomon. (Eszter E. I r. 6 v.) Nyomára jöt tek továbbá 
ama porticusoknak, udvaroknak és általában mind ama 
fénynek, mit az ó-testamentomi történet leir. 

•X- * 
* 

A britt és külföldi biblia-társaság mult évi bevétele 
238, 391 font sterlingre ment (körülbelül 2,860,592 forint); 
a bibliának eladásából nem kevesebb, mint 105,528 font 
sterling gy ült össze. A mult évben mindenféle országban 
több mint 4 millió bibliát és új- tes tamentumot adtak el. Ez-
zel együt t a társaságban fennállása óta 108.320,879 egész 
biblia és új tes tamentom adato t t el. 50 évvel ezelőtt a 
társaság évi bevétele csak 100,000 font sterling volt és 
akkor a legolcsobb bilia angol földön 3 sterling (1 frt 
80 kr) volt, ma már ugyanazt meg lehet kapni egy fél 
schillingért (30 kr.) és egy tisztán nyomott , bár rend-
kívül apró betűs egész bibliát 1 pennyér t (5 kr.) Ugyanez 
a biblia-társaság mult évben elhatátozta, hogy Dániából 
és Svédországból kiveszi a lábát és nem áruitat ott bib-
liát a nép rendkívüli közönye miatt. E határozat észre 
térítette őket mindkét országban és azóta az ottani ha-
zai biblia-társaságok nagy buzgalommal látnak a biblia 
elterjesztése után. A most lefolyt év alatt a britt társa-
ság ügynökei több mint 11,700 bibliát és 17 ezer új-tes-
tamentumot deponáltak Dánia számára és a dán hazai-
társaság már több mint 8 ezer darabot adot t el. Fran-
ciaországban még szebb az eredmény. A britt társaság 
az utolsó 80 év alatt 13 millió f rankot költött a bibliá-
nak Franciaországban való terjesztésére. Franciaországban 
60 colporteur foglalkozik bibliaárulással és a mult évben 
120 ezer darab bibliát adtak el. 

* * 
* 

A Samaritanusok Palesztinában gyorsan fogynak, je-
lenleg összes számuk csak 150 lélek, kik egy gyülekezetet 
képeznek Nablusban és úgy imádjak az Istent, mint őseik 
a Garizim hegyén egy magasságos pap vezetése mellett. 
Igy teljesedik a j ó s l a t : »Eljön az óra, midőn sem a Ga-
rizim hegyén, sem Jeruzsálemben nem imádják az Istent, 
hanem lélekben és igazságban.® 

Halas, 1886. október 28-án. Szőts Gerő. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Legfelsőbb adomány. Király ő felsége a kéthelyi 

ágost. evang. leányegyháznak iskola-építési célra 100, a 
körmöczi ág. evang. egyházközségnek új orgona beszer-
zésére szintén 100 frtot adott magánpénztárából . 

* Özv. gróf Teleki Sándorné urnő ismert vallásos 
buxgóságának legközelebbről ismét fényes tanújelét adta, 
midőn a Budán építendő ref . templom alapjára 289 frt 
60 krt gyűj töt t . 

* Reformációi emlék-ünnep a budapesti theol. 
akadémián. Papnövendékeink komoly törekvésére és jó 
szellemére vall azon szép ünnepély, melynek okt. 31-én 
díszes közönség sorai között tanúi valánk az egyház ta-
nácstermében. A jelenvoltak, kik között több úrnőt, a ref. 

és evang. egyház papjait , néhány presbytert , a theol. és 
gimnáziumi tanárikart s több másokat látánk, nagy lelki 
örömmel hallgatták végig az érdekesen öszeállított pro-
gramúi egyes pontjait . Az énekkar által előadott »Jővel 
szentlélek® után Sebők József mondot t csinos alkalmi 
imát, mire Pap Zsigmond dicsbeszédje következett , mely 
ugy a gondolatok tartalmát mint a beszéd szónoki alak-
ját tekintve méltó feltűnést keltett. A Hamar Andor 
fÉr tekezése Lutherről® hosszabb és elvontabb volt, hogy 
sem a hallgatóság figyelmét mind végig leköthette volna ; 
de Pátkai Imrének rákövetkező lendületes ódája annál 
inkább fokozta az ünnepélyes hangulatot . Schmidt Samu 
záró imája méltó befejezése volt a kedves ünnepélynek, 
melynek végén az »Erős vár« elhangzása után Szász 
Károly püspök úr a közönség nevében igen elismerő sza-
vakban mondot t köszönetet a nyert lelki élvezetért, ki-
tar tásra és további előre törekvésre buzdítván anyaszent-
egyházunk leendő igehirdetőit. 

* Kettős lelkészi jubi leum N.-Kőrösön. Ritka ün-
nepet ült n.-körösi népes egyházunk, midőn szeretett lel-
kipásztorai : Filó Lajos és Kovács Lajos körösi működésé-
nek 25-ik évfordulóját okt. 31-én puritán egyszerűséggel, 
de igaz bensőséggel emlékezetessé tette. Az ünnepély, 
mint lapunk egyik barát ja értesít, a jubilánsok határozott 
kívánságára az egyháztanács kebelében egészen szűk, 
úgy szólva családi körben folyt le s »bár nem ütött 
zajt a terem, de forrt belül szent érzelem.« Az egyház, 
két lelkipásztora nevére a főgymnázium, tanítóképző, 
elemi iskolák s az árvaház részére 2000 frtos alapítványt 
t e t t ; ezekenkíviil két remek művű emlékbibliával lepte 
meg a jubi lánsokat ; a bibliák az illetők monogrammjai-
val s gazdag a rany ékítéssel vannak ellátva s méltó dí-
szei a hazai díszműiparnak. A z ünnepet megelőzőleg 
Filó Lajos a reformáció emlékünnepe alkalmából a tőle 
megszokott ékesszólással prédikált a templomban. Isteni 
tisztelet végeztével az egyháztanács tagjai, a főgymn., 
preparandiai tanári testület s a tanítói kar a főgymná-
ziumi nagy díszteremben gyűlt össze, hol a küldöttségek 
által meghívott jubilánsokat az egyháztanács nevében 
Adám László főgondnok s polgármester , a főgymnázium 
tanári testület nevében Ádám Gerzson igazgató, a taní-
tóképző tanári kar nevében hegymegi Kiss Kálmán 
igazgató s végül a tanítói testület nevében a tanítók 
nesztora Szinok Sándor üdvözölték; a helybeli m. kir. 
méntelep tisztikarának szerencsekivánatait Zichy István 
gróf főhadnagy tolmácsolta. Az üdvözlő beszédekre az 
ünnepeltek meghato t tan s ékes szavakban válaszoltak, 
mire az ünnep fél egy órakor véget ért. — Lapunk 
szerkesztősége is örömmel csatlakozik az üdvözlőkhöz, 
kívánva, hogy a gondviselés a jubilánsokat anyaszent-
egyházunk javára még sokáig éltesse ! 

* Az orosházi ev. egyház jubi leuma, Az orosházi 
evang, egyház temploma 100 éves fennállásának emlé-
két okt. 31-én ünnepelte meg, a miről nekünk követke-
zőket írják. Előző napon érkezeit körünkbe Szeberényi 
Gusztáv dr. bányakerületi püspök, Zsilinszki Mihály es-
perességi felügyelő és országgy. képviselő, Ilaan La jos 
csibai lelkész, akadémiai tag evang. egyet , főjegyző, 
ugyanekkor érkezett a »békésmegyei régész és művelő-
déstörténeti társulat« több tagja, minthogy egyházi ün-
nepünk alkalmából ők is Orosházán rendel ték a szokásos 
évi felolvasást. Megjött Göndöcs Benedek apát és ország-
gyűlési képviselő is, mint a társulat elnöke, több tag kí-
séretében. Vasárnap délelőtt a templomban istenitisztele-
tet tartottak, melyen számos egyház és társu'at küldött-
sége jelent meg a püspök úrral egyetemben. A z egyházi 
szónoklatot Veres József országgyűlési képviselő, helyb. 
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lelkész mondot ta . Este közvacsora és bál volt. A köz-
vacsorán 300-an vettek részt. Először Szeberényi Gusz-
táv emelt poharat ő felségére, Harsányi lelkész a püs-
pökre, Vangyel községi jegyző Göndöcs Benedekre, 
Göndöcs Orosházára, Veres József Zsilinszki Mihályra, 
Zsilinszki Orosháza népére. A vacsora után rendezett 
bál nagyon látogatott vol t ; a tiszta jövedelem (350 forint) 
az evang. egyház százados alapjához csatoltatik. 

* ,,A Maros-Duna-közi reform. le lkészeket és 
tanítókat segítő egyesület" megalapítására vonatkozó 
felhívást és alapszabály tervezetet a legmelegebben 
ajánljuk olvasóink munkás szeretetébe A felhívást Ve-
rsei/ István és Szalag József urak bocsátot ták ki azon 
elszomorító tapasztalatból kiindulva, hogy a nevezett 
területen működő egyházi hivatalnokok nagy részének 
nincs meg a tisztességes élet fenntartására szükséges 
minden napra valójuk, úgyannyira , hogy méltán el lehet 
mondani róluk Joel p rófé táva l : »Keseregnek a papok, 
az urnák szolgái.« E nehéz állapot annyival fájdalma-
sabban érint minden református magyar t , mert köztudo-
mású azon vallási és nemzeti fontos hivatás, mely a 
26 Pl kilométer területen közel 400 helyen elszórtan élő 
15 ezer magj^ar református lakos lelkészeire és tanítóira 
várakozik, mely hivatást a földhöz ragad t szegénységgel 
küzködő, szégyenletes nyomorban tengődő belső embe-
reink külső segítség, anyagi gyámolí tás nélkül teljesíteni 
bizony nem képesek. E nehéz helyzeten segítendők, 
Vécsey és Szalay urak, mint a becskereki presbyter ium 
elnökei, egyfelől az önsegély, másfelől az egyesületi te-
vékenység elvére helyezkedve: segítő egyesület alakítását 
indították meg s annak pártolására az egyház minden 
igazbarátját felszólítják. »A lelkészekkel szemben való 
takarékoskodás a legrosszabb politika — mondják az in-
dítványozók — s mi hisszük, hogy tisztelt hitrokonaink 
is buzgón óhaj t ják az úr szolgáit a rájok súlyosan nehe-
zedő anyagi gondok terhétől felmentve s minden ere-
jűket a szent és nemes munka véghezvitelére szentelve 
látni.« Az egyesület alapszabály tervezet ét a következő 
számban közöljük. 

* A békés-bánát i e g y h á z m e g y é b e n keletkezett » Val-
lásos iratokat terjesztő egyesület« 7 év óta fennálló nép-
lapját a »Téli Újságot,« Csécsi Miklós makói lelkész 
szerkesztése mellett, a ránk jövő december, január és 
február hónapokban ismét kiadja. E vallásos néplap díszes 
kiállításáról, s lehetőleg érdekes tartalmáról gondoskodva 
lesz. Az előfizetési feltételek az eddigiek, azzal a módo-
sítással, hogy 10 példányon alóli megrendelés el nem 
fogadtatik. Tiz példány ára az egész folyamra bérmentes 
megküldéssel 2 frt 60 kr. Minden egyes szám ára 2 kr. 
Minél tömegesebb megrendelés óhaj tandó. A lapot ér-
deklő minden közlemény és küldemény a fennnevezett 
szerkesztőhöz intézendő. Ajánl juk a hézagpótló vállalatot 
lelkésztársaink figyelmébe és pár t fogásába. 

* Nagy-harsányí ügy. A dunamelléki ref. egyház-
kerület törvényszékének egyik legkellemetlenebb ügye, 
mely ö t—ha t év óta folyvást vándorol t az egyházmegyei 
és kerületi törvényszékek, számszékek, vizsgáló bizottsá-
gok, ez ügyben külön felkért szakférfiak között s mely 
csak az egyházkerületi törvényszéknek legalább h a t — h é t 
napjá t vette igénybe s melyen felváltva 5 egyházkerületi 
j egyző működött mint referens, e hó 4-dikén valahára 
befejeztetett . A tavaszi törvényszék félnapi tárgyalás után 
egy külön törvényszék tar tását rendelte el csupán ezen 
ügyben. A rendkívüli törvényszéki ülés megtar ta to t t f. 
évi október 13-kán, majd folytatólag november 4-dikén. 
Az ügy mind három ágára nézve az egyházmegyei ítélet 
helybenhagyatot t . 

* Protestáns árvaházi naptár. A közlebb érkezett 
utánrendelésekre külön-külön nem válaszolhatván, ez uton 
kell a t. megrendelőktől még néhány napra türelmet 
kérnem A befűzött példányok mind elfogyván, az utóbbi 
napokban jöt t megrendeléseknek nem tehet tem azonnal 
e l ege t ; de legfellebb a jövő hét derekán 4000 példány 
az 1887. évre kiadott Pr. árvaházi naptárból ismét elké-
szülend, s akkor a megrendel t példányok azonnal postára 
adatnak, valamint azon t. lelkész urakhoz is, kik a fen-
tebbi években szívesek voltak az elárusításban közremű-
ködni, de a kikhez eddigelé az 1887-ik évi naptárakból 
nem küldetett , a szokott számú példányok elszállítatnak. 
Budapesten nov. 5-én. — Farkas József. 

* Az ,,Eperjesi Széchenyi-kör Í S -nek nagy missziója 
van Sárosmegyének társadalmi és szellemi életére nézve. 
A hazai irodalom és művészet pártolása, ismertetése, 
terjesztése s általában a hazai közművelődés előmozdí-
tása céljából 4 szakválasztmányból u. m. a magyar iro-
dalmi, zene és képzőművészeti, színészet i és idegennyelvi 
és irodalmi választmányból áll. Legfontosabb és társadalmi 
életünkre nézve legje lentékenyebb a -»maggar irod. szak-
választmánya, mely a hazai irodalom ismertetését, ter -
jesztését és művelését célozza. E választmány legköze-
lebbi ülésén kimondotta , hogy legalabb hetenként egyszer 
felolvasó-estélyeket rendez, s a felolvasások sorozata a téli 
idényre meg is ál lapít tatott . A sorozatot okt. 16 ik nap-
ján dr. Szlávik Mátyás theol. r. tanár nyi tot ta meg a 
»dobsinai jégbarlangé ismertetésével, ü t követik Albert 
József Babik József gymnasiumi, és Mayer Endre theol. 
tanárok, továbbá dr. Tergina Gyula kir. tanfelügyelő és 
dr. Horváth Ödön jogakad . dékántanár . A felolvasások 
változatossága céljából a választmány azt a figyelemre-
méltó ha tározato t is hozta, hogy Epe r j e s mindkét inté-
zetéből, a collégiumból s a kir. főgymnasiumból szóllítas-
sanak föl a szaktanárok kísérletekkel eg j 'bekötö t t elő-
adasok tar tására. Különben az egyes felolvasások lehe-
tőleg szavalatokkal vannak egybekötve. S miként az iro-
dalmi, úgy a többi szakválasztmány is tevékenyen mű-
ködik a p rog rammok összeállításában. A legszebb re-
ményekkel s a legőszintébb bizalommal nézünk a »Szé-
chenyi kör« jövő működése elé 1 — Sz. M. 

* A b . -csabai evang. presbyter ium hazafiságáról 
szomorú dolgokat olvashatni az a vidéki lapban. A »Be-
késmegyei közlöny* október 4-iki számában azon alkal-
lomból, hogy Simkó István róm. kath. tanító a magyar 
nyelv sikeres tanításáért Békésmegye részéről kitünte-
tésben részesült, a b.-csabai evang. egyház egyik előkelő 
tagja sajnálattal konstatál ja, hogy a b.-csabai ev. tanítók 
a magyar nyelv tanítása tekintetében a róm. katholikus 
tanítókkal nem képesek versenyezni, annak dacára, h o g y 
^szolgálati kötelezettségüket pontosan teljesítik.* Ezért a 
b.-csabai evang. presbyter iumot teszi felelőssé, melyről 
azt irja, h o g y tagjai közül sokan azon sötét időket sze-
retnék visszavarázsolni, »midőn sem írni, sem olvasni 
nem tanultak s szerintük mégis jobban boldogultak.« 
Sokan — úgymond — já ra t ják és terjesztik a pánszláv 
lapokat, úgy hogy a »Narodnie noviny* és »Hlasznyik« 
100 példányban jár B.-Csabára. Végül konstatalja, h o g y 
a presbyter iumban -»azon elem uralkodik, mely ellensége 
minden magyar iskolának,« melylyel szemben az egyház 
kifogástalan hazafiságán egyházi és világi elnökségének 
csak »erővel és fenyegetéssel« lehet érvényesítenie a ma-
gyar hazafiság némely elutasíthatlan követelményeit . 

* A rozsnyói evang. egyház f. évi advent első 
vasárnapján fogja megülni szép temploma 100 éves 
fennállásának örömünnepét , mely alkalommal az egyházi 
szent beszédet Czékus István püspök fogja tartani, az 
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egyház vázlatos töi ténelmének megírására és felolvasá-
sára pedig Kramarcsik Káro 'y kiéi d. főgimnáziumi igaz-
gató kéretet t föl. Óhaj t juk, hogy prot. anyaszentegyhá-
zunk ez egyik erőssége impozáns erővel adhasson ez 
ünnepen tanúbizonyságot a'.on szellemi közösségről, mely 
bennünket őseinkkel a históriai évszázadok fonalán át 
öszszefűz. — St. L. 

* Gyászhír. A besztercebányai ev. egyház lelkésze, 
a zolyomi tractus kiérdemült főesperese, Penzel Antal ok-
tóber 28-dikán áldásos élete 76-ik, papsága 50-ik évében 
hosszú és nehéz szenvedésben elhunyt. Béke hamvaira 1 

* Szerkesztői mondanivalók. D. J. úrnak. »A 
pánszlávok és a névtelen kollega* nem közölhető, az ily 
dolgok inkább politikai lapba va'ók. Különben köszönet 
a figyelemért. — St. L. úrnak B. A »mapyar vallás« 
népies epitheton s a kérdéses cikknek csak kiindulási 
pont ja , melyből a »Magyar vallás« a valónál többet és 
veszedelmesebbet olvasott k i ; ne bántsuk az iigybuzgal-
mat 1 Az ígéretet köszönjük, beváltását szívesen vesszük; 
kérését, mint látja, teljesítettük. 

A D A K O Z Á S O K . 
A budapest -budai ev. ret. templom építésére 

következő adakozások tör téntek : Budapesten : Szőts Albei t 
szelvénykönyv szerinti 15 frt . Szept. 12. Perselypénz 
3 f r t 80 kr. Puchlin Róza k. a. 10 frt. Szept. 19. Persely-
pénz 2 frt 63 kr. Szept. 27. Perselypénz. 3 frt 70 kr. 
Okt . 3. Persely pénz 4 frt. Okt . 10. Perselypénz 2 frt. 
Kocsi La jos 2 frt. Simon Andrásné 2 frt. Minay László 
50 kr. Hőke László 1 frt. Kósa Károly 50 kr. Kósa 
Gábor 50 kr. N a g y Bálint 50 kr. Papp Mihály 50 kr. 
Szentgyörgyi La jos 3 frt. Szentgyörgyi Imre 20 frt . 
Sárközi Géza I frt. Papp István 1 frt. Kraf t Rezső I frt. 
Ozv. Török Istvánné I frt. Muraközy Pál I frt. Özv. 
Szalay Sándorné 2 frt. Fehérváry György 1 fi t . Hetesy 
Kár . és La jos 2 frt. V á r y Szabó Anta l 1 frt. Borosnyay 
Károly 2 frt. Szilágyi Sándor 5 frt. Szőts András 1 frt . 
Szikszay József I frt. Te legdy Pál I frt. Szabó Kálmán 
1 frt. Komlósy Mihály 1 frt. Gulyás Lajos 40 kr. Garzó 
La jos 2 frt. Csorbó Tekla 2 frt. Horkay Sándor 1 frt. 
Horkay A n d r á s 2 frt. Kovács József a pesti házmesterek 
egyesületének elnöke gyűj tö t t n frt 40 kr. Okt. 17. Per-
selypénz 2 frt 10 kr. Pap Mártonné 5 frt. Október 24. 
Perselypénz 3 frt 42 kr. Veszprémhői: Véghelyi Dezső 
5 frt. Pomáz ref. egyház S. Kovács Dániel lelkész által 
20 frt. Angyalosi ref. egyh. 30 kr. Havadtói Mihály 20 kr. 
Szilágy-csehi ref. egyház hívei Fábián Dániel által 3 frt 
70 kr. Tatai ref. egyház hívei Dózsa József ref. leik. 
által 40 frt 10 kr. Göncz-ruszkai ev. ref. leik. Nemes 
Gyula úr kövező egyházak adományai t kiildé: hárczai 
ref. egyház 25 kr ; bődi ref. egyház 20 kr ; gárbocz-bog-
dányi ref. egyház 20 kr ; h.-csidényi ref. egyház 20 kr ; 
csanyi egyház 5 kr; györkei ref. egyház I f r t ; nádasdi 
ref. egyház 15 kr ; h.-szkárosi ref. egyház 6 kr ; pitó-
szinnyei ref. egyház 15 k r ; abauj-vajlcóci ref. egyház 
20 k r ; beszteri reform, egyház 10 kr. Hódmezővásárhelyi 
ref. egyház Simon Ferenc budai ref. s. 1. utján 10 frt. 
Cserépfalui ref. egyház Nóvák Sándor által 1 frt 22 kr. 
Oyömi őrol: özv. gróf Teleki Sándorné őmél tósága 289 frt 
60 kr. Összesen: 471 frt 58 kr. A harmincnegyedik köz-
lésben kimutatott összeggel együ t t : 13,785 frt I8 ' / 2 kr. 
(Folytatjuk). Budapest , 1886. okt. 26. — Dr. Iíamary 
Dániel, pénztárnok. 

Az orsz. prot. árvaházra: Székely József c-ákvári Í 
ref. lelkész a confirmandusok részéről 4 frt. Szerlc. 
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H I R D E T E S E K . 

- A . T . 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben, az alsó-
borsodi egyházmegyéhez tartozó oszlári lelkészi állomásra 
pályázat nyittatik. 

E7en lelkészí állomáshoz kötöt t javadalom hivata-
los felvétel szerint 700 frt, és így a harmadik osztályba 
tartozik. 

A pályázni kivánók, kérvényüket december 15-re 
adják be, nt. Bornemisza József esperes úrhoz Mező-
Keresztesen. 

Miskolc, 1886. november 4-én. 

I S Z i m Z B e r t a l a - r u püspök. 
/ / / / / / / 

Brünni kelme egy elegáns őszi vagy téli ö l tönyre , [f 
3.10 méter hosszú darabokban, teljesen elégséges egy férfi öl-
tönyre, a finom frt 4.80 a legfinomabb írt 7.75 a legeslegfino- ^ 
mabb frt 10.50 va lódi g y a p j u k e l i u e | 
Palmerston ésBoy téli kabátokra méterje frt 2.50. 5 frt. 
Loden írt 2.25—3 frtig. NÖi posztó méterje frt 1.25-től p 
frt 2.50-ig, küldi bárhova postautánvétellel a következő fin. 
posztó gyár i rak tá r . S I E G E L . - I M H O F Brünn, [ | 
Ferdinandsgasse Nr. 8 — Nyilatkozat. A fenti czég kel-
méi tartós és Ízléses készítés által különösen kitűnnek. A czég 
ismert lelkiismeretessége és tekintélyes versenyképessége az iránt ff-

is kezeskedik, hogy csak a legjobb áru a kiválasztott minta sze-
rint szállíttatik. — Kívánatra a fenti raktár küld mintákat 
ingyen és bérmentve. 2 — 10 p; 
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Z A » F r a n k l i n - T á r s u l a t * kiadásában Budapesten megjelent és ™ 
! minden könyvárusnál kapható, az osztrák tartományok számára Z 
Z Szelinski György cs. kir. egyet, könyvárusnál Bécsben, I., Stefans- Z 
Z platz Nr. 6. Z 

P R O T E S T Á N S 

! UJ KÉPES NAPTÁR j 
I 1887. évre. E 
Z Szerkeszte te : DTJZS S Á N D O R tanár, : 

: XXXIII. évfo.yam. Ára fűzve 50 kr, Z 
T a r t a l o m : 

z Naptári rész, szerkeszti Tóth Mike S. J. tánár. — Bélyegekről. I 
Z — Szász Károly. Ma nyolcvan éves . . . . (1886. febr. 25.) — 1 
Z Szalay Károly. Rauwenhoff. Egy holland magyar barát (arckép- I 
z pel). Könyves Tóth Kálmán. A válóper előtt. Beszély az élet- I 
Z bői. — Vékony Antal. Szilágyi István (arcképpel). — A fiatal 1 
Z menekült. Elbeszélés. Beale A. után angolból: Dúzs Sándor. — I 
Z Czigány Károly. Horváth Sándor. A pesti evang. ág. hitvallású ! 
Z magyar egyház lelkésze (arcképpel). — Szente József. Ösztönök. I 
Z — Protestáns egyházi és iskolai tiszti névtár. — A Magyaror- • 
Z szagban tartatni szokott orsz. vásárok jegyzéke. — Hirdetések. ! 

z 3 — 3 • 
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Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunka tá r s : Szőts Farkas. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: XDr. Ba.lla.gri 3v£óx. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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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 : 
IX. kar. Kinizsy-ufca 29. sz. !. am. 

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. 

M I T T e l j e s s z á m n p é l d . á n . 3 r o ; t e ] s s : a , l rn.Ind.Ig-

Tájékozás a magyar-biblia átdolgozása 
tárgyában, 

Mióta a dunamelléki evang. reform, egyház-
kerület püspökének, Halason folyó év julius hó 
20-ikán 11651886. szám alatt kelt s a biblia 
revisióját illető levele megjelent: azóta úgy 
az egyházi, mint a világi sajtóban, valamint 
egyesek magán leveleiben is némi aggodalmak 
fejeztettek ki az iránt, hogy vájjon a kijelölt 
alapokon az átdolgozás sikerülni fog-e ? A sok 
munkatárs közreműködése nem lesz-e majd az 
egyöntetűség rovására ? A hű fordításnak nem 
esik-e majd áldozatul a most közhasználatban levő 
bibliának sok, már szinte közmondássá vált tétele? 
Nem lesznek-e a közreműködők közül némelyek 
tíílmerész újítók s viszont mások meg a szüksé-
gelt javításokban is túlóvatosak, a minek követ-
keztében nagy s talán kiegyenlíthetetlen eltéré-
sek állanak majd elő a különböző részekben és 
hogy a modern nyelvhasználat, a Károli Gáspár 
nyelvének ^a mai kor kivánalmaihoz* való alkal-
mazása nem veszi-e el a bibliában már annyira 
megszokott ódonszerűséget, kenetességet s régi 
magyar zamatosságot ? 

A kifejezett aggodalmak röviden ezekben fog-
lalhatók össze. Bár ezek legfontosabbjait a duna-
melléki püspök fentebb említett levele határozottan 
praeoccupálta : mégis jónak látjuk, részint minden 
felmerülhető aggodalmak eloszlatására, részint pe-
dig úgy a leendő munkatársak, mint egyházi kö-
zönségünk bővebb tájékoztatására a következőket 
elmondani. 

Miután a magyar átdolgozás egyáltalában 
nem akar más lenni, mint a mi az angol jRevi-
sed Version,* vagyis csak átdolgozás és nem új for-
dítás : azért legjobbnak tartjuk, ha a mi átdolgo-
zásunk alapjául is azon elvek vétetnek, a melyek 
szigorú megtartásával jött létre a ^Revised Ver-

s i o n / Ezeket kell hát viszonyainkhoz alkalmazot-
tai! mindenekelőtt megismertetnünk. 

A ^Revised*-ben az ÜJ-testamentomhoz irt 
előszó, mielőtt a mostani átdolgozás alapjául szol-
gált elveket elmondaná, röviden adja az angol 
biblia-fordítások történetét. Ebben is sok a ta-
nulságos! 

Az angoloknál eddig közhasználatban volt s 
még most is abban lévő biblia, az u. n. King's 
Bible (Király biblia) I. Jakab alatt 1611-ben ada-
tott ki, a miért James's Bible-nak és a királyi ok-
levélről, melylyel kiadatott, Authorised Bible-nak 
is neveztetik; de ez is már revisiója volt csak 
az 1568 — 1572-ben Erzsébet alatt megjelent u. n. 
Bishops' Bible-nak, a ^püspökök bibliájának*. 

A midőn az 161 i-ben megjent ^James*-bib• 
lia átdolgozása még csak terveztetett, az átdolgo-
zóknak, kik az oxfordi és a cambridgei egyetem 
tanáraiból kerültek ki, a következő utasítások 
adattak : 

1-ször. Legelső sorban is törekedjenek a 
görög helyes szöveg megállapítására. (Az átclol-
gozók aztán ebben főleg a Béza és Stephanus 
új-testamentomaira s a complutensis polyglottra 
támaszkodtak). 

2-szor. Az átdolgozás characterét illetőleg 
pedig alapul a Bishops Bible-t vegyék és azon 
csak annyi változtatást tegyenek, a mennyit az 
eredeti szöveghez való hűség okvetlenül megkö-
vetel, többet semmiesetre nem. De a változta-
tások eszközlésénél is, midőn a Bishops Bible-nál 
az eredeti szöveggel jobban megegyeznek, a Tyn-
dale, Mathew, Coverdale, Whitchurch-féle régi 
fordítások vagy a genevai kiadás, akkor ezeket 
használják; liadd foglalja magában a biblia a régi 
angol nyelv szókincsét; újabb keletű szóval csak 
ott éljenek, a hol valamely fogalomnak megfe-
lelő jó régi szót nem találnak. 

3-szor. A különbözően fordítható szavak 
használatára vonatkozólag tartsák szemük előtt 
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azt, hogy valamely szónak különböző lehető je-
lentései közül mindig azt használják, a melyet 
használtak a régi atyák közül legtöbben, a mely 
legjobban megegyez az illető bibliai hely termé-
szetével és a hitvallással (confessio). (Ily szavak-
nál csakugyan nagy súlyt is fektettek a hagyo-
mányos magyarázatra s a Vulgata tekintélyére; 
másfelől azonban ama törekvéstől vezettetve, hogy 
minél több régi, jó szót őrizhessenek meg, egy 
és ugyanazon szót a különböző helyeken mégis 
kiilönbözőleg fordítottak). 

4-szer. A próféták és szent irók neveit, va-
lamint általában a bibliában előforduló egyéb 
neveket úgy írják, a mint azokat a közönség is-
meri és használja. 

Ez utasítások alapján készült el az i ó i i - i k i 
^ Authorised.€ 

^A ^Revised^-nek pedig* —- mondja az elő-
szó — ^feladata volt e munkánál még jobbat 
adni; növelni az eredetihez való hűséget, a nél-
kül, hogy a régi fordítás szépségét, fenségességét 
és báját megrontaná. * 

E feladat megoldhatására a modus proce-
dendi a következő vo l t : 

Mindenekelőtt két bizottság- alakíttatott, az 
Ó

, o > 

-, a másik az Uj-testamentom átnézé-
sére ; amaz 30, ez 24 tagból. Ez aztán felszó-
lította közreműködésre az amerikai hittudósokat 
ís s ott is két testület alakult. A bizottság első 
ülését Canterburyben tartotta 1870 májusában s 
itt a következőket határozta: 

1. Kívánatos, hogy a szentiratoknak egy 
újabb átnézett, hiteles kiadása eszközöltessék. 

2. Hogy e revisio marginalis jegyzeteket ís 
tartalmazzon, melyek ama javításokat tüntessék 
fel, a mik szükségesek voltak a hiteles kiadásnak 
szövegébe való felvételre. 

3. Hogy e két fentebbi határozat által a 
bibliának nem új fordítását s nem a biblia nyel-
vének megváltoztatását célozzák, hanem csak át-
dolgozását oly helyekre vonatkozólag, a hol ez a 
legilletékesebb tudósok véleménye szerint okvet-
lenül szükséges a világosság, a könnyebb érthető-
ség és a hűség szempontjából. 

4. Hogy ily szükséges változtatásoknál is a 
létező bibliai kiadás vagy kiadások nyelvezete 
szigorúan követtessék. 

5. Kívánatos, hogy a gyűlés saját tagjai kö-
zül nevezzen ki egy testületet, mely a mű revi-
siójára vállalkoznék s a melynek aztán szabadsá-
gában fog állani a közreműködésre meghívni bár-
melyik kitűnő bibliai tudóst felekezeti és nemzeti 
különbség nélkül. 

Az ezen gyűlés kebeléből kiküldött bízottság 
aztán az 1870. május 25-én tartott ülésében az 
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új átdolgozásra nézve a következő alapelvekben 
állapodott m e g : 

1-ször. Az új kiadás szövegében a lehetőleg 
kevés változtatás té tessék; csak ott eszközöltes-
sék az, hol a régi szöveg meghagyása a hűség 
rovására esnék. 

2-szor. A mennyire csak lehetséges, az ily 
változtatások is a korábbi hiteles angol kiadások 
nyelvezetéhez alkalmaztassanak. 

3-szor. Mindenik testület kétszer menjen át 
a neki átnézésre kiadott részeken; először csak 
ideiglenesen, másodszor véglegesen a szavazás 
alább közlendő elvei szerint. 

4-szer. Az elfogadott szöveg az legyen, a 
mely mellett a bizonyítékok száma határozottan 
túlnyomó és a midőn az így elfogadott szöveg 
különböznék a régi hiteles kiadás szövegétől, a 
változtatás jeleztessék a margón. 

5-ször. A második és végleges revisió után 
a szövegen többé semminemű változtatás nem te-
hető. Itt az elfogadandó szöveg a jelenlevő tagok 
kétharmadának többségével állapíttatik meg; míg 
az első átnézésnél elég csak az egyszerű több-
ség is. 

6-szor. A szándékolt változtatás minden oly 
eseténél, mely vitára adand alkalmat, a szava-
zás a legközelebbi gyűlésre halasztandó el, de 
csak akkor, ha ezt a jelenlevők egyharmada kí-
vánná. 

7-szer. Átnézendők pontosan a fejezetek és 
lapok címei,*) az italikok **) és a pontozás. 

8-szor. A mikor csak szükségét érzi minde-
nik testület kikérheti bárminő vallású vagy nem-
zetbeli theologus, tudós vagy irodalmi férfiú vé-
leményét. (L. fentebb 5. p.). 

Az előszó bevallja, hogy e szabályok közül 
csak egyet nem tudtak megtartani, t. i. a 7-dik 
pontnak a fejezetek és lapok címeire vonatkozó 
kívánalmát. Ezeket elhagyták egészen. (A Revi-
sedben fennt csakis a fejezet és a végső vers 
száma van kitéve). 

A most jelzett alapelvek szem előtt tartása 
mellett a ^Revised Version c i o 1 ^ év alatt készült 
el. Az első revisio 6 évet, a második 2 x/2 évet 
vett igénybe. 

Az átdolgozok az előszóban munkájokról így 
számolnak b e : 

1. A munka szükséges alapja a héber s il-
letőleg a görög szöveg átnézése volt, bár nem tar-
tozott hatáskörünkbe egy teljes szöveg megálla-

*) Az angol régi bibliában ugyanis minden lap tetején oda volt 
nyomtatva az azon lapon lévő első vers kezdete és az utolsó vers vége. 

**) Italikok (italic)-nak neveztetnek azok, a mi bibliánkban is 
folyó írással szedett szavak, melyek az eredeti héber vagy görög szö-
vegben nincsenek meg, de a melyeket a mi más természetű mondat-
szerkezetünk az érthetőség szempontjából megkövetel. FI. Ex: XX, 4, 
10. a tízparancsolatban. 

PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
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pítása. A görög szöveg alapjául a Tischendorf-
féle .Editio critica minor VIII.*, míof a héber 
szövegnél a massoreticus kiadás szolgált. Külön-
ben minden eltérő olvasási mód vita tárgyává 
tétetett s szavazás alá bocsáttatott. Az így eldön-
tött praecedensek azután természetesen a további 
munkát már megkönnyítették. A héberben álta-
lánosságban azt mondhatni, hogy a Keri és Ketib 
s z ö v e g e k közül rendesen a I\etib fogadtatott el ö o 
fordítási alapul. 

2. Az átdolgozásnál ugyan szigorúan szem 
előtt tartották a gyűlési végzések i . pont já t ; de 
a kivitelnél mégis kénytelenek voltak épen a hű-
ség kedvéért, oly változásokat tenni, melyek első 
tekintetre egyáltalában nem látszanak e kikötés-
sel megegyezőknek. A változtatások általánosság-
ban öt osztályba sorozhatok. Az első osztályba 
tartoznak azok a változtatások, melyeket a meg-
változtatott görög vagy héber szöveg kivánt meg. 
A másodikba azok a változtatások, melyek ott té-
tettek, a hol az 1611-iki kiadás helytelenül for-
dított, vagy, a hol a lehető két szöveg közül ez 
a kevésbbé valószínűt használta. A harmadikba: 
a homályos helyek megváltoztatása, a mikor azok 
egyáltalában világossá voltak tehetők. Itt a lehető 
világosságra törekedtek, hogy a magyarázat ne 
járjon nehézséggel. A nehezebb, homályosabb ki-
fejezés a margón jegyeztetett meg. A negyedik 
osztályba azok a változtatások sorozhatok, a me-
lyeket szükségessé tettek a ^Kings Bible€ oly 
helyei, a hol két vagy több parallel, vagy nagyon 
hasonló locus, mely az eredeti szövegben mindé 
nütt szórói-szóra egyezőleg van, itt elérőleg volt 
fordítva. Végül az ötödikbe azok, melyeket az 
egyöntetűség kedvéért a következetesség tett szük-
ségesekké a már tett változtatások consequen-
tiájaképen. 

A hol az eredeti szöveg különböző jelentésű 
szavaihoz kétely fért : a lehető jelentés megálla-
pítására a contextust vették figyelembe. A hol a 
régi bibliafordítás híven adta vissza az eredeti 
mondat értelmét, ott a régin nem változtattak, 
még az esetben sem, ha nem volt is az szósze-
rinti fordítás. A régi bibliai fordításnak a nyelv 
geniusával megegyező jó szavait felhasználták s 
a régi szót csak akkor ejtették el, ha az már a 
nyelvből régen kiveszett. Uj szót azonban kivé-
telesen csak akkor használtak, ha a régiek közül 
az eredeti szöveg értelmét egy sem adta vissza 
híven. De ezt sem tették anélkül, hogy előbb meg 
nem bizonyosodtak volna afelől, hogy ez új szót 
az irodalom csakugyan így és ily értelemben 
használja. A kevésbbé ismert neveknél megtartot-
ták azok görög vagy héber formáját. Az italiko-
kat illetőleg mindazon szavakat, melyek ha nin-
csenek is kiteve az eredeti szövegben, de a mon-

I dat értelmében benne vannak, rendes betűkkel 
nyomatták; azokat pedig, melyek az eredeti mon-
dat értelmében nincsenek benne, de az angol 
nyelv azok kitételét megkívánja, cursiv betűkkel 
jelölték. A fejezetek és versek berendezésére vo-
natkozólag eltértek a régi felosztástól; t. i. a 
felosztást nem a fejezet vagy vers adja, hanem 
egy-egy elbeszélés, vagy az iró gondolatköre ; a 
mint más-más történet, vagy más-más gondolat-
sorozat következik. A régi fejezet és vers széljegy-
zeten van csak. Az ó-testamentomban a költői 
iratok parallelismusa a külön sorokba való nyom-
tatással van alakilag is feltüntetve; az új testa-
mentomban ugyanígy vannak nyomtatva a prófé-
tai és költői művekből vett idézetek. A ponto-
zásban azokra a szünetekre voltak tekintettel, melye-
ket az értelmes, hangsúlyos felolvasás kiván meg. 

A revisiónál gyűléseiken azt az eljárást kö-
vették, hogy a titkár felolvasta az eredeti héber 
vagy görög szöveget, azután pedig az ^Authori-
sed* et (1611-iki). Ekkor megtétettek az esetle-
ges változtatási indítványok, melyek mindig Írás-
ban közöltettek a bizottság távollevő tagjaival. Ha 
az indítványnak akadt csak egy pártolója is, ak-
kor az vita tárgyává tétetett ; ha azonban nem 
akadt szószólója, akkor egyszerűen a napi rend-
ről levétetett. Itt egyszerű többség elégséges volt 
valamely változtatás elfogadtatására. A második 
revisiónál már csak a tett változtatásokat olvas-
ták fel. Ha megjegyzés nem tétetett, a változta-
tások megmaradtak; ellenkező esetben azonban 
szavazás alá bocsáttattak s elfogadtattak vagy 
elvettettek az itt már szükséges kétharmad több-
ség szerint. A végső átnézésnél a bizottság egy 
általános szemlét tartott még egyszer műve felett, 
végleg határozott a talán még vitás pontok felett, 
egyeztette az eltéréseket, simította a nyelv dara-
bosságát s megszüntette a szükségtelen változta-
tásokat. Itt is kétharmad szavazat többség döntött. 

íme így készült a ^Revised Version mely-
hez hasonlót kellene Isten segedelmével nekünk 
is csinálnunk, ugyanazon elvek szem előtt tar-
tásával. 

Az átdolgozás alapjául nálunk is a réginek, 
a most közkézen forgó Károli Gáspár-féle biblia-
fordításnak kell szolgálni, melynek az idők folya-
mán szentesült ódon nyelvét közönségünk annyira 
megszokta s azón csak annyi változtatás enged-
hető meg, a mennyit az eredeti szöveghez való 
hűség okvetlenül megkíván. Változtatást azonban 
— hasonlólag az angolok eljárásához — ott nem 
is kellene tenni, hol a mondat értelme megfelel 
az eredetiben kifejezett gondolatnak, ha az külön-
ben nem is volna szó szerint fordítva. Másfelől a 
változtatásoknál is, a midőn a Károli bibliájánál 

í az eredeti szöveggel jobban megegyeznek, a Bá-
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tori László, a Benczédi Székely István, a Beltai 
Gáspár, a Melius vagyis Horhi Juhász Féter, a 
Káldi György és a Komáromi Csipkés György - féle 
fordításokat kell felhasználni, mint a melyekben a 
XV. a XVI. és a XVII. század nyelvkincse is 
fel van dolgozva; sőt felhasználhatók a régi 
magyar irodalom világi és egyházi (pl. Geleji 
Katona István, Bornemissza Péter stb. művei) 
termékei is, ha itt-ott célunknak megfelelő jó, 
erőteljes és szabatos kifejezést kaphatunk belőlük, 
mint a hogyan pl. a ^Revised^ is több helyütt 
megjegyzi előszavában, hogy ezt vagy amazt a 
szót Shakspearetől vette. Az archaismusoknál csak 
arra kell ügyelni, hogy oly kifejezések, melyek a 
nyelvhasználatból teljesen kivesztek s melyeket az 
irodalmi nyelv nem is elevenített fel, teljesen mel-
lőztessenek. 

Fentebb célzatosan emeltük ki, hogy y alapul 
a most közkézen forgó Károli Gáspár-féle biblia-
fordításnak kell s z o l g á l n i a m e r t , a mint sokak 
előtt ismeretes, az a Károli Gáspár-féle fordítás, 
a mely Visolban jelent meg 1590-ben addig, míg 
belőle a ma használatban levő biblia lett, sok kézen 
ment át. E sok kéz tagadhatlanul egyet-mást javított 
is, de viszont rontott is rajta, úgy hogy a mai for-
dításunk már a legtöbb helyütt annyira eltér a Ká-
roli 1590-ben kiadott művétől, hogy szinte bátran 
utalhatunk arra is, a midőn az új átdolgozás for-
rásaiul szolgálandó fordításokról szólunk. A ^visoli 
bibliát* először Szenczi Molnár Albert javította ki 
s adta ki előbb Hanoviában 1608, majd Oppen-
heimban 1612-ben. Azután >nagy gondossággal 
gyökeresen megigazítva * adta ki Tóth falusi Kiss 
Miklós Amsterdamban 1685-ben, másodszor ugyan-
ott 1700-ban. Károli fordítását egy-két helyen 
való javítással később Bél Mátyás adta ki Lip-
csében 1727-ben, majd Szatmárnémeti Pap István 
és Török Ferenc 1771-ben, Mosótzy lnstitóris Mi-
hály 1776-ban s ismét némi igazításokkal Fethe 
Ferenc 1794-ben Ultrajectumban (Utrecht). *) 
Ezek szerint hát a mai közönség az eredeti Károlit 
bizony nem is ismeri s így azt átdolgozási alapul 
felvenni nem volna célszerű. 

Az átdolgozás mikéntjére vonatkozólag bát-
ran szolgálhatnak útbaigazításúl azok a fentebb 
közlött elvek, a melyek szerint az angol >;>Revi-
sed* készült. Tekintettel azonban arra, hogy míg 
a ^Revised^-nek egy classikys szépségű fordítás 
szolgált alapul, — mert hiszen ismeretes, hogy 
Shakspere és Bunyan János művei mellett a 
King's Bible az angol irodalomnak első classikus 
munkája nyelvezetére nézve : — addig a mi Ká-
rolink, — bár minden tisztelettel adózunk a nagy 
férfiúnak — mégis be kell vallanunk, hogy több 

*) Lásd : Dr. Ballagi »A magyar bibliafordítások« c. akad. ért. 

helyütt nyelvezetében s a héber szöveghez való 
hűségében is bizonyos gyarlóságokat tüntet fel 
és így, ha az angolokéhoz hasonló jeles átdolgo-
zást óhajtunk adni, egy s más helyen némileg 
merészebbeknek kell lennünk, mint voltak ők a 
King's Bible-lel szemben. A merészséget azonban 
mégis korlátolniolc kell a már jelzett elveknek, 
melyekhez még hozzátehetjük, hogy a tulajdon-
neveket (t. i. hely- és személyneveket) illetőleg 
tartassanak meg a Károli bibliájának nevei, mint 
a melyek közönségünknél már népszerűekké let-
tek; továbbá, hogy mi — eltérőleg a Revi-
sedtől — megkívánjuk tartani a részeknek és 
verseknek mostani beosztását s illetve e te-
kintetben szorosan kívánunk ragaszkodni a mas-
soreticus szöveg beosztásához. Elég lesz változta-
tásnak, ha ennek beosztását követendjük, mert 
így is — főleg a prótétai iratokban — jelenté-
keny eltérések vannak a magyar biblia és a hé-
ber szöveg között. Végül mi nem kívánunk a 
magyar átdolgozásban marginalis jegyzeteket tenni, 
mert míg ezek egyfelől tetemesen költségesebbé 
tennék a nyomtatást, addig másfelől könnyen ké-
telyeket támaszthatnak a bibliában kevésbbé jár-
tas olvasóban. Az esetleges változtatásoknál azon-
ban, kívánatos, hogy az átdolgozok tegyenek 
saját munkáikban széljegyzeteket, hogy ezekkel 
indokolják a tett változtatásokat s hogy így a 
két revisió munkáját ezzel könnyebbé tegyék. 

A revisiót illetőleg természetesen, nem jár-
hatunk el akkora apparatussal, mint az angolok, 
már csak a munkatársak nagy szétszórtsága sem 
engedi ezt meg. Az idevonatkozó módozatokat 
már a fentemlített dunamelléki püspök levele 
jelezte s viszonyaink között azok mások nem is 
lehetnek. Az ott elmondottakhoz csak még annyit 
tehetünk, hogy az átdolgozott s az első revisión 
átment részek kefe lenyomató példányokban majd 
közöltetni fognak esetleges tanácsolás végett fele-
kezeti tekintet nélkül egyes szak férfiakkal, hogy így 
mintegy az egész nemzet nagy közönsége is bele 
vonattassék s belevonatván érdeklődjék a nagy mű 
iránt. A munka közben előjöhető esetleges contro-
vers kérdéseknél forduljanak a munkatársak a köz-
ponti bizottsághoz, melynek még csak az az egy ké-
rése van, hogy a papir csak egyik oldalára s annak 
is csak felére Írassék a szöveg, hogy a revisorok 
a másik félen megtehessék megjegyzéseiket. 

Most már szívünkből óhajtjuk, hogy az Isten-
nek Szent Lelke adjon erőt a kezdethez s gyá-
molítást a kivitelhez. O ihlesse meg a munkáso-
kat, kik a szent és örök igéket tolmácsolni akar-
ják, hogy csepegjen, mint az eső, az ő tudomá-
nyuk, folyjon, mint a harmat, az ő beszédjök, 
mint az esőnek csepjei a pázsiton és mint a zá-
por a füvön (V. Móz: 32 : 2), hogy hadd legyen 
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a mű derék fundamentum köve a mi Sionunknak! 
Úgy legyen! 

Budapest, 1886. november 6-án. 
A központi bizottság nevében: 

Szász Károly. 

I S K O L A Ü G Y . 
Iskolai értesítők. 

Néhány iskolai értesítő a már lapunkban közlöttek 
u4án küldetvén még be, azoknak fontosabb adatai t a 
következőkben kívánjuk adni : 

1. A csurgói ev. ref. főgymnás ium értesítőjét 
dr Vida Károly igazgató- tanár adta ki. Az értesítő 
elején Kulcsár Endre értekezik a magyar vers fejlődé-
séről 1772-ig. A tanulók száma ez évben a múlthoz 
képest 27-el apadt . Ev elején beíratott 186 tanuló s év vé-
gére maradt 177. A főgymnáziumban működöt t 9 rendes 
tanár és 6 helyetes- és melléktanár. A tanári könyv-
tár all összesen 7077 kötet- s füzekből, az ezen évi 
gyarapodás volt 117 drb, 27 köt, és 90 füzet. A z ifjú-
sági könyvtárban pedig van 1131 köt. 960 drb. Van a 
főgymnasiumnak éremtára, természetrajzi, földrajzi, termé-
szettani s vegytani szertára. Az ifjúsági segély-egylet 
1885 májusban alakult meg s volt ennek alapítványok-
ban, tagdi jakban stb. 922 frt 84 kr bevétele, kiadása 
pedig 419 frt 60 kr. Éret tségi vizsgát tet t 14 ifjú és 
pedig jelesen 3, egyszerűen 9, ket tő visszavettetett . A 
kormány képviselője nm. Kerkápolyi Káro ly úr volt. A 
convictuson volt 87 növendék, kik 50 frtért kaptak ebé-
det és vacsorát. Terményben és pénzadományokban befolyt 
210 frt. 

2. A szarvasi ág. hitv. ev. fogymnás ium értesí-
tőjét közzéteszi Benlca Gyula igazgató. Az értekezés 
helyén maga az igazgató elmélkedik igen magvasan az 
iskola főbejáratának eme felirata felet t : »Hoc instituto 
pellitur e scholis patriae ignavia, quod industriae monu-
mentum, ut consuleret posteritati, posuit populus szarva-
siensis. A n n o 1791. A működő tanárok száma volt 21 ; 
a növendékeké pedig az év elején 430, az év végén 
416, kik között 6 német, 32 tót és 15 román volt. 
rettségi vizsgálatra jelentkezett 60, szóbelire bocsátta-
tot t ezek közül 54 s 45 a vizsgát meg is állotta. A 
főgymnásium össze van kötve tanitó-képző tanfolyam-
mal oly formán, hogy az V . VI. VII. és VIII. osztály 
azon ág. hitv. növendékei, kik a néptanitói pályára óhaj-
tanak készülni a latin, görög, német és mathesis alól 
felmentetvén, az igy nyert tanórák idejében taní tat tatnak 
neveléstani stb. tá rgyakra . Gyakorló iskolájuk maga az 
egyház elemi iskolaja. E tanfolyamon volt 16 tanuló. 
A főgymnasiumi könyvtár áll összesen 11,822 kötetből. 
Az alumneumban volt 184 tanuló, köztük 26 ingyenes 
A tanári nyugdij- intézet alaptőkéje a 8000 frtot mar 
meghaladta. 

3. A szeke ly-udvarhe ly i kir. állami főreál iskola 
értesítőjét dr. Vajda Emil tanárnak »Attila szereplése 
a Saumur.dar-Eddában, a Walthar ius és Niebelung ének-
ben® című értekezése nyit ja rreg. Majd l.özeltetik az iskola 
nyelvtanárai által megállapított nomenclaiurája a magyar 
és idegen nyelveknek. Az intézetben n űk rdö t t 14 tanár, 
kik kö,.ül irodalmilag is dolgoztak dr. Va jd 1 Emi' , Ru-
csinski Lajos, Lauko Albe i t és Kolbauer Ferenc. A 
növendékek száma 141 volt. Éret tségi vizsgát tett 7 ifjú. 

4 A. nagykörösi községi felső leány- iskola érte-
sítőjét szerkesztette Szurmó Ambrus igazgató. A tanitó 

személyzet áll 5 tagból, a növendékek száma volt 23, 
kik közül azonban vizsgát csak 19 tet t . Az intézetben 
csak 2 osztály van. Az iskolai kézi- könyvtár állománya 
234 kötet, az ifjúsági könyvtáré pedig 230 kötet . A föld-
rajzi tanszertárban van 22 drb, a természetrajziban 530, 
a természettaniban 100 drb. 

Ledor. 

Az allami kö l t ségvetés és a prot. középiskolák. 
A közoktatásügyi 1887-ki költségvetés, mint a pénzügy-
miniszternek az országgyűléshez benyúj to t t előterjeszté-
séből lá tható, az előző évihez képest a rendes kiadá-
sok rovatában több mint háromnegyed millió forint 
gyarapodás t mutat , melyből a legnagyobb rész a tan-
intézetekre esik. Ebből a felekezeti középiskolák segélye-
zésére 90 ,640 forint van előirányozva, tehát 50,640 fo-
rinttal több mint az előző évben. A protestáns közép-
iskolák közül már az előző években segélyezett epeijesi, 
nyíregyházi, rozsnyói, Selmecbányái ág. evang., a rima-
szombati egyesült prot . és a m.-szigeti reform, gimná-
ziumok mellé a jövő évre segélyezésre felvétettek a zilai, 
szászvárosi, sepsiszentgyörgyi, miskolci és csurógi re for-
mátus gimnáziumok összesen 28 ezer frt állandó segély-
lyel. Az összes reform, gimnáziumok által évi segélyül kért 
59,500 frtból az állam nyomot t pénzügyi viszonyai miatt, a 
költségvetés indokolása szerint, egyelőre csak a legnagyobb 
szükségben levő s előbb említett gimnáziumok kapnak 
segélyt. A reform, középiskolák számára egyszer s min-
denkorra befektetésekre szükséges 3 30 ezer frtból első 
részletül a költségvetés 40 ezer fr tot vesz föl, mely 
összegből első sorban a budapesti, zilahi és szászvárosi 
gimnáziumok kapnának segélyt . »Igaz, mondja a minisz-
ter, h o g y a középisk. törvény kifejezetten nem szól a felek, 
középiskolák beruházási segélyeiről, csupán azok fenntar-
tásához való hozzájárulásról, de azt hiszem, csak a 
törvény szellemének felelek meg, a midőn a segélyezés 
kimondot t elvét e térre is átviszem. Mert az itt szóban 
forgó intézetek valóban szükségesek és államilag fonto-
sak ; legégetőbb szükségleteiket azonban nem annyira 
fenntartási forrásaik növelése, mint inkább helyiségeik ki 
bővítése, felszerelése képezi, mely nélkül sikeresen épen 
nem működhetnek. A segélyt tehát abban az irán> ban 
ta r tom leghelyesebben alkalmazandónak, a mely irány-
ban annak legnagyobb szükségét érzik.® 

Miniszteri biztosok a protestáns középiskolák-
ban. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a prot . kö-
zépiskolák meglátogatására és azokban az állami főfel-
ügyelet gyakorlására, illetőleg jelentéstételre az 188W--ik 
tanév ta r tamára a következő megbízottakat küldötte ki : 
A dunamelléki ref. egyházkerület főhatósága alatti buda-
pesti főgimnáziumba: Gönczy Pál vallás- és közoktatás-
ügyi miniszteri t anácsos t ; a nagykőrösi, kecskeméti és 
halasi fő- s a kun-szent-miklósi algimnáziumba : dr. Ho-
rn an Ot tó budapest-vidéki tankerületi főigazgatót és a 
gyönki a lg imnáziumba: Mészáros Nándor pécsi tankeiü-
leti igazgatót . A dunántuli ref. egyházkerület főhatósága 
alatti pápai főgimnáziumba dr. Németh Anta l győri, a 
csurgói főgimnáziumba Mészáros Nándor pécsi tankerü-
leti főigazgatót. A tiszáninneni ref. egyházkerületi főha-
tósága alatti sárospataki és mislcoci főgimnáziumokba 
Békéssy Gyula debreceni, és a rimaszombati egyesült 
protestáns gimnáziumba Szieber E d e besztercebányai 
tankerületi főigazgatót. A tiszántúli ref. egyházkerület 
főhatósága alatti debreceni, hódmezővásárhelyi és márma-
rosszigeti fő-, a szatmári, hajdúböszörményi, szoboszlói, 
nánási, karcagi, kisújszállási, mezőtúri és békési algimná-
ziumokba Békéssy Gyula debreceni tankerületi főigazga-
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tót. A z erdélyi ref. egyházkerület főhatósága alatti ko-
lozsvári, marosvásárhelyi, nagyenyedi és zilahi főgimná-
ziumokba : Páll Sándor kolozsvári, a székely udvarhelyi és 
szászvárosi fő- s a sepsiszentgyörgyi algimnáziumba : 
Elischer József nagyszebeni tankerületi főigazgatót. A 
bányakerületi ág. hitv. ev. egyházkerület fönhatósága 
alatt álló budapesti főgimnáziumba: dr. Gömöry Oszkár 
vallás- és közoktatásügyi miniszteri t anácsos t ; a Selmec-
bányái fő- és besztercebányai a lgimnáziumba: Szieber E d e 
besztercebányai, a szarvasi fő- és békéscsabai algimná-
ziumba : Békéssy Gyula debreceni, végül az aszódi al-
gimnáziumba: dr. Rómán budapest-vidéki tankerületi 
főigazgatót. A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület főható-
sága alatt kézsmárki, eperjesi, szepesic/lói és rozsnyói fő-
gimnáziumba : Szieber E d e besztercebányai, a miskolci 
és nyíregyházai algimnáziumba : Békéssy Gyula debreceni 
tankerületi igazgatót. A dunáninneni ág. hitv. egyház-
kerület főhatósága alatti pozsonyi főgimnáziumba : dr. JVie-
dermann Károly pozsonyi tankerületi főigazgatót. A du-
nántúli ág. hitv. egyházkerület főhatósága alatti soproni 
fő- és felső-lövői algimnáziumba : dr. Németh Anta l győri 
és a bonyhádi a lg imnáziumba: Mészáros Nándor pécsi 
tankerületi főigazgatót. Az erdélyi ág. hitv. egyházkerület 
főhatósága alatti nagyszebeni, brassói, besztercei, medgyesi 
és segesvári fő-, szászsebest és szászrégeni algimnáziu-
mokba, s a nagyszebeni fő- és brassói alreáliskolába : 
Elischer József nagyszebeni tankerületi főigazgatót. Az 
unitárius egyházkerület főhatósága alatt álló kolozsvári 
főgimnáziumba : Páll Sándor kolozsvári, a székeskeresz-
uri a lg imnáziumba: Elischer József nagyszebeni tankerü-
eti főigazgatót. 

T Á R C A . 

Tanulmány az úri-ima felett. 
(Folytatás.) 

IV. 
Legyen meg a te akaratod, miképen a mennyben, azonképen 

itt a földön is. 

Az előbbi kérésben imádkoztunk Isten országa 
eljöveteléért, hogy alapíttassák meg mindenek szivében, 
hogy űzzön el és öljön meg minden bűnt, minden fáj-
dalmat és ne engedjen egyebet láthatni az »új égen és 
új földön«, mint egy dicsőséges Istent, ki betölt min-
deneket az ő jelenlétével és uralkodik mindenek felett az 
»atya« szeretetével. Es így ott már imádkoztunk azon 
dolgokért, melyek a 3-ik kérésben vannak befoglalva. 
Nem kívánhatjuk, hogy legyen király a föld felett, a 
nélkül, hogy az ő akar ta beteljedését is ne kivánnók. 
Mindazonáltal e kérdés hozzáadása nem ismétlés, hanem 
következmény az előbbiből. A 3 első kérése ez imának úgy 
viszonylik egymáshoz, mint gyökér, szár és gyümölcs, 
mint kezdet, közép és vég. Az Isten nevének megszen-
telésében le van téve az ő országa eljövetelének alapja, az 
emberi szem első felnyilása az Isten fenségére. A z ország 
megalapítása után az ember szíve leborul királya előtt, 
elfeledi régi törvényeit s örvend az új viszonynak. De 
ez még nem minden. E g y ima sem áll meg itt. Nem 
elég, hogy az ország megalapíttassék, határai kiszélesí-
tessenek ; van egy végcél ott , melyért mindezek té te t -
tek és e végcél az, hogy az uralkodó akarata legyen 
meg abban. Azt kívánjuk, hogy Isten adja tudtunkra, 
hogy ő élő és közellévő Isten az ő akaratának raj tunk 

való ereje által. Mert a »névről« a munkára (ország), a 
munkáról az akaratra jutunk. 

Nem használhatjuk ezen kérést addig, mig az »Isten 
akarat ja nem nyilvánvaló előttünk.« Midőn arra gondo-
lunk, hogy Istennek csak nevét birjuk, de ő távol van, 
nem tudunk, imádkozni. Midőn arra gondolunk, hogy 
Isten országa eredetileg általa alapít tatott meg, de most 
alkirályok vagy törvény codexek alatt á l l : nem tudunk 
imádkozni. Szükségünk vati, hogy a »név« mellett meg-
lévő akaratot találjunk és tevékeny akaratot ismerjünk 
fel az ő országában. Napról-napra, akaratunk egyik 
tényétől a másikig, mindig azt kell e lménkben hordanunk, 
hogy Istennek akarata is van, hogy a mint mi akaratunk 
által tervezünk és választunk bizonyos élet-irányt, azon-
képen vannak tervek, melyek eredetüket oly akaratban 
bírják, mely nem földi, de hivatva van »meglenni a föl-
dön.® Mindenben és mindenütt Istennek ezen akaratával 
kell találkoznunk. Isten ezen országáról meg kell tanul-
nunk, hogy absolut monarchia, hol egy fő, egy aka-
rat van, s melyen kivül csak a »kivül való sötétség« 
honol, hol minden zavaros és kétsébeesett . Es azon külö-
nös tudomány, melyet földi vándorlásunk alatt meg kell 
t anu lnunk : magunknak Isten akarata alá való he lyezése ; 
nehéz, bár észszerűen világos és szükséges tudomány. 
Nehéz, mert az ember nem talál magában egy gondola-
tot, mely az isteni akarat altal lenne bölcsen kormá-
nyozva, hanem vergődik saját erején, békétlenkedik, küzd 
és . . é s csak a végén — hosszú és kínos tapasztalat 
után — jön és kivánja, hogy minden dolgokban az Isten 
akarata legyen meg. Idegennek látszik, hogy egy egész 
élet ebben töltessék el és hogy az ember akaratának 
legmagasabb foglalkozása magának az isteni akarat alá 
való helyezése legyen ; pedig ez az egyedüli helyes út. 

Ha valamelyik kérést szükség naponként ismételnünk, 
úgy ez az. Lássuk csak mennyiben ? Istennek van egy 
akarata engem vagy másokat illetőleg; ez nemcsak egy-
szerűen a kormányzás szabálya, hanem tevékeny és tekin-
télyes a k a r a t ; egy akarat, mely mindig jót tervez és 
munkai a maga végtelen ter jedelmében és határtalan 
szeretetében ; egy akarat, mely elér a legtávolabbihoz, 
mely életre kelti a rég elfeledettet, felemeli az elesettet. 
Ezen akaratnak szegültem el lene; mentem a magam 
utján — jobbnak gondolva ezt — tehát nem imádkoz-
hatom, »hogy Iste inek ez az akarata legyen meg.« Azon 
akaratnak állottam ellene, mely nem szűnt meg az én 
és mindnyájunk boldogságát munkálni. Azon akarat, 
melybe soha gonosz szándék nem lépett, mely szerete-
tével az emberi sziv félelmeit elenyészted, valótlannak 
és lehetetlennek látszik ; azon akaratot , melyről profan-
nak látszik azt mondani, hogy az érdemes felettünk 
uralkodni, félremagyaráztam és annak ellenében felállí-
tot tam saját akaratomat, nem tudván előtte semmisége-
met és nem reszketvén a hatalmas uralkodó előtt. És 
jóllehet ehhez adjuk azon határozott meggyőződésünket , 
hogy az mindenható akarat, mégis ellenszegülünk annak ; 
mer t sokat tet tünk mi magunk az ilyen nézet elterjedé-
sére. De ha nincs végtelen hatalom e földön, melylyel 
Isten mindenható akaratát végrehajtsuk, »hogyan legyen 
hát meg az ő akarata ?« A mit e földön látunk, az nem 
kész azt az akaratot befogadni és végrehajtani ; ellen 
törekvéssel és rosz akarattal találkozunk mindenfelé. Ha 
mindezekkel szemben nincs egy mindenható akarat, hol 
van a mi reményünk? De az az Isten, kihez mi imád-
kozunk, akaró Isten. Az ő célja nekünk egy új remény, 
midőn azon meggyőződésre jutunk, hogy az az akarat, 
melynek ellenszegültünk és a mely még mindig egyedüli 
reményünk, oly hatalmas, mint szerető. Es egy újabb 
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remény, midőn látjuk Istent, atyánkat, az élő, szerető 
és rendező akaratot sorsunk közepette és elmondhatjuk, 
a te akaratod mindenestől fogva . . . jó. Te voltál az 
alkotó, mozgató, rendező mindenben ; te terveztél, kez-
dettél, őrködtél, a te akaratod azért jó. A mit tettél, 
nem kényszerből, hanem készakarva tetted, kinek aka-
rata meg lett az égben s kinek akarata égbe vezet! 

Ki tudná megmondani, mi foglaltatik így ezen 
kérésben és ezt használva, hogyan vezettetünk a kegye-
lem és áldás egyik fokáról a másikra és hogyan alkal-
mazkodunk mind inkább az isteni vezetéshez ? Szabad-e 
hát kiesnünk az isteni akarat égbenyúló kerekvágásá-
ból ? Nem élvezzük-e már azon akarat gyümölcseit ? 
Nem vagyok-e én már gyermeke ezen akaratnak ? 
»Lényem nem volt elrejtve tőled mégis tökéletlen és 
könyvedben minden tagjaim leírattak, mielőtt csak egy 
is létezett volna; mily nagy a te akaratod óh Isten !« 

Ezen kérésünkön valami különös nyomaték látszik, 
»hogy legyen meg az Isten akarata.« Mert valamint ha 
egy dolgot akarunk, nem szabad leülnünk és várnunk, 
míg az magától meglesz, hanem akaratunk és munkánk 
által kell végrehajtanunk : azonképen az Istennek akarata 
nem oly dolog, melyről beszélni kell, melyet szemlél-
tetni kell, melyre várnunk kell, hanem egy dolog, mely-
nek »meg kell lenni.« És Istennek ez az akarata általunk 
teendő, mert valamint a monarcha nem kel fel trónjá-
ról, hogy végrehajtsa parancsait, akaratát, hanem szolgái 
által haj ta t ja végre : úgy az Isten akaratát nekünk kell 
teljesítenünk. O az, a ki teljesíti azt, de a mi cselekede-
teink által. Isten nem működött egy helyen és az ember 
a másikon, hanem a mit e földön cselekedett Isten, azt 
a földönlévő emberek által cselekedte. 

Nem szabad különös nyomaték nélkül elröppenni 
hagyni ajkainkról e szót : »e földön*, mert nagyon nehéz 
napról-napra az Isten szolgálatának adni magunkat és egész 
életünket az ő céljai kivitelében tölteni el, mert folyton 
kisértve vagyunk, kisértve a legingerlőbb kísértésekkel. 
Egy ezen kísértések közül az, hogy majd a jövő életben 
lesz alkalmunk a szent életre, arra nincs szükség e föl-
dön ! Nem szabad várnunk szentebb időket, hanem meg 
kell változtatnunk ezen időt, mert gonosz napokat élünk; 
nem úgy kell élnünk mintha azt gondolnók, hogy azután 
majd valamikor jobban Istenhez leszünk kötve, mint 
most. Imádkoztunk-e már igaz reménynyel, hogy Isten 
akarata legyen meg a földön, vagy legalább azon hittel, 
hogy Isten akarata fog valamit és valamikor változtatni 
e föld képén és hogy vissza fog tartani némely iszonyú 
bűnöktől ? Tudatára jöttünk-e már nagy felelőségünknek 
nem magunk, nem barátaink, nem a világ, nem az Isten 
törvénye, hanem maga az Isten i ránt ; annak az érzés-
nek, mely azt mondatja velünk : »valamit végeznem kell 
e földön és ez az Istenért van« 1 Ha ezt az életet vá-
lasztom magamnak, ez az, mely legjobban megfelel 
Isten akaratának ? Ha nem, hogyan imádkozom : »Legyen 
meg a te akaratod«? Ezer dolog közül választok magam-
nak egyet, a mit tennem kell ma, ho lnap ; hogy kit 
lássak, hogyan viseljem magam ez vagy amaz ember 
iránt — elvégezem magamban ; — számot vetve mind-
ezekkel, vájjon mindezekben Isten akaratát teljesítettem-e? 
A legjobb módot választottam-e Isten akaratát betölteni ? 
Tudván, mi az Isten akarata, megfontolom-e mennyit 
vagyok képes ebből betölteni ? 

Es így nem szabad megszűnnünk e kérést imád-
kozni, kibővítvén a szavakat, de nem az értelmet és 
kivánni, »hogy töltessünk be az ő akaratának tudomá-
nyával, bölcseségével és értelmével, hogy az Úrhoz mél-
tóan járjunk előtte, mindenben tetszvén neki, minden jó 

munkában gyümölcsözők lévén és növekedvén az Isten 
szellemében.* És ha kisértve vagyunk, mely tétovázás-
nak tesz ki, mely azt mondatja velünk : lehetetlen Isten 
akartát betölteni »e földön, miképen a menyben* és 
épen azért haszontalan dolog azért imádkozni: emlékez-
zünk meg, hogy az a mi bűnünk, ha lehetetlen. De akár 
lehetetlen, akár nem, mivel az oly igen kívánatos, a mi 
teendőnk nem az, hogy föladjuk annak kívánását, mivel 
e földön úgy sem érthetünk tökéletességet, hanem az, 
hogy törekedjünk azon cél felé, hogy ahhoz lehető leg-
közelebb jussunk. A ki nem kívánja azt most, bizonyára 
sohasem fogja elérni azután. Fölösleges mondani, hogy 
igen gyöngék, igen bűnösök vagyunk arra, hogy töké-
letességre jussunk az életben ; de ez még inkább ösztö-
nöz, hogy egy szívvel, egy lélekkel imádkozzunk ama 
szerető akarat segítségéért, amely megszabadított a sö-
tétség hatalmától és amely minden hivőben bámulato-
san munkál. Es ha senki sem ért e földön tökéletessé-
get, van-e valaki, ki meg tette volna mindazokat, miket 
elérhet? De ismét hangzik a szomorú igazság, hogy elfe-
cséreltük az élet legnagyobb részét és azért nem vagyunk 
most t > t ö k é l e t e s e k és teljesek az Isten akaratában« ; ismét 
hangzik, hogy sok része van az isteni akaratnak, melye-
ket — gyengeségünknél fogva — nem teljesíthetünk e 
földön. De épúgy vannak az isteni akaratnak oly részei, 
melyek csak e földön teljesíthetők. Gyakran volt látható 
épen az emberek között, hogy egy uralkodó akarat ez-
reket és milliókat kényszerített fárasztó munkára, mely 
akarat — működése alatt — emberit felülhaladónak 
látszott és most azt várjuk, hogy Isten akarata könnyű és 
természetes legyen ? 1 És ez a nehézség különösen abban 
jelenik meg, mit mindnyájunk elé közös célúi, közös 
feladatúi tűzött, mintha azt mondta volna »ez az Isten 
műve.* Ez a feladat pedig abban áll, hogy higyjünk 
abban, a kit ő küldött nekünk. Ezt nem tehetjük e földi 
élet után; ez a földi élet feladata, az Isten akarata a 
földet illetőleg. Ez az, mi legnagyobb jót fog hozni nekünk 
és a legnagyobb dicsőséget Istennek. Van-e valami földi 
haszon, melyet megnyerhetünk, oly értékes, hogy azért 
elhanyagoljuk lelkünk üdvét? Ha nincs, mit kell tennünk ? 
Leüljünk és engedjük magunkat vitetni, magunk sem 
tudjuk hová akkor, midőn Istennek határozott akarata 
van ránk vonatkozólag és határozott munkát adott ne-
künk elvégzés végett ? De ezen munka — jóllehet 
könnyűnek látszott — nagyon nehéznek találtatott. Az> 
utunk megváltoztatását kívánja, hogy ellenállhassunk 
hajlamainknak. Tehát úgy kell imádkoznunk: »Legyen 
meg a te akaratod«, mint amelytől életünk függ. »Legyen 
meg a te akaratod* azaz legyen meg Istennek akarata 
e földön készséggel, örömmel, áldozattal, lelkesen, híven 
és állandóan. És a midőn Urunk kér, hogy imádkozzuk 
ezen kérést, nem kér tőlünk olyat, mit ő nem cseleke-
dett. Eletének szomorú pillanatában, mely a vilá'ghisto 
riára is szomorú volt, ez volt az ő kérése: »Legyen 
meg a te akaratod l l l * Azért nekünk is így kell imád-
koznunk : Ú g y rendezd a mi körülményeinket óh Isten 1 
hogy a legjobban szolgálhassunk neked, békíts ki kö-
rülményeinkkel, hogy csak a te akaratodnak szolgálhas-
sunk. Ments meg, hogy e világtól várjunk vigasztalást, 
hanem alakíts át elméinknek és szíveinknek megújítása 
által, hogy felismerhessük, minő jó, tökéletes és elfogad-
ható az Isten akarata I Krisztus nem úgy tanít imád-
kozni, hogy a jó dolgok mieink legyenek ima által, ha-
nem azt mond ja : »Legyen meg a te akaratod*, mert ez 
akarat meglevése feltételez minden jót, mi valaha valaki-
vel történhetett . 

(Folyt, köv.) Szőts Oero. 
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K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Szügyi József chorál-könyve. 

Az egyházi lapok mellett szét küldetett Szügyi 
József békési kántor felhívása egy új chorál-könyv ki-
adása érdekében, mellékelve a megjelenendő chorál-
ból 5 mutatvány. Miután ez így világgá bocsáttatott s 
immár a közönség kezén forog, lehet, sőt kell is hogy 
hozzá szóljunk s elmondjuk róla véleményünket higgad-
tan, őszintén; mert nem mindennapi jelenség az, midőn 
egy ilyen nagy mű készül a közönség elé lépni. 

A legelső kérdés az, vájjon van-e szükség egy új 
chorál-könyvre ? Én azt mondom : igenis van, még pedig 
nagy szükség van. Az orgonák ref. egyházunkban folyvást 
szaporodnak, az ezelőtt majd 30 évvel megjelent, s 
Európaszerte megkoszorúzott id. Szotyori Nagy Károly-
féle, valóban korszakot alkotott mű, mint tudom, már 
épen nem kapható, úgy annyira, hogy több lelkipásztorok 
— kiknek egyházában mostanában készült orgona — 
tudakozódtak nálam utánna, nem tudnám-e valahogy 
megszerezni ? 

En 188i-ben (a zsinat alkalmával) erősen biztatám 
az öreg urat, rendezzen új kiadást, égető szükség van 
rá 1 biztatott is, igérte is ; azonban ki kívánhatná egy 
élte alkonyán ballagó embertől, hogy meg tegye azt a 
munkát, melyet ezelőtt 30—40 évvel ezelőtt gyönyör-
ködve végzett, midőn mind az erdélyiek, mind a magyar-
országiak részére külön kiadá a vezérkönyvet! 

Az új egyházi törvény által Erdélylyel egyek let-
tünk, s habár még most külön éneklünk is, mégis nagyon 
kívánatos, hogy chorál-könyvünk együtt meglegyen ! Lám 
lutheránus atyafiak hányfelé nem énekelnek?! mégis a 
derék Nagy Lajos (nyíregyházi kántor) adott egy oly 
remek chorál-könyvet, melyben minden vidék megtalálja 
a magáét! 

E szempontból is, de még az általános szükség 
érzet tekintetéből, igen dicséretreméltó szándékkal lép 
elő Szügyi József úr, midőn egy általános chorál-könyv-
vel akarja megajándékozni az egygyé lett magyar ref. 
anyaszentegyházat. 

A mi már a közzétett mutatványokat illeti, ezekről 
talán egy kissé különöseket is fogok mondani ; de legyen 
meggyőződve a t. olvasó, hogy én minden melléktekin-
tet félrevetve, ezeket is olyan hideg vérrel boncolom, 
mint eddig is tettem, mind a versekkel, mind a nótákkal 

Ha az ember valamely kidolgozott zeneművet maga 
elé vesz s komoly vizsgálataba bocsátkozik, azonnal észre 
veheti, hogy az illető munkás úgy tanulta-e a mestersé-
gét, vagy épen rászületett arra ! Igen, kérem, mert a zene-
tant is meg lehet tanulni bárkinek épen úgy, mint más 
tudományt, s ismerek zenetudósokat, kik jó formán hi-
vatottság nélkül képezték ki maguka t ; ezekből aztán 
lesznek igen jó zene-mesterek, tanárok, de talán soha 
jó előadó zenészek, kik kidolgozzák az eléjük adott the-
mát, vagy hangszerelik a felvett kész darabot úgy, hogy 
az irigység sem talál benne hibát ; de a gyakorlott figye-
lem, azonnal észreveszi munkájukon, hogy vagy robot-
ban, vagy pénzért dolgoztak. (Lásd a bécsi walzerek és 
polkák legnagyobb részét!) 

A hivatott, mint mondani szokták : született zené-
szeken pedig (természetesen kellő tudományos készület 
és kiképzettséggel, mert a naturalistákra nem adok egy 
fabatkát sem, miért nem tanultak ?!), mondom a szüle-
tett zenészeken pedig bizonyos sajátszerű vonás látszik 

meg, mintha a kidolgozott darab saját szerzeményük 
volna úgy bánnak vele, saját lelkük érzéseit, szívük 
melegét öntik bele, úgy annyira, hogy kidolgozásuk által 
az illető darab más, egészen más lesz! (Lásd: Székely 
és Sipos átiratait!) 

Ezért helyeztem én (a »Prot. egyh. és isk. lap a 
1880. é. f. I I . sz.) id. Szotyori Nagg Károly zsoltár 
harmóniaját mindenek, még a kitűnő Duprati és Duver-
nori fölé is! 

Szügyi József úr harmóniájából azt látom, hogy ő 
született zenész s az isteni adomány nála kitűnő tanul-
mány, kiváló mű-érzék s mű-gonddal van párosulva, úgy 
hogy *ha őt, ez 5 letételéből kell megítélnem, (hiszem 
pedig hogy a többi is ilyen lesz!) a choral irás terén 
művészi koszorúval kell megtisztelnem ! 

A thema felvétele, a zenei szabályok alkalmazása, 
a hangmenet, az egyes accordok egymáshoz való viszo-
nya, nála egészen más mint id. Szotyorinál; mégis az 
eredmény, t. i. a harmónia ép oly meglepő szép mint 
annál, sőt mondhatnám még fülbe-mászóbb! 

Dicséretreméltónak tartom azt is, hogy a közjá-
tékoknál a choralis és melodicus részt, igen szerencsésen 
párosította. Hiába! az a kopasz orgonálás (közjáték nél-
kül) előttem nem ér semmit, de azt is kárhoztatom ám, 
ha az orgonász egyéniségének és tehetségének meg nem 
felelő közjátékkal gyötri a gyülekezetet, mint például 
néhai Nádor bátyánk a budapestieket, kinek örökös figu-
rans közjátékait bold. Török atyánk végre is bet i l tá; 
ekkor megint a másik túlság állhat elő, kopaszúl ment 
az orgonálás, s az elhagyott közjáték ideje alatt egy síp 
sipolt, (a köv. kezdő hang!). L á m ! most hogy ifjú Szo-
tyori N. Károly oda ü l : síp, dob, trombita zeng, hárfa 
citera peng s a budapestiek örvendenek énekének, sőt 
teljes meggyőződéssel vagyok az iránt, hogy a békésiek 
is ekképen örvendenek Szügyi úr felséges harmóniáján ! 
(Ha t. i. szeretnek énekelni, mert a budapestiek szeret-
nének, de nem tud7iak !) 

Igen helyesen cselekvé Szügyi úr, hogy az egyházi 
hangnemeket kiirá az adott mutatványok fölé, e nélkül 
igen sokan pé'd. a 27. Zsoltárt meg sem értenék, sőt 
megbotránkoznának rajta, ép úgy mint velem történt 
egyszer, midőn egy D. duri hangnemben írott énekem-
nél (mint itt a 63. dics.) nem irám ki a b jelzőt, kemé-
nyen megróttak, s midőn a megrovónak azt mondám : 
nem is kell itt kiirni, hisz az egész dallamon keresztül 
egyszer se jő elő, mert ez D. duri hangnem, a meg-
rovó azt kérdezé : hát mi az a duri hangnem ?. . . ha j 
fiacskám, ha te ilyet kérdezel, akkor menj haza abc-1 
tanulni! 

Ezek után pedig teljes tisztelettel kérem az egyházi 
lapok t. szerkesztőségeit, kegyeskedjenek ez én iratomat 
átvenni, s Szügyi úr megjelenendő művét az illetők figyel-
mébe s hathatós pártfogásába a legmelegebben ajánlani, 
mert bizony mondom, hogy a mint e mutatványokból 
látom az ő chorál-könyve nemcsak hézagpótló mű leend, 
hanem fényes ékességére váland magyar ref. anyaszent-
egyházunknak ! *) 

Kálmán Farkas. 

*) Mint vált 30 évvel ezelőtt Szotyorié, kinek chorál-könyvét a 
pécsi tudós zene-tanár Schmiecl Péter — előttem élő szóval tett bi-
zonysága szerint — e szavakkal mutatá be a káptalannak : íme nagy-
ságos urak, a reformátusok 50 évvel megelőztek bennünkat ! — K. F , 
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BELFÖLD. 

Könyves Tóth Mihály 1836. nov. 12-én köszöntött 
be a debreceni külvárosi templomban. Ennek 1886 nov. 
12-én ötven éve. A debreceni ref. egyház nagyobbszerű 
ünnepélyt szándékozott ez alkalomra rendezni, de K. T . 
M. határozott kérelmére ettől elállott. Egyszerű lakásán 
egyszerűen ment végbe az ünnepély. E g y művésziesen 
készített albumot adott át az egyházt.inác-. Főt . Révész 
Bálint püspök űr üdvözölte öreg barátját szíves megin-
dító hangon. Ez alkalommal fia, Könyves Tóth Kálmán 
mondta el itt közlött szép költeményét. Az ünnepélyről 
jövő számunkban részletesben emlékezünk meg. 

Az a régi palást. 
(Könyves Tóth Mihály debreceni ev. ref. lelkész ötven éves 

jubileumára.) 

Zngó harang, országos ünnepélyek 
Nem hirdetik: hogy ma ki ünnepel! 
Szerény lakodban üdvözölt ma téged, 
A hitrokon s baráti hű kebel. 
Hiszen te is félszázad óta zöngéd, 
Saját példáddal adva ok ta tás t : 
»Mi kelti, gyújt ja tettre por göröngyét ?!« 
Nehéz-e már az a régi palást ? 

Sors nem emelt dicsfény magaslatára, 
Hogy ott fogadd a tisztelgők sorá t ; 
Nem is illet meg pompa fénysugara 
Puritánok ősz lelkipásztorát I 
De eljövénk, hogy a szív érzetének 
Visszhangjától csendüljön e lakás : 
»Erezd magad ' sokáig i f j ú vénnek /« 
Könnyű legyen az a régi palást! 

Ma ötven éve útra kelt hajódon 
Bősz fergeteg ezerszer csapdosa, 
Villám villámra gyúlt ki szörnyű módon, 
Százezreket sújtott lángpallosa. 
Vértengeren hatolt hajód előbbre, 
Kerülte azt halálthozó csapás . . . 
Evek folytán így juthatál e révbe . . .*) 
Védelmezett az a régi palást ! 

Itt hirdeted, jó öreg, az igéket, 
Mikért ifjonta láncot csörgetél. 
Husz évre szánt a kegyelem-itélet, 
Habár »kötélre /« szólt a vádlevél.**) 

*) 1871-ben választatott meg újra debreceni lelkészszé. 
**) Kötél általi háláira Ítéltetett, az Ítélet azonban husz évi vár-

fogságra módosíttatott. (L. Horváth M. »Függetlenségi Harc* története 
I I I . k. 577. 1.) 

Pásztorbotod' — melylyel csatára készen 
Elűzhetéd a rémítő varázst, — 
Kezedben az Úr forgatá merészen . . . 
Paizsod volt az a régi palást ! 

Az éj közéig 1 Napod búcsúra hajlik, 
Tüze veszít, alakja nő csupán . . . 
S a fény ma mégis fölragyog, e hajlék 
Idős lakója redős homlokán. 
Beteljesült merész reményed á lma: ***) 
Fiad — az üdvözlők sorába — lásd 1 
Dalt zengve esd s imája égre száll m a : 
»Tartson soká az a régi palást /« 

Könyves Tóth Kálmán. 

Válasz a „Szlavóniai csend-élet'-re. 
A Prot. egyházi és iskolai lap f. évi 44. számában 

egy figyelemreméltó cikk jelent meg Nagy Ignác kölkedi 
ref. lelkész barátom tollából »Sz'avoniai csend-élet« cím 
alatt, melyben súlyos vádat emel az alsó-baranyai ref. 
egyházmegye hatósága és hallgatólag annak esperese 
ellen, hogy azok a szlavóniai tanítók, mily fölemelt fővel 
és felhúzott szemöldökkel folytatják hazafiatlan üzelmei-
ket a magyar haza ellen és nem akad ember, nem akad 
egyházi hatóság, mely őket kötelességük teljesítésére 
kényszerítené. 

Valóban feljajdul az ember ennyi és ily súlyos vád 
hallatára! Mindazok a törvénytelenségek és hazafiatlan 
üzelmek megtörténhettek az egyházmegye kebelében 
annak tudta nélkül azon okból, mert a »drávántúli ré-
szekben az egyházvizsgálat hiányos volt, évek óta csak 
az ott lakó alesperes vizsgált s az ezen bajokat csodálatos 
könnyelműséggel elhallgatta vagy ha jelentette is, nem 
kerültek a plénum elé.« 

Súlyosabb vád alig emelhető egy erkölcsi testület 
ellen 1 mint a hazafiatlanság vádja. 

A mult tavaszon N. I. barátom is tagja volt a vi-
zitának és borzadálylyal látta, hogy a jó magyar névre 
keresztelt gyermektől elvették a keresztnevet is. 

Megvallom nem kisebb •» borzadálylyal« olvastam 
N. I. barátom ezen sorait és felette csudálkozom, hogy 
bár ő tagja volt ezen visitatiónak és mégis képes volt 
»csodálatos könnyelműséggel« agyonhallgatni ezen üzel-
met és nem tenni jelentést a plénum előtt, mint a vizita 
egyik tagja 1 

Távolabb állok az ügyektől, hogysem feljogosítva 
érezném magamat, hogy egyik autonom hatóságunk bel-
ügyeibe avatkozzam; nem is bízott meg senki, hogy 
fogadatlan prókátorként lépjek fel egyik esperestársain 
és egyházmegye érdekében. Majd megfelelnek ők ma-
gukért, ott a hol kell! 

De annyit a priori is mondhatok, hogy ha vád 
terheli az alsó-baranyai egyházmegyét és annak általam 
igen tisztelt alesperesét, a miért ezen dolgot könnyel-
műséggel elhallgatta, nem kisebb vád illeti N. I. urat, 
hogy bár tudta, hogy ez a baj évek óta lappang és 
mint a fekély, mindig belebb-belebb eszi magát az alsó-
baranyai tractus testén, mint a visitáló bizottság tagja 
mégis képes volt agyonhallgatni és nem tenni jelentést, 
gyors orvoslás végett az illetékes hatóság fóruma előtt. 

Szomorú dolgok lehetnek azok az alsó-baranyai 

***) Apa és fiú egyidejűleg ugyanazon egyházban szolgálnak 
1883. óta. 

92 

Könyves Tóti) Mihály 
So éves lelkészi jubileumára, . i 
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dolgok! Nem kétlem, hogy az egyházi hatóság most 
már tudatára jőve, segíteni fog ezeken a bajokon ! 

Van egy más passus Nagy Ignácz barátom — bo-
csásson meg nekem, hogy nevét cz-vel írom — cikkében, 
mely engem is borzadálylyal érintett, mintha az a nagy-
kőrösi praeparandia tudja Isten miféle szörnyeket nevelne 
a maga kebelében, kik még az apagyilkosságra is képe-
sek volnának, nem iszonyodnak idegen állam szolgálatába 
szegődni a magyar állam ellen ! Es ezeket a tanítókat 
a n.-körösi praeparandia még dédelgeti is mint a meleg-
ágyi növényeket! 

Már engedelmet kérek, de ez már túl megy az alsó-
baranyai egyházmegye ha tá rán ; ezzel a váddal magát 
egyházkerületünket illette N. Ignác barátom, magát főt. 
püspökünket, mint a mely és a ki vagy nem tudna fel-
ügyeletet gyakorolni, vagy nem akarna ; vagy nem tudna 
gátat emelni ennek a veszedelmes áramlatnak, vagy nem 
akarna! De vádat emel amaz egyházkerületi képesítő bi-
zottság ellen is, mely könnyelműen osztogatja azokat a 
tanítói okleveleket és minden előleges vizsgálat és bizo-
nyítványok nélkül bocsátaná keresztül azokat az i f jakat! 

Nem tudom, a múltban hogy ment, mint ment az 
a képesítő vizsga, de mióta nekem is szerencsém van a 
ft. egyházkerület bizalma folytán ezen bizottságnak tagja 
lehetni, bátran mondhatom, hogy szigorúan m e g y ; nem-
csak a tudományos készültség, hanem az erkölcsi maga-
viselet is szigorú birálat alá vettetik ! De hogy a múlt-
ban is meg volt a szigorúság, elég garantiát nyújthat az, 
hogy a képesítő bizottságnak elnöke mindig Filó Lajos 
volt, tagjai pedig Dobos János, Ádám Gerzson gymn. 
igazgató és hivatali elődöm Fördős Lajos voltak. Nem 
akarom hinni, hogy egy Nagy László, dr. Kiss Áron 
igazgatók s a fenntebbi említett tagokból álló bizottság 
oly egyéneket bocsátottak volna a tanítói pályára, kik 
hazafiatlan eszmékkel vannak saturálva! És épen Kő-
rösön szívnák magukba ezeket az eszméket 1 Risum te-
neatis amici! 

Nem itt van a baj kedves collegám ! Ne az inté-
zetet szidjuk és ne a felügyeletet kárhoztassuk hallgata-
gon 1 Azért, hogy egy intézetből kerülnek ki léha fiata-
lok is, nem az intézet annak az oka egyedül 1 Azért , 
hogy a pesti egyetemen vannak Absentiusok, vagy hogy 
a pesti papnöveldéből is kerültek ki olyan papok, kik-
kel a tractusnak, superintendentiának ugyancsak meg-
gyült a bajuk : pálcát törjünk a pesti egyetem és pap-
növelde felett; kimondjuk, hogy delendam censeo ?! 
Koránt sem !! 

Tessék csak az illető tiszteletes atyafiaknak sarkuk-
ban lenni azoknak a tanítóknak és nem tűrni, hogy 
cánon elleni vétségek harapódzanak el közöttük. És a 
ki bűnös, a ki nem engedelmeskedik, elcsapni irgalom 
nélkül! Tessék, csak egy pár példát mutatni, fogadom, 
hogy a többi is eszére tér 1 

A kecskeméti tractusban 6o—70 tanító van és ezek 
kevés kivétellel a n.-körösi praeparandiából kerültek ki, 
részint mostanában, részint a régebbi időben. 

Jó lélekkel merem mondani, hogy nekem igen ke-
vés bajom van a tanítókkal. Vagy ha van is olykor-
olykor valami baj, én azt egyénnek és nem az őt nevelő 
intézetnek tulajdonítom! 

Eddigelé — hála Istennek! — ebben a mi ref. 
egyházunkban nem akadt belső hivatalnok, kit hazafiat-
ranság vádjával lehetett volna illetni. És most egyszerre 
jlőbukkan mint egy kigyó, mint egy rákfene, az alsó-ba-
janyai tractusban 1 Nem vonom kétségbe, nincs is hozzá 
sogom, hogy azt tegyem 1 De azt határozottan állítom, 
hogy ezen szellem nem uralkodik a n.-kőrösi praeparan-

diában; erről kezességet nyújt első sorban a hazafias 
tanári kar és az a tősgyökeres magyar város ; de másod-
sorban maga az egyházkerület, melynek felügyelete alatt 
amaz intézet áll! 

Ne csináljunk mi magunknak ellenséget, van nekiik 
úgy is e lég! Annak igen is aláírok, hogy »söprűt a sze-
métnek.® 

Adám Kálmán, 

kecskeméti reform, esperes. 

R É G I S É G E K . 
A czúni ev. ref. egyház kül- és beléletéből.*) 

(1795—1885-ig.) 
A czúni ref. egyház régi, 1795-ik előtti múltjáról 

igen keveset tudhatunk, csak a szóhagyomány vet rá 
némi világosságot. Későbbi, újabb történetéhez is igen 
kevés adatot lehet az egyház jegyzőkönyveiből kibön-
gészni. A legelső adatot az egyház legelső lelkipásztor 
a pro memória tett feljegyzése szolgáltatja ; melyből ki-
tűnik az, hogy Czún az 1797-ik évig mint leányegyház 
a hozzá igen közel levő kémesi anyaegyházhoz tarto-
zott, melyről Lampe egyháztörténete is mint régi anya-
egyházról emlékezik. Valószínű, hogy az ev. megtisztí-
tott adományt már abban az időben bevette, midőn itt 
a Dráva mentén Siklós ura Perényi Péter koronaőr 
pártfogása mellett, Siklósi Mihály, Szegedi K. István és 
főként Sztárai Mihály munkálódtak annak terjesztésében. 
Nem lesz talán felesleges és érdektelen, ha röviden 
összefoglalva előadom, a mit e kis község keletkezésé-
ről, régi múltjáról, törzsökös lakóiról a traditió fenntar-
tott. A község határának földrajzi fekvése is igazolni 
látszik azon szóhagyományt, miszerint ott, hol most a 
község fekszik, a Dráva árteréből kiemelkedő földliáta-
kon, hajdan csak néhány, főként csak baromtenyésztés-
sel, pásztorkodással foglalkozó család lakott elszórtan ; 
törzsökös lakosai a Czúni, Csécs, Iván, Bene családok 
lehettek, kiknek utódai még ma is feks számmal élnek 
községünkben. 

Hajdan ugyanis határának legnagyobb része, ingo-
ványos berkek, nádas erek, hináros, halakban rendkívül 
bővölködő tavak által megszaggatott lapályos rétségből, 
erdős legelőből á l lot t ; körülvéve mindenfelől a Fekete-
víz nádas ingoványos ereitől, melyeken keresztül a köz-
lekedést három hid tartotta fenn. Míg a Dráva, mely itt 
kígyózó kanyarulatokban folyt hajdan, szabályozva nem 
volt, egyenes irányt ez által nagyobb esést nem nye r t : 
igen gyakoriak voltak az oly áradások, melyek a község 
egész határát víz alá temették, mivel e kanyarulatokban 
a tavaszi olvadáskor a jég sokszor fennakadt, összetor-
lódva a folyót medréből kinyomta. Még jelenleg is élénk 
emlékezetben vannak az 1827-dik és 1833-dik évi nagy 
árvizek, midőn a Dráva árja — junius hóban — a véd-
töltést áttörvén, a község egész határa — azon földhát 
kivételével, melyen a templom áll — víz alá került; a 
község lakosai házaikból kiszoríttatva, a templom domb-
ján találtak menedéket. Kisebb mérvű áradások később 
is voltak még, így legközelebb az 1879-ik év kora ta-
vaszán, a midőn a nagyon megáradt Fekete-víz, a véd-
gátakat áttörvén, régi elhagyott medrén lezúdult; a 
legelőt és réteket elborította, a hidakat is elrombolván, 
csak hajón lehetett a szomszéd községekkel közlekedni. 

A község lakosai az adott helyzet folytán, úgy a 

*) A püspök látogatásra készült egyház-rajz. 
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régi, mint a későbbi időben, a földmívelés mellett a fő 
súlyt a baromtenyésztésre fektették, s ezen jól jövedel-
mező gazdálkodási ág mellett, jómódú sőt vagyonos 
gazdákból állottak. Foglalkoztak mellesleg halászattal is, 
maguk által készített és csak tavi halászatra alkalmas 
halasz-eszközeikkel, milyenek vol tak: a veisz, dobháló, 
vorsa, tapogató, szák és s zögöny ; a te temes mennyi-
ségben fogott halat felszárítva és füstölve, téli eleségül 
is használták. A mostan élők sóhaj tva emlegetik azon 
boldog időszakot, midőn határuk még a Dráva folyóig 
k i t e r j ed t ; őseiknek gulyái, ménese és sertés csürhéi jár-
ták a Dráváig ter jedő gazdag legelőket, szárnyékokon 
cserényeken tartva a Dráva fűzesei közt teleltek ; midőn 
még a fakó szekér vagy eke elébe, maguk altal nevelt 
6—8 ökröt foghat tak járomba, a ménesből 3—4 éves 
csikókat vá logatha ' tak ki az igázásra, leölésre szánt 
sertéseik a makkos erdőségben híztak ki, s eladásra ne-
velt barmaik árából kincset gyű j the t t ek rakásra ; midőn 
még egyszerűséget kedvelő elődeik fatalpakon épült, 
rekesztett, gyékény és nádfedelű hajlékaiban, bőség, jólét 
és megelégedés lakott. 

Ezen boldog időszak az 1843-dik évvel véget ért. 
Ezen évben ugyanis, gróf Batthiányi Kázmér földesúr a 
legelőt segregálván, a ha tár nagyobb részéből a czúni 
pusztai gazdaságot berendezte. Nagyon szomorú emlékű 
év ez a község tör ténetében ; igen nagy volt a veszte-
ség, melyet ekkor a község szenvedett az által, hogy a 
nép vak vezéreire és tudatlan szóvivőire hallgatva, a 
méltóságos uraság igen előnyös és nagylelkű ajánlatait , 
melyeket az egyezség útjánvaló elkiilönözésre nézve tett , a 
község visszautasította és a per út jára lépett . A perben 
hozott végitélet, mely Ba ranyamegye törvényszékének 
1843-ik évi január hó 9-én tar tot t ülésében mondato t t 
ki, a legelő-illetményt minden egyes telek után 12 hold-
ban allapította meg. Mivel ezen Ítélet folytán, az ura-
dal 0111 altal egyezség útján ígért területnél körül-belül 
400 holddal kevesebbet n y e r t e k : az elkeseredés oly 
fokra hágott , hogy az ítélet végrehaj tásának ellenszegül-
tek, az elkülönzési munkálat vezetésével megbízott urad. 
mérnököt megtámadták , vasvillákkal elűzték; minélfogva 
az uradalom karhatalomért folyamodot t és gr. Pálfi Mór 
kapi tány vezénylete alatt, egy század vértes szállotta 
meg a községet, s az elkiilönzés katonai fedezet alatt 
ha j ta to t t végre. 

Ezen elkülönzésnél sem az egyház, sem a lelkészi, 
sem a tanítói hivatal semmi kegyadományban nem ré-
szesült, sőt mivel még rendes tanítói állomás nem volt, az 
uradalom a tanítói 6 hold legelő-illetéket is visszatartotta, 
melynek kiadását azonban Dávid A n d r á s lelkész folya-
modványára , a megye törvényszéke, 1845. junius 23-án 
2298. sz. a. megítélte ugyan, és az uradalom, mint az 
örök átadási szerződés 3-dik pon t ja alatt látható, ki is 
a d t a : de annak haszonélvezetébe a lelkész a nép ellen-
állása miat t nem léphetett , annak haszonélvezetét, jelen-
leg is a község bitorolja. Az elkülönzés után két évre, 
a község egyezség útján, a sessionalis földekre nézve is 
végleg elkülönzött az u rada lomtó l ; ugyan akkor az úr-
béri terhek alól magát örökre megvál tot ta s szabaddá 
tet te, s a kir. haszonvételeket is 3000 ezüst forintért 
megváltot ta . Jelenleg a község összes birtok-állománya 
705 kat. ho ld ; évi jövedelme, részint a regálék, részint 
a vég elkülönzés alkalmával nyert, s azóta szerzett föl-
dek (20 kat. hold) után mintegy 8 — 9 száz forintra te-
hető. Mind e mellett azon idő óta az egyes gazdák 
anyagi jóléte hanyat lásnak indult, sok jómódú, sőt gaz-
dag családok lettek szegényekké és jutot tak végpusz-
tulásra. 

I. 
Czún mint anyaegyház. 

Czún mint leányegyház az 1797-ik évig a kémesi 
anyaegyházhoz tar tozot t . A z elszakadásra okot és alkal-
mat szolgáltatott azon nagy tűzvész, mely 1796-ben az 
anyaegyház összes egyházi épületeit elhamvasztotta. Czún 
már a mondot t évben megte t t e az első lépést arra, 
hogy anyaegyházzá lehessen, rendes lelkipásztort nyer-
hessen. De célját még ekkor nem érte el, mert az 
1795-ik évben Halason ta r to t t sup. gyűlésen, csak elő-
ímádkozó-tanító tar tha tására nyert szabadságot olyfor-
mán : »hogy az ne csak hé tköznapokon imádkozhasson; 
hanem vasárnapokon és sátoros ünnepnapokon is az 
Isten beszédét hirdesse, mind az által chártából, h o g y 
a gyermekek taní t ta tásukban há t ramaradás ne legyen a 
predicatiók memorizálása miatt , és ezen kívül a szent-
írást a nép előtt olvashassam A következő évben ismét 
folyamodot t rendes lelkipásztor tar thatásáér t a Pécelen 
1796. április 4—8-án tar to t t sup. consistoriumra; kérése 
megadatot t , j egyzőkönyvi 9. sz. a. Czúnba candidatus 
Karászi István rendel te te te t t r . le lkésznek: azonban 
illoeálva nem lett, talán mer t a tekintetes nemes vár-
megyéről indultamot nem nyer t , mer t m é g ez évben 
is Feke te György teljesítette a levitái szolgálatot. Csak 
az 1797-ik évben Kún-Szent Miklóson tar to t t sup. con-
sistoriumon érte el célját, a midőn F e k e t e György 
előimádkozó-tanítója a papi sz. hivatalra ott consecrál-
tatván, rendes lelkipásztorának megerősí t te tet t . N a g y 
izgatot tság és lázas forrongás volt ez idő tá ján a felső-
baranyai fii. egyházak közt arra nézve, h o g y a n y a e g y -
házakká lehessenek ; a többek közt Kovácshida, midőn 
az egyházkerület kérelmének helyt nem adott , a felsőbb 
consiliumra folyamodott , és az egyházkerület ellenére a me-
gyétől nyer t szabadságot rendes lelkipásztor tar thatására . 

A z egyház rendes lelkipásztorai sorában első volt 
Feke te György , ő utánna kik voltak az egyház rendes 
lelkipásztorai, mennyi ideig szolgáltak? fel van jegyezve 
az egyház anyakönyvében a következő r e n d b e n : Fe-
kete György mint levita, 1795— 1797-ig* m i n t rendes 
lelkipásztor; 1797—1800- ig ; — Bajtsi Gergely, 1800— 
1802-ig; Pápai I s tván , 1 8 0 2 — 1 8 n - i g ; — Hornyák 

János 1811 — 1821-ig; Szelle Benjámin 1821 —1824-ig ; 
Balogh Máté, 1 8 2 4 — 1 8 2 6 - i g ; - — B a g a m é r i József 1826— 
1827- ig ; — Bekő Gábor interimalis, — Ballai Miklós, 
I 3 2 8 — 1 8 2 9 - i g ; — B ó d i z s István, 1829— 1838-ig; Dávid 
András , 1838—1848-ig ; — Fejes Sándor, 1848 —1859-ig; 
jelenlegi lelkész Horvát Pál. 

A lelkészi díjlevél keletkezésekor, mely a vá rmegye 
küldöttei előtt 1813-ban hitelesíttetett, a mennyire ki-
nyomozható a pár szám volt 60, a lélek szám 200-0n 
felül; két évtized múlva a pár szám a százat már meg-
közelítette, a lélek szám a 300-at meghaladta ; jelenleg 
a pár szám 105, a lelkek száma 332. 

Horvát Pál, 
(Folyt, köv.) ref. lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 
A német »Protestáns egylet* 16. nagygyűlése ok-

tóber 12. és 13-ik napjain ta r ta to t t meg Wiesbadenben. 
A gyűlést istenitisztelet előzte meg a piaci főtemplomban, 
melyen Zw. Wirth baseli lelkész prédikált 2. Kor . 12, 
9 — 1 0 alapján. A közgyűlésen mintegy 300 személy 
jelenlétében ScJiroeder elnökölt Berlinből, tar talmas beszéd-
del nyitván meg az ülést. A z első előadó Richter m a -

92* 
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riendorfi (Berlin közelében) lelkész volt, ki nagy hatást 
keltő értekezést tar tot t »Á német protestántizmus Rómá-
hoz való v i szonyáéró l , melynek rezolucióit a gyűlés egy-
hangúlag elfogadta. Ezek s érint : A német »Protestáns-
egylet* bár mélyen óhaj t ja , hogy minden katholikus 
honfitárssal őszinte békességben éljen, még sem hallgathatja 
el, h o g y a jelenlegi római pápaság a jezsuiták által kor-
látlan hata lomra (infallibilitas) emelve, jezsuita elveknek 
(syl'abus) hódolva, a jezsuiták érdekének (világuralom) szol-
gá 'atában állva, nem békességre, hanem háborúra törekszik. 
Ezért Németország minden protestánsának szent köteles-
sége, hogy a veszélyeztetett prot. szabadság érdekében bá t -
ran és férfiasan kiálljon s közelebbről az egyesület e közös 
cél elérésére kész az evang. egyház más irányaival is szövet-
ségre lépni, t Azután Schroeder elnök értekezett »A német 
protestántismusnak az államhatalomhoz való viszonyáról*, 
azon tendenciával, h e g y részben a Hammerstein-féle javas-
lat értelmében, részben azt kiegészitőleg az eva rg . egy-
háznak nagyobb önhatósági jog és szabadság adassék. 
Az értekezés tételeit szintén egyhangúlag elfogadta a 
közgyűlés. Érdekes szabad előadások tar ta t tak a másnapi 
esti gyűlésen, mely nagyon látogatot t volt. Hilzig mann-
heimi lelkész a Prot. egyletnek az evang. egyházban és 
az unióhoz való állásáról tar tot t heves beszédet, éles 
szavakban panaszolva föl, hogy a »hivatalos egyház* 
a Protestáns egyletet »elfajult gyermek*-ének tekinti, a 
helyet t hogy »reményének nézné ; hogy e mostoha 
bánásmód a porosz udvari theologiától származik, mely 
elölni szeretné mindaron theologiát, mely nem a »ber-
lini udvari szabók* által csinált három gombos (inspiratió, 
csuda és Krisztus istensége) köpenyben* jár . Pfleiderer 
berlini tanár tárgyilagos meggyőző beszédben mutatá 
föl a róm. katholicizmus scholastikus theologiája és a 
modern tudomány közötti különbséget, reményét fejezve 
ki a fölött, hogy a pápa által most nagy erélylyel pro-
tegált Aqu. Tamás fölött nem sokára diadalt aratand 
az igazi tudományossággal karöltve haladó protestáns 
theologia. Götting a jezsuiták ellen mondot t talpra esett 
beszédet, kimutatva, hogy a >Jézus-társasága még roszabb, 
mint a híre*. Végül Klapp lelkész erőteljes beszédben 
a »Congregatio de propaganda fide« szervezetét és lázas 
tevékenységét ismerteté, felhíva az egyesület tevékeny-
ségét a kath. >lélekhajhászat« ellensúlyozására. 

Lang Henrik emlék-szobrának le leplezése a Zü-
rich városi központi temetőben a mult hónapban prot . 
egyszerűséggel és bensőséggel ment véghez. A szobor 
költségeit egy bizottság gyűj tö t te össze L a n g híveinek 
és tisztelőinek adakozásából, maga a szobor Bösch szob-
rász sikerült műve. Az ünnepélyen megelőző l<arének 
után Wissmann lelkész tar tot t beszédet, ékes szavakl al jel-
lemezve Lángo t mint a vallási szabad gondolkozás apos-
tolát, s bizonyítgatva, hogy mennyire méltán viselte a 
zürichi Szent Péter- templom lelkészségét az a férfi, kit 
bár ellenfelei hitetlennek tar tanak, de ki magát életében 
szónoklataiban és irataiban valóban méltóvá tevé az ön-
maga-választotta apostoli jelszóra, mi most szobrát is 
díszíti : »Hittem és azért szólottam*. Kambli szentgal-
leni lelkész fejezte ki lelkes szavakban Szentgallen gyüle-
kezetének üdvözletét, hol L a n g zürichi működése előtt 
15 évig lelkészkedett, beszéde további részében megkapó 
vonásokkal rajzolván L a n g egyéniségét, működését és 
és hatását . Az ünnepély végeztével a tisztelők banket t re 
gyűltek, melyen L. műveinek a nép számára való olcsó 
kiadása és terjesztése is szőnyegre került. 

»A fürdőhelyeken német-protestáns istenitiszte-
letet létesítő egyesület«, rrely a mult évben alakult, most 
adta ki első évi jetentését, melynek következő pontjai 

az érdekesebbek. Megszabta működési módjá t és beosz-
tot ta a gyógyhelyeket . I . Téli állomások, melyek téli idő-
ben látandók el : Olaszország és Tyro l klimatikus gyógy-
helyei. 2. Tavaszi és őszi állomások a felső-olaszországi 
tavak környéken. 3. Nyári állomások az osztrák Alpok 
területén. 4. Tengeri-fürdő állomások Belgiumban és Hol-
landiában. 5. Németország kath. vidékein eső fürdői ál-
lomások. Az egyesület kezdeményezésére és támogatá-
sával mostantól kezdve német-protes táns istenitisztelet 
fog tar ta tn i : Ospedaletiben (a Riviéra mellett), Menaggio-
ban (a Como mellett), Arco-ban (Déli-Tyrolban), Eal-
kensteinban (Tannus ban), s ezeken kivül lépések tétet-
tek még számos gyógyhelyeken istenitisztelet tar tására. 
Már régebben van prot. kultusz berendezve : Cannes, 
Nizza, Mentone, San Remo, Genua, Pallanxa, Florenz, 
Róma, Nápoly, Meran, Gastein, Franzensbad, Marienbad, 
Karlsbad, Scheveningen fürdő- és gyógyhelyeken. A z 
egyesület közgyűlése Wilhelmshőhen tar ta tot t , melyen 
a volt tisztviselők, nevez, gróf Bismark—Bohlen elnökké, 
Bernus helyetes elnökké stb. ismét megválasztattak. A 
mult évi bevétel á l lo t t : 10,796 Mk. adományból és 3087 
Mk. tagsági díjból. A jövedelmek fokozására, h o g y a ne-
mes célt elérhessék, több gyakarlati indítványt tet tek. 

A belmissziói t evékenységre Németországon évről-
évre nagyobb gond fordíttatik különösen egyesületi úton. 
A német belmissziói egyesületek az idén Boroszlóban tar-
tot ták meg 24-ik congressusokat, melyen a nagyfontos-
ságú ügy érdekében értékes beszédek és figyelemreméltó 
határozatok hozattak. Ez utóbbiak között három pont bir 
egyetemesebb érdekkel, u. m. a ker. sajtó, a vasárnap 
megszentelése és az egyházi orgánumok viszonya a belmisz-
szióhoz. A sajtóra nézve kimondatot t , hogy ne csak val-
lásos népiratokdX terjeszszenek, mint eddig tevék, hanem 
a műveltebb osztálynak való vallásos iratokat is, melyek 
számára a közönséget a felolvasások által kell előkészíteni. 
E végből a belmissziói egyesületeket minden nagyobb 
helyeken felolvasások rendezésére kötelezték. A vasárnap 
megszentelésére törvényhozási intézkedés tételét sürget-
ték. Az egyházi orgánumok, különösen a helyi egyház-
tanácsosok felhivattak, hogy az egyházközség vallás-er-
kölcsi életére szigorúan felvigyázzanak, a szegény-ügyet 
gyülekezetenként szervezzék, nagy helyeken az ugynev. 
városi missziót megindítsák. Végre a congressus azt is 
kimondotta, hogy a belmissziói egyesületek hassanak oda, 
hogy a hol eddig ily társulatok nem voltak, jövőre fel-
állíttassanak. Talán e határozatnak ís része van abban, 
hogy a nürnbergi belmissziói egyesület legközelebbi gyű-
lésében egy »Országos Bayor belmissziói egyesület« szer-
vezését indítványozta, melynek megalakulásához erős 
reményt kötnek. 

A vasárnap megünneplése Hollandiában. A né-
metalföldi törvényhozás elé az igazságügyminiszter legkö-
zelebb törvényjavaslatot terjeszt, mely egy 1815-ki tör-
vényt módosítva, a vasárnap megülését szabályozza. A z 
új javaslat szerint vasárnapon a nyilvános munkák és 
az utcai kereskedés tiltva van. A gyárak szünetelni tar-
toznak. Szeszes italokat csak déli 12 óra után szabad 
árulni. Sz. F. 

I R O D A L O M . 
A »Vén diak vagy Mike úr* című, 6 — 7 nyomatot t 

ívnyi >furcsa vitéz versezet*-nek tizenkét énekben, me-
lyet Szabó Nándor kis- oroszi-i (Pestmegye u. p. Duna-
Bogdány) reform, lelkész írt és ad ki az először október 
végére hirdetet t előfizetési határidőre meghosszabíttatott 
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november végéig. A műnek á r a : 50 kr, öt egyszerre 
megrendel té : 2 frt. Előfizethetni s megrendelhetni, vagy 
megszerezhetni a »Nemzeti Hirlap* kiadóhivatalánál, 
Rózsa Kálmán könyvkereskedésében (Budapest, Osz utca 
30. sz.) és szerzőnél. Gyűj tőknek 5 példány után egy 
tiszteletpéldány szolgáltatik. A szorgalmas népdal-költő-
nek e művére fe'hívjuk az érdeklődők figyelmét. 

Tanítók zsebnaptára az 1887-ik évre, szerk. György 
Aladár, XII. évfc^yam, ára 1 frt 20 kr. Lég rády testvé-
rek kiadása. A tartalmas szak-naptár a szorosan vett ka-
lendárium! részen kívül anynyi tanügyi dolgot felölel, hogy 
valóságos paed. utmutatónak tekinthető. Közli a fonto-
sabb miniszteri rendeleteket, a közokt. miniszter 14-ik 
jelentését a hazai tanügyről, az Eötvös-alap alapszabá-
lyait, a közokt. minisztérium költségvetésének tárgyalását , 
a kisded nevelők emlékiratát minta óvódák felállítása 
tárgyában, az alsófokú iparoktalás reformja ügyében ké-
szített javaslatot, a fővárosi tanítók követeléseit . Ezeken 
kívül érdekes tanulmány van benne »A concentracio 
az oktatásban« címmel, gyakorlat i utasítások a népisko-
láknál való méhtenyésztésre, tömör ismertetése az i885/ t í-ik 
év tanügyi történetének, vegyesek, továbbá címtár és hasz-
nos tudnivalók s végre terjedelmes jegyzék-napló. A jól 
ismert praktikus zsebkönyvet, mely tanítói körökben széles 
el terjedésnek örvend, nem szükséges különösen a jánlgat-
nunk ; egy pár címtári hiba kijavítását azonban jövőre 
a szerkesztő figyelmébe aján ' juk. Az egyházi hatóságok-
ról szólva, az evang. reform, egyházat helv. hitvallásúnak 
nevezi, pedig a debreceni zsinat óta ez egyháznak »evang. 
református* a törvényes és hivatalos neve ; továbbá egy-
házkerületeink főpapjait mindig superintendenseknek címezi, 
pedig az említett zsinati törvény s az egyházi- és közjog 
értelmében püspököknek kell őket r.evezni. 

A tót közmüve lödes i egylet naptára. E napokban 
küldetett szét a tót közművelődési-egylet rendes tagjai-
nak az egylet által az 1887-ik évre k : adot t naptár . Azok, 
a kik a hazafias irányú tót kultura ápolása által a pán-
szlávok irodalmi működését ellensúlyozhatni remélik, meg-
elégedéssel fogadhat ják az egyletnek ezen legújabb ki-
adványát . 

Csinosan van kiállítva ; egy, Jankó által rajzolt, a 
hazánkat lakó különféle nyelvű népeknek a magyarra l 
testvérekként való egyesülését symbolizáló díszes cím 
lappal. 

Tar ta lma elég változatos, érdekes és tanulságos. Van 
benne a szokásos nap ' á r részen kivül egy meleg hangon 
i r t cikk a hazaszeretetről, a légköri tüneményekről (illusz-
trációkkal), utazások (képekkel), az egészség, gazdaságtan 
köréből hasznos tudnivalók, adomák az »Urambátyám«-ból 
átvéve ; Györynek és Mikszáth-nak egy-egy elbeszélése. 
A költemények közt Aranynak »Ágnes asszonya és Győry-
töl több költemény sikerülten lefordítva. Á r a 30 krajcár. 

A társulat ezen kiadványában az egylet mult évi 
naptárához képest határozott haladást konstatálhatunk, 
különösen a cikkek megválasztását illető'eg A mult évi 
naptárban például, mely pedig mind el kelt, van egy 
Tátra cimü költemény, mely így hangzik : 

^Kárpátoknak kedves regényes vidéke! 
Ősidőktől fogva nem szláv dalt regélsz-e ? 
Ősidőktől vagy te szlávoknak tanyája, 
Vitéz szláv bajnoknép ! miénk az a Tatra!* 

De ezen költemény csak tévedésből kerülhetet t az 
egylet naptárába. Az egylet ti tkára Zsilinszky Mihá'y úr 
ugyanis, midőn ez iránt egy lelkész által az »Evang. 
egyház és isko!á*-ban interpellá ' tatott , igen élesen vissza-
utasította magától azon köl teménynek a naptárban te t t 
megjelenéséről való felelősséget, avatatlanságot vetvén az 

interpellálónak szemére. E r re vonatkozólag szavai így 
hangzanak : »Szándékosan használom ezt a szelid kifeje-
zést azon qualifikálhatlan eljárás jellemzésére, melylyel 
nevemet az egyleti naptárban megjelent Tátra-fé le költe-
ménnyel kapcsolatba hozni jónak l á t t a ; anélkül, hogy 
tudná, ki csinálta a kalendáriumot és ki és miként hozta 
bele e dalt? Ez a gyanúsításnak az a módja, melyet 
még arra sem tar tok méltónak, hogy érdeme szerint 
visszautasítsam.* (Evang. egyh. isk. 1886. I. sz ) 

Örömmel győződtünk meg, hogy az egylet jövő 
évi nap 'á raban nincs semmi olyan vonatkozás, mely ily 
éles visszautasításra szolgáltatna okot, sőt a köl temények 
sorát megnyi tó »Távozzatok . . .« című költemény egye-
nesen azon felfogás ellen látszik i rányzottnak lenni, mely 
a Ta t r a című köl teményben nyilvánult. E köl temény 
szerzője a következőkép hivatkozik bizonyos elemek be-
tolakodása ellen : 

»Távozzatok, apostolai 
Bosszú, irigység, viszálynak ; 

A testvériség szent vallása 
Rút faj ! hozzád feddve szól csak 

Ti nem embert láttok emberben, 
Ti osztályokat akartok ; 

Ti Isten jogát tapossátok 
Es vívtok rendbontó harcot ! 

Dúlva-fúlva hát csak rágjatok, 
S tomboljatok féktelenek ! 

A világnak szabad folyását 
Meg nem állítja kezetek.« 

Nagyon kívánatos volna, hogy a hazafias irányú 
tót egyletnek sikerülne magától, de a mindinkább műve-
lődő tót néptől is távol tartania azon apostolokat, a kik 
a magyarsággal szemben a »bosszú, irigység, és vis ály* 
magvai t hinteget 'k a tó t nép szivébe. E tekintetben kü-
lönösen a békési esperesség egyházaiban, melyek el vannak 
árasztva a pánszlávizmus szellemi termékeivel*, szép fel-
adat vár nevezett egyletre. Csak nem rég közölték a lapok, 
hogy B.-Csabára 100, Szarvasra 52, Mezőberénybe 15, 
Tótkomlósra 13 példány pánszláv lap jár. A Csanádiak 
még szebben állanak. Van hat mit irtani a hazafias tót 
kulturának 1 l j j . J. K. 

A ,,Dávid Ferenc-egy le t" -nek , e tevékeny unitá-
rius vajlási társulatnak »kiadványai« közül beküldetet t 
két »Értesítő,* egyik az 1885-dik évi alakuló, másik az 
1886. évi első rendes közgyűlésről és »Ajövő vallása* 
című felolvasás, melyet az egylet folyó évi közgyűlésén 
dr. Brassai Sámuel veterán tudós tar tot t . Az értesítők 
a je 'zet t gyűlések lefolyásával, az egyesület működésével 
és vagyoni helyzetével ismertetnek meg s mi ezek által 
újból megerősíttetnünk azon régi meggyőződésünkben, 
hogy az unitárizmus egyik legbuzgóbb és legtevékenyebb 
hitfelekezet az országban. A Dávid Ferenc-egyle t létesí-
tésével ép úgy megelőzte a vallás-erkölcsi élet egyesületi 
ápolásában a két nagyobb protestáns egyházat , mint 
»Keresztyén Magvető«-jével a theologiai t udományok 
terjesztésében. E kis felekezet ime te t tekben is megmu-
tatja, hogy ügybuzgóság és kitartás kicsiny eszközökkel 
is szép sikert képes felmutatni. A »Dávid Ferenc-egylet 
cé l ja : az unitárius ker. vallás, a hit- és erkölcstudomány 
és neveléstan körébe tar tozó elvek és kérdések tisztázása 
és terjesztése, a ker. vallásos és erkölcsi élet ápo lása . 
A ki lefizet 10 forintot, alapító tag, ki i-et , rendes t a g 
lehet. A kiadványok III. füzetében közölt »Jövő vallása« 
c. felolvasás kétségtelenül érdekes tárgyú fejtegetés, mely 
nagynevű szerzőjéhez méltó alapossággal mutat ja ki, hogy 
új vallás szerkesztéséhez ma semmi remény, új vallás-
tisztításra most semmi szükség nincs. A mostani refor-
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mátorok által »vad mag«-nak nézett kijelentés, termé- ' 
szetfelettiség és személyes istenség eszméit hathatósan 
védi, kimutatván, hogy a naturálista filozofusok mekkora 
ellenmondásban vannak önmagukkal, midőn »egyfelől 
azt, hogy egy szellemi hatalom a természet törvényét 
megszeghesse, a legostobább képtelenségnek kiáltják ki ; 
másfelől az embernek a természet felett csaknem határ-
talan uralkodást tulajdonítanak « »Az istenséget kell 
megtagadnia annak — írja egy helyen — ki a termé-
szetfelettiséget a babonával összevétve, képtelenségnek 
állítja. Nincs biz ebben az eszmében: »természet ura,« 
sem képtelenség, sem nevetség; de van ám az Epikurus 
dőzsölő gondatlan isteneiében ; van a Spinoza öntudat-
lan, érzéketlen mindenségében, melylyel őt posthumus 
tanítványai az atheizmus vadja alól felmenteni igyekez-
nek ; van a modern tudomány vitézeinek »natura natu-
rans«-ában, a »természet« puszta fogalmában, melyet 
sem anyagi, sem szellemi képbe öltöztetni nem lehet, a 
mely b i /ony cselekvény cselekvő nélkül, a milyen pl. a 
Darwin »ratural selection«-je és »struggle for existence«-e, 
a milyenekkel nem mert volna előállani egy középkori 
scholasticus a többiek kacaja nélkül.« E határozot t the-
isticus isten- és világnézletben mi is osztozunk a tudós 
felolvasóval, de végső kérdésére adot t feleletét már nem 
tudnók aláírni. Az t kérdi ugyan i s : »Vajjon nem jobb 
volna-e a készítendő új vallás helyet t a meglevők kö/.t 
nézni szét és azt dönteni e l : melyiköknek van legtöbb 
kilátása, hogy legnagyobb tért foglaljon jövőre az em-
beriségben?« — »Gyanítást nyilvánítva, azt vélem, hogy 
az a vallás tar that leginkább számot a művelt világ 
kedvezésére, a mely az általános keresztyénségben gyö-
kerezve ez idő szerint legtisztítottabb : . . az unitárizmus 
vagy mondjuk nevén : az unitáriusok vallása « — Sz. F. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hirek. Révész Bálint tiszántúli püspök 

Tóth Sámuel és Balogh Ferenc theol. tanárok kíséreté-
ben jelen volt a nagy-létai renovált templom megnyitá-
sán. — Angyelics Germán gör. kel. patr iarcha az ó-kéri 
ág. evang. egyháznak templomépítési költségeire i o o frtot 
adományozot t . — Vargha László sz.-monostori és Urházi 
Lajos biai reform, lelkészek Pes tmegye bizottsági tag-
jaivá választattak. — Kulcsár Károly a miskolci evangel. 
egyház gondnoka a diós-győri ev. egyháznak két kis 
harangot ajándékozott . Ozv. Jajnor Józsefné Selmecen 
végrendeletileg 2000 frtot hagyot t az ottani1 evang. 
egyháznak. 

* A magyar biblia átdolgozása t á rgyában f. hó 
5-én d. u. és folytatólag 6-án d. e. Szász Károly püspök úr 
elnöklete alatt nagyfontosságú értekezlet tar ta tot t Bu-
dapesten. A conferentián jelen voltak Hunfalvy Fái ki-
váló nyelvtudósunk, Szilády Aron a dunam. egyházkerület 
főjegyzője, dr. Ballagi Mór, Bacliat Dániel ág. hitv. ev. 
esperes, Fröhlich Róbert ág. ev. gymn. tanár , Keresztes 
József a n.-enyedi s Petri Elek és Kenessey Béla a buda-
pesti theol. akadémia tanárai. Miután püspök úr örömmel 
kijelentette, hogy Hunfalvy Pál, Szilády Aron és dr. Bal-
lagi Mór urak a legnagyobb készséggel elfogadták a 
központi bizottsági tagságot, melyre őket felkérte s be-
mutat ta az átdolgozásra ajánlkozottak névsorát : előter-
jesztette az értekezlet tárgyai t . Ezek között legjelenté-
kenyebb volt amaz elveknek közelebbi megjelölése, a 
melyek szerint az átdolgozásnak létesülnie kell. A meg-
állapodás amaz elvekben történt meg, melyeket lapunk 
más helyén v^sz az olvasó. Majd a beküldött ajánlkozá-

sok alapján az eg)',es munkatársaknak osztattak ki az 
ó- tes tamentom egyes könyvei, szem előtt tartásával amaz 
elvnek, hogy az egynemű és természetű munkák lehető-
leg egy kézben egyesíttessenek. Az átdolgozásban való 
részvételre a jánlkoztak: Keresztes József, Radácsi György, 
Petri Elek, Németh István, Kenessey Béla, Poszvék Sán-
dor, Pulcánszky Béla, Dicsó'ff'i József theol. tanárok, Ve-
netiáner Sándor, Erdős József ref. lelkészek, Fröhlich 
Bóhert főgymn. tanár, Limberger István és Baltazar An-
tal ág. ev. lelkészek és kit legelőször kellett volna emlí-
tenünk, Szilády Aron ker. főjegyző. — Az átdolgozás 
elveinek s a munka felosztásának megállapításával tehát 
a valósulás stádiumába lépett a nagy munka, a melyhez 
úgy az egészet vezető püspök úrnak, mint a központi 
bizottságnak és az átdolgozóknak Isten áldását kívánjuk 
és kérjük. 

* Új iskola megnyitása. A hogárd-tinódi ref. egy-
ház új, díszes iskoláját folyó hó 7-én délután nyitotta 
meg ünnepélyesen. Rég idő óta szükségét érezte az egy-
ház új iskolának, mert a körülbelül 300 tanköteles gyer-
mek két tanteremben szorongott . Most végre megépült 
az, melyre ő felsége a király S'áz forintot adott , Zichy 
Nándor és Zichy Pál grófok kő- és tégla-anyagot , azon-
kívül többen egyes buzgó lelkek több kevesebb pénz-
beli segélyt. Az iskola-épületben van egy tágas tante-
rem, egy tanítói lakás (két szoba, konyha s kamara) 
az utcára néző homlokzatán óra, fenn a tetőn egy 
kisszerű torony, benne harangocska, mely a Mészöly Pé-
terné úrasszony ajándéka. Vasárnap e hó 7-én ezernyi 
nép gyűlt össze az iskola udvarán részt venni a7- egy-
szerű ünnepélyben. Elsőben a dalárda énekelt, azután 
Forgács lelkész mondot t csinos alkalmi beszédet s annak 
végén imát. Majd felolvastatott az iskola keletkezésének 
rövid története, melyet a főgondnok állított össze. Végre 
a dalárda elénekelte Kölcsey hymnus-át s ezzel az ün-
nepély véget ért. Es te táncvigalom is tar ta tot t a fogadó 
termében, hol az iskola javára 65 frt gyűlt össze. 

* A nyíregyházi ev. egyház október 23—25-dik 
napjain többszörös örömünnepet iilt. Első nap Nyí regy-
háza anyaegyház ünnepelte m r g temploma felszent élteté-
sének százados évfordulóját, nemcsak ünnepi fénnyel, 
hanem e nagy egyházhoz méltó ünnepélyes ténnyel is, 
a mennyiben a százados templomot közel 36 ezer frtra 
menő s a hívek önkénytes adományából összegyűlt költ-
séggel kijavíttatta és ékesen feldiszittette. Október 24. 
Bartholomeides János tiszteletbeli főesperesnek, az espe-
rességi lelkészikar ez érdemes nesztorának tar to t ta meg 
50 éves lelkészi jubileumát, mely időből az Ú r ez ősz 
bajnoka 25 évet töltött a hegyaljai egyházmegye íőes-
peresi székében. Végre október 25-dikén a kis hegyalji 
leányegyház új templomának felszentelési ünnepélyét ülte 
meg. Az ünnepélyeken az egész környék lakossága részt 
vett, lelkes örömmel hallgatva végig a jól megválasztott 
alkalmi szónokok magvas beszédeit. 

* Templomszentelés . A hontmegyei Százd evang. 
gyülekezet október 24-én ünnepelte meg új templomá-
nak felszenteltetését. A felszentelő imát és beszédet 
Schmidt György egyház-maróti lelkész, az alkalmi beszé-
det Fuchs János bagonyai, a liturgiát Rell Sámuel teszéri 
lelkészek végezték. A kis gyülekezet öröme akkor érte 
el te tőpontját , midőn érdemes lelkésze, Schmidt Lajos, 
a templom történetét a szószékről felolvasta. A templom 
7645 fr tba került, nem számítva a szekeres és tenyeres 
munkát, melyet a hívek végeztek. A z építés érdeméből 
a lelkészt illeti az oroszlán-rész, ki hangya-szorgalommal 
éveken át gyűj töget te össze kis gyü'ekezetében (189 
fizetésképes tagból áll) azon egyházfenntavtási alapot, 
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melyből eddigelé má ra parókhia kijavításának, tanítóilak, 
iskolahelyiség és a templom felépítésének költségei fe-
deztet tek. A derék lelkész e mellett honfiúi kötelességeit 
is oly példásan teljesíti, hogy az 1860-ban, lelkésszé 
választatásakor még tótajkú gyülekezetben ma már tem-
plomban és iskolában magyar nyelven foly a kultusz és 
a tanítás. Valóban tiszteletre méltó lelkészi működés i 

* Püspökök fényképe . A közelebb Pápán tar tot t 
egyetemes reform, konventből nem csak az abban részt-
vet teknél marad t meg több kedves benyomás, de a 
nagy közönség számára is készült egy becses emlék. 
Jelesen a magyarországi reform, egyház öt püspöke egyik 
pápai i igyesfényképésznél — Skoffnál — együtt , egyugyan-
azon lapra lefényképeztet te magát nagyobb (25 —17 cm.) 
és kisebb (16—11 cm.) alakban, budoir- és cabinet-kép 
nagyságban. Megrendelhető a nevezett fényképésznél, 
de egyszersmind lapunk szerkesztősége is elfogad meg-
rendeléseket vagy e lő jegyzéseket ; a nagyobb kép ára 
2 frt, a kisebbé 1 f r t ; ha azonban megrendelések na-
gyobb számmal küldetnek, az esetben a kisebbik kép 
je lentékenyen olcsóbb leend. 

* A sPrédikátori Tár4 szerkesztője, Szász Gerő 
úr tudat ja a közönséggel, h o g y bár az anyagi t ámoga-
tás nem felel meg a vállalat föltétlen sikerének, mind-
azon által azon reményben, hogy még ezután is fognak 
előfizetők jelentkezni, a »Pr. Tár« új folyamát megin-
dítja. A pályázat külsőleg igen jól sikerült, a mennyiben 
50 prédikáció versenyez a p á l m á é r t ; a belső siker meg-
ítélésére Szász Béla egy. tanárt , Baló Sándor kolozsvári 
és Deézsi Gyula gyalui lelkészeket kérte föl pályabirákul. 
A Pr. Tárba mind az öt református püspök ígért beszé-
deket. Az előfizetés díj (1 frt) a szerkesztő nevére K o • 
lozsvária küldendő. 

* Református magyar egyház alapításának esz-
méje foglalkoztatja jelenleg, m i n t a ^Délvidéki Nemzetőr® 
beküldött számából látjuk, a Versecen és környékén élő 
református híveknek, kiknek száma magában Versecen 
a statisztikai kimutatások szerint több mint 90. Ez életre 
való és magyar nemzetiségi szempontból is nagy figyel-
met érdemlő mozgalomnak örülni fog minden oly hazafi, 
kik előtt tudva van, hogy magya r reformátusok a nem-
zet nehéz éveiben mily megbecsülhetet len szolgálatot 
tet tek, s kik bárhová vesse is őket a sors a magya r 
állameszmének mindenkor hívei maradnak A békés-bá-
náti református egyházmegye ügybuzgó egyházi ha tó-
sága, Temes- , Torontál- és Krassó-Szörénymegye elszór-
tan élő református lakosai, már régen gondolkodnak a 
felől, hogy az egyes városokban szétszórva élő, egymás-
ról mit sem tudó s minden lelkigondozást nélkülöző 
református hitsorsosaikat egy közös kapocscsal együvé 
fűzzék, őket tömörítsék. A dolog jelenlegi állásáról az 
alábbi felhívás ád bővebb felvilágosítást. »A békés-bá-
náti ref. egyházmegye azon határozata alapján és meg-
bízásából, hogy vallásunk szétszórtan lévő hívei egyház-
községgé tömörüljenek — a pancsovai ref. egyház lel-
késze tisztelendő Fa István ur városunkban megje len t ; 
felkérjük ennélfogva az itteni református híveket, hogy 
ezen szent ügy megbeszélése céljából f. hó 7-én vasár-
nap 11 órakor a po'gári iskola helyiségében említett 
lelkész úr elnöklete alatt t a r tandó értekezleten megjelenni 
szíveskedjenek. A református hívek nevében Budai Jó-
zsef, Perjéssy Lajos.* Felemlítjük itt azon körülményt 
is, hogy a Versecen elszórva élő, egyszerű, többnyire 
munkás református népség saját maga gondolata után 
már hónapokkal ezelőtt egy aláirási ívet köröztetet t , 
melyre több mint 40 szegény ember irta fel magát , kik 
reform magyar istenitiszteletben kívánnak részesülni. A 

szomszéd Fehértemplomban a hívők minap szintén ta r to t -
tak értekezletet. Kimondot ták , h o g y addig is, míg vi-
dékük számára egy magya r református misszionárius 
lelkészi állomás szerveztetik : megalkot ják a pancsovai 
reform, egyház fehértemplomi fiók-egyházát. Lelkészi 
teendőkre felkérték t. Fa István pancsovai ev. ref. lelkész 
urat, feliratot intéztek az egyházi főhatósághoz, hogy a 
kezdet nehézségeivel küzdő ref. fiók-egyházat úgy szel-
lemi, mint anyagi pártolásában részesíteni méltóztassék. 
E g y édes érzet járja át, városunk reform, lakosainak 
keblét 1 A zsoltár iró szavai hangzanak : »Orül a mi 
szívünk. Mikor ezt halljuk. A templomba megyünk.« A 
szent irást olvassuk : »Immár nem vagytok jövevények 
és zsellérek, hanem a szenteknek polgártársai, és Istennek 
cselédei, kik felépítették a Prófétáknak és Apos to loknak 
fundamentumokon, melynek belső szegeletköve az U r 
Jézus Krisztus, kiben az a lkotmány szép renddel rakat-
ván, nevekedék, hogy legyen az Úrnak szent temploma, 
h o g y legyen Istennek hajléka a szent lélekben.« Mi e 
lap és a hazai reform, közönség részéről a legmelegebb 
rokonszenvvel üdvözöljük a nagyra hivatott délvidéki 
hitsorsosok tömörülési törekvését s bizton hisszük, hogy 
egyházi hatóságaink, melyek oly meleg szívvel karol-
ták föl a rokon mozgalmakat , nem fognak késni hatha-
tós támogatásaikkal . 

* A »Maros-Duna közi ref. le lkészeket és tanító-
kat segítő egyesület* a lapszabály-tervezete: 1. §. Az 
egyesület címe: Maros-Duna közi református lelkészeket 
és tanítók segítő egyesület. 2. §. Az egyesület pecsétje: 
az egyesület címe. 3. §. Célja: Az egyesület célja a 
Maros-Duna közi ev. reform, lelkészek és tanítók szá-
mára egy oly alap összegyűjtése, melynek jövedelméből 
azok díjaztatva, felmentetnének a mostani nyomasztó 
s minden erejöket megzsibbasztó anyagi gondoktól, hogy 
így minden erejöket és idejöket fordíthassák ama nagy 
és nemes célok elérhetésére való munkálkodásra, mely 
őket hazánk e részén úgy hazafiúi mint keresztyéni te-
kintetben lekötelezi. 4. §. Az egyesület tagja : lehet min-
denki ki az egyesület célját helyesli s azt anyagi t ámo-
gatásban részesítteti, és pedig a) alapító ki alapítványával, 
b) gyű j tő ki gyűjtésével, c) segítő ki önkéntes adakozá-
sával járul az egyesület tőkéje gyarapí tásához. A z egye 
sülét jövedelmét ezek szerint csak önkéntes adományok 
és hagyományok teszik. 5. §. Az egyesület igazgatása s 
a gyűjtött, alap kezelése : a következő örökre megállapított 
feltételek mellett kezeltetik. A z egyesület minden évben 
a Duna-Maros közi helyiségek valamelyikében évi ren-
des hözgyűlést tart , mely évi rendes közgyűlésen válasz-
tatik meg élethossziglan : Elnök, titkár, pénztárnok és 
100 bizottsági tag, kik azután az egyesület minden ügyeit 
egyik közgyűlésről a másikig vezetik, működésökről évi 
jelentést tesznek, bizalmatlansági szavazat esetén lekö-
szönnek. 6. §. A közgyűlés szavazattal biró tagja az, ki 
egyszer mindenkorra 10 frt alapítványt tett, vagy pedig 
évenként legalább 1 frt ád vagy gyűjt. 7. §. A z egyesü-
let az alapot úgy kezdi, h o g y a mint az alap jövedel-
met hoz, annak fele azonnal a Maros-Duna közi ref. lel-
készeknek és tanítóknak kiosztassék egyenlően, úgy azon-
ban hogy a segéd-lelkészek és tanítók mindenkor csak 
felényi osztalékban részesüljenek, mint a rendes lelkipász-
torok ; fele pedig a tőkéhez csatoltassék mindaddig míg 
az alap 10,000 fr tra nem emelkedik, a mikor azután 

0 része fog a jövedelemnek az idők végéiglen tőké-
sí t te tni ; 9/10 része pedig a fenntebb említett s örökre 
meghatározot t módon kiosztatik. Megjegyeztetvén, hogy 
egy »Máros-Duna közi ev. ref. egyházmegye létrejövése 
esetén a tiszta jövedelem V10 része az egyházmegye 
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közigazgatási s közművelődési céljaira fordítandó. 8. §. 
Az igazgató bizottság m i n d j n évben számadással tar-
tozik, mely a jelentéssel együtt k inyomatandó és lehe-
tőleg minden tagnak megküldendő. 9. §. Az alap meg-
szaporodva földbe fektetve kezelendő, és pedig ügy hogy 
azoknak gyümölcsöztetése lehetőleg úgy eszközlendő, hogy 
az nemzetünknek hazánk e részén való megerősödését 
előmozdítsa. 10. §. Az egyesület felosztása esetében — mely 
feloszláshoz a Maros-Duna közi lelkészeknek és tanítók-
nak egyetemes hozzájárulása szükséges, az egyleti alap 
vagyon az egyházmegyei hatóságnak adandó át azzal a 
meghagyássai , hogy az ezen alapot az alapszabályokban 
közlött s örökre megállapított feltételek mellett kezelje. 
I I . § Ha az egyesület avagy az igazgató-választmány 
az a 'apszabályokban meghatározot t célt, eljárást, hatás-
kört meg nem tartaná, vagy működése által az egyesü-
let vagyoni érdekeit esetleg az állam érdekeit veszélyez-
tetné, a m. k. kormány az egyesület illetőleg igazgató-
választmánynak működését azonnal felfüggesztheti, és az 
azt követő szabályos vizsgálat e redményhez képest az. 
egyesületet, vagy az igazgató-választmányt végleg fel is 
oszlathatja, esetleg pedig az alapszabályok legpontosabb 
megtar tására , különbeni feloszlás terhe alatt kötelezheti 
Minden esetleg hozandó közgyű ési határozatok, melyek 
az alapszabályok megváltoztatását , az egylet felosztását 
s ez esetben a vagyonnak hova fordítását célozzák fo-
ganatosítás e'.őtt a m. k. belügyminisztériumhoz felter-
jeszte.idők. 

* Kérelem. Mindazon t. c. urakat, kiknek »Az ev. 
tüzai kerület püspökei« című művem előfizetési felhívá-
sát megküldöt tem, tiszteletteljesen k é r e m : méltóztassa-
nak az ívnek akár kitöltve, akár üresen való visszakül-
désével nékem arra nézve, hogy magamat a műnek sajtó 
alá bocsátása, illetve a nyomandó példányok száma iránt 
tájékozzam, módot nyújtani. — Tisztelettel Eperjesen, 
1886. nov. 10-kén. — Ilörk József, collég, igazgató. 

* Szives kére lem. Az árvízveszély által lesújtott 
szegedi ev. ref. egyház fölsegélésére mai napig begyült 
kegyes odakozdzokról a megvizsgált számadások után az 
egyház által már kimutatás készíttetett, mely a jóltevő 
adakozók megnyugta tására hírlapokban közzé fog té-
tetni. De minthogy az egyház által kibocsátott gyüj tő-
ívek közül több ív máig sem érkezett b e : tisztelettel 
kérjük az illető ívtartó buzgó hitrokonokat, hogy a náluk 
levő ívet mielőbb, legkésőbb f. évi december hó 10-dik 
napjáig egyházunk elöljáróságához beküldeni szívesked-
jenek. — Szeged, 1886. november hó 10-én. — A sze-
gedi ev. refoim. egyház elöljárói : Varga Pál, lelkész, 
Bódvai Pál, algondnok. 

* Szerkesztői mondanivalók . Cz. L. urnák K. A 
küldeményt köszönettel vetiük s mihelyt a/, illető rovat 
szabadul, megkezdjük közlését. — P. S. urnák T-n. E g y 
esetről nem szabad hímet varrni s ennek alapján a ha-
tóságot megtámadni . Kezünkben több kinevezési okmány 
megfordult, de azok mindenikében ott voltak az »Ev. 
Militár-Seelsorger« után a II. C. betűk, melyek helvét 
hitvallásút (Helv. Conf.) jelentenek. — K. T. K. urnák 
D. Köszönet a kiváló figyelemért. Legalább közvetett 
tudósítást szívesen vennénk. T. E. úrnak S—ny. Mind-
kettőt megkaptuk s nem sokára hozzuk. 

* Hibaigazítás. A 45-ik szám »Adakozások« rova-
tában a budai ev. ref. templom építésére, a tatai ref. 
egyház sajtóhibából 40 frt 10 krajcárral van foltüntve, a 
mi 14 frt 10 krajcárra javítandó. 
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H I R D E T E S E K . 

A felső-baranyai ev. reform, egyházmegyébe kebe-
lezelt csehi-i egyház lelkészi állomására. 

Ezen állomás IV-ik osztályú, évi jövedelme 631 frt 
56 krra van felszámítva. A pályázati kérvények f. évi 
december hó 10-ikéig nt. Kovács Antal esperes úrhoz 
Terehegyre (u. p. Harkány) küldendők. 

Budapesten, 1886. november 10-én. 
S z á s z K á r o l y , 

dunamelléki ref. püspök. 

A tiszáninneni ev. ref. egyházkerületben, az abaúji 
egyházmegyéhez tartozó alsóvadászi egyház lelkészi állo-
mására pályázat hirdettetik. 

A z ezen állomáshoz kötöt t javadalom, terményben 
földjövedelmében, fapénzben, stólában 972 forint o. é. 
Második osztályba tartozik. Az adót az egyház fizeti. 

A pályázni kívánok kérvényüket december 13-ik 
napjáig, az e. m. espereséhez nt. Fodor Pál úrhoz adják 
be. Vi lmányban, utolsó posta Vizsoly. 

Miskolc, 1886. november 6-án. 
K u n E e r t a l a n , püspök. 

j p J ^ 1 1 , - s r . A . S 

A barsi ev. ref. egyházmegyébe kebelezett pozbai 
900 f i t ra számított lelkészi állomásra, mely fölterjesztés 
alapján az egyházkerület által a Il-od, de az egyház-
megye által később eszközölt kiigazítás szerint a Ill-dik 
osztályba soroztatott , pályázat nyittatván : a kérvények 
f. évi nov. 30-ig Kisölvedre az esperesi hivatalhoz inté-
zendők. 

Kelt Rév-Komáromban, 1886. nov. 7-én. 
P a p G - á / b o r 3 püspök. 

/ / / / / / / 

^ioloioltlololoMololololoiolololojololoiM 
fj Brünni kelme egy elegáns őszi vagy téli öltönyre, jf 
-§] 3.10 méter hosszú darabokban, teljesen elégséges egy férfi öl-
jjj tönyre, a finom frt 4.80 a legfinomabb írt 7.75 a legeslegfino-
| mabb frt 10.50 g^* v:i ló<li gyapjukel ine 

Palmerston és Boy téli kabátokra méterje frt 2.50, 5 frt. j | 
Loden írt 2.25 — 3 frtig. Női posztó méterje frt 1.25-től £ 
frt 2 .50- ig , küldi bárhova postautánvétellel a következő fin. 

1 posztó gyári raktár. S I E G E L - I M H O F Brünn, [ | 
Ferdinandsgasse Nr. 8 — Nyilatkozat. A fenti czég kel- jE 
méi tartós és ízléses készítés által különösen kitűnnek. A czég [£• 

•§3 ismert lelkiismeretessége és tekintélyes versenyképessége az iránt j?T 
is kezeskedik, hogy csak a legjobb áru a kiválasztott minta sze-

1 rint szállíttatik. — Kívánatra a fenti raktár küld mintákat 
|j ingyen és bérmentve. 3-10 |r 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatá rs : Szőts Farkas. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: JDx. BsU. la .g- i Zfcvdlor. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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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. Kinízsy-utca 29. sz. 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. 

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

külön 30 kr. 

JÜMF T e l j e s s z á m i i p é l d á n y o k k a l m i z i . d . i g r s z o l g - á H ^ a . t i a . x i k - - 5 ^ ® 

Az országos lelkészi gyámintézet új 
stadiumban, 

Mint a konventi tagok hirül hozák, miként 
az egyházi lapok közölték: a konvent pápai gyű-
lésén az ismert három javaslat elseje (a tűzkár-
biztosítás tervezete), minthogy az egyes kerüle-
tek nem fogadták el, a napirendről levétetett, a 
gyám- és nyugdíj-intézet alapszabályai pedig átté-
tettek a nyugdíjalap bizottsághoz azon utasítással, 
hogy ez a kerületek beérkezett véleményeinek figye-
lembevételével új tervezetet készítsen. E határo-
zattal a különben sokat szellőztetett ügy nemcsak 
részben, de, mondhatni, egészen új stadiumba lé-
pett ; mert míg az eredeti tervezetben a nyugdíj-
intézet a tűzkárbiztosítás reménylett jövedelmére 
volt fektetve s a nevezett intézettel egészen össze 
volt kapcsolva, addig most ettől eltérőleg a nyug-
díj-intézet — ha a lapok közlései szerint hozatott 
a konventi határozat — a gyámintézethez csa-
toltatott s akár evvel együttesen, akár nélküle, 
de mindenesetre új alapon szervezendő. Ennél-
fogva e nagyfontosságú kérdésnek a sajtóban 
ismét szőnyegre hozatala annyival inkább jogo-
sult, sőt szükséges, minthogy értesülésünk szerint 
a nyugdíjalap bizottság munkálata — egyelőre 
legalább — egyenesen a konvent plénuma elé 
fog kerülni s így tán az is kérdéssé vált, vájjon 
az alsóbb egyházi hatóságok hozzászólhatnak-e 
még az ügyhöz? Legyen szabad tehát nekem erre 
vonatkozólag néhány észrevételt tennem. 

Első észrevételem az egyházi törvény azon 
pontjának értelmezésére vonatkozik, mely az ily 
intézet felállításáról szól. E pont (Egyh. törvény 
217. §. é.) így hangzik : >Feladata (t. i. a köz-
alapnak) elaggott, hivatalra képtelenné vált lelki-
pásztoroknak, lelkészek özvegyeinek és árváinak 
számára egy nyugdíj intézet alkotását a közalap-
ból adandó állandó segély által előmozdítani.* A 
törvény e pontjának egyenes értelme (eltekintve 

a kifejezések s különösen > nyugdíj-intézet* kitétel 
határozatlanságától, mi főként abban nyilatkozik, 
hogy a lelkipásztorok s azok özvegyeinek és ár-
váinak nyugdíjintézetéről beszél), monüom, a tör-
vény egyenes értelme az, hogy a közalap segé-
lyével a lelkészeknek nyugdíj-intézet s özvegyeik 
és árváik számára gyámintézet alkotandó. Minthogy 
e szerint kétségtelen, hogy itt nyugdíj- és gyámin-
tézetről közösen van szó s azoknak sem egyikét 
sem másikát elhagyni nem lehet: csak helyeselni 
tudom a pápai konvent azon határozatát, hogy 
az eredetileg más alapra tervezett nyugdíj-intézetet 
a vele sokkal rokonabb természetű gyámintézettel 
foglalta össze és együttes nyugdíj- és gyám-intézet 
felállítására utasította kiküldött bizottságát. 

Másik észrevételem az így értelmezett inté-
zet felállításának módozatjára vonatkozik. Kétség-
telenül igaz, hogy szép és a közügy érdekében 
álló dolog volna, ha minden elöregedett lelkipász-
torunknak a szó valódi értelme szerinti nyugdíj-
intézetet állíthatnánk, olyat, melybe élete alko-
nyán visszavonulva, igazán gondtalanul élhetne pl. 
egész vagy legalább kétharmad fizetésének élve-
zetével, mint ezt a külföldi egyházak legtöbbjé-
nél vagy a rendezett polgári hivatalok mindegyi-
kénél az új kor humanizmusa meghonosította. 
Úgy de az ily nyugdíjazástól beláthatatlan messzi-
ségben áll még hazai egyházunk, mert ily intézet 
alapításáraszázezerek kellenének, a mik nincsenek; 
sőt ily elérhetetlen célért való törekvés nemcsak 
megközelíthetlensége miatt nem tanácsos, hanem 
hazai viszonyaink között általában véve feltétlenül 
nem is szükséges. Ha elaggott lelkészeink testi 
vagy nagyobb szellemi erőt igénylő munkát ma-
guk közvetlenül nem végezhetnek is, de míg se-
gédeiket útbaigazítani, egyháztanácsukat vezetni 
képesek: nem látom be, hogy miért törné magát 
az egyetemes egyház az ily munkabíró >Öregek* 
nyugdíjazásával. De azt már állítom, hogy mind 
az egyetemes egyháznak, mind az illető gyiileke-

93 
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zetnek egyes és ritkán előforduló esetekben egye-
nes érdekévé válhat, hogy akár természeti, akár 
szellemi és erkölcsi föltűnő fogyatkozásban szen-
vedő lelkészei a gyülekezeti szolgálat alól törvé-
nyes vizsgálat vagy önkénytes lemondás alapján 
felmentessenek. A ^ hivatalra képtelenné vált* 
ilyen lelkipásztorok számára már elvitázhatatlanul 
szükség van nyugdíj-intézetre. Szükséges ez az 
egyház szempontjából, hogy a ^hivatalra képte-
len4 hivatalnokok ne veszélyeztessék az egyház 
nagy céljait ; de szükség van az ily szerencsét-
lenségre jutott tehetetlenekre való tekintetből is, 
hogy ne kényszerüljenek az utcára vagy ne szo-
ruljanak volt gyülekezetüknek sokszor nagyon 
szűkmarkú gyámolítására. Eddig a ^hivatalra kép-
telenné vált* lelkészszel nagyon meg volt akadva 
az egyházi hatóság. Vagy szemet kellett hunynia 
sokszor botrányos fogyatkozásai előtt, mert nem 
dobhatta az utcára oly hivatalnokát, kit a gyüle-
kezet életfogytiglan választott s ez esetben végig 
kellett hallgatni az elégedetlen gyülekezet folyton 
megújuló panaszait, sőt a közbotrány elkerülése 
végett nem egyszer erkölcsi tekintély-szavával 
elhallgattatni a ki-kitörő elégületlenséget ; vagy a 
hivatalképtelenség kimondásával a tehetetlenné 
vált szegény szolgát a gyülekezetnek sokszor 
panaszos alamizsnájára szorítani. Én azt hiszem, 
hogy a zsinati atyáknak az ily szomorú állapotok 
megszüntetése lebegett szemeik előtt, midőn a 
törvény hivatok pontjában ya hivatalra képtelenné 
vált lelkipásztorok számára* a közalap segítségé-
vel nyugdíj-intézet alkotását elrendelték. 

A törvény rendelkezésének másik ága, mely 
ya lelkészek özvegyeinek és árváinak* szintén ynyug-
díj-intézet alkotását* parancsolja, (a ,nyugdíj-in-
tézet* szó helytelen alkalmazásától eltekintve) ha 
a >nyugdíj-intézet* helyett ^ á m - i n t é z e t ^ e t te-
szünk, elég világosan azt tartalmazza, a mit belőle 
az eredeti javaslat készítői kiolvastak és terveze-
tükbe befoglaltak. Ehhez tehát nincs szavam az 
>értelmezés* szempontjából. De annál szüksége-
sebb volt a törvény parancsának első ágát egy 
kissé szellőztetni, minthogy az eredeti javaslat 
nyugdíj-intézete minden elaggott lelkész számára 
mintegy ^kényszer-nyugdíjazás^-t helyezett kilá-
tásba ; s tennem kellett ezt azért is, mert a meny-
nyire én a kérdés hírlapi és gyűlési tárgyalásait 
figyelemmel kisértem, a javaslat ezen gyengéjére, 
hogy t. i. abban az egyházi törvény által nem ren-
delt,, söt helyes értelmezés szerint meg sem engedett 
alkotásról van szó, még eddig senki rá sem mu-
tatott. 

A mint a mondottakból látható, ha a tör-
vény intentiójának, az egyház és az egyházi hi-
vatalnokok jól felfogott érdekeinek megfelelő in-
tézményt akarunk létesíteni, akkor annak egy 

egységes nyugdíj- és gyám-intézetnek kell lennie, mely 
felölelje mind a ^képtelenné vált* hivatalnokok 
nyugdíjazását, mind a lelkészek özvegyeinek és 
árváinak gyámolítását. 

Harmadik észrevételem az intézethez való 
hozzájárulásra szól. A javaslat az intézet alapjául 
részint a közalap által adandó évi segélyt, részint 
a tagok évi járulékát és a belépéskor fizetendő 
illetményt jelöli ki; és ezek helyes alapok is, 
csakhogy egyfelől nem elégségesek, másfelől az 
intézet fenntartásának egy igen lényeges ténye-
zőjét mellőzik. Nem elégségesek, mert mint a 
tervezet is kilátásba helyezi, ezen alapokból vi-
szonylag oly csekély bevétele lesz az intézetnek, 
hogy csak i o o frtot adhat egy özvegynek, a mi 
bizony édes kevés, alig több a semminél. De 
tekinteten kívül hagyja a gyámintézet fenntartá-
sára első sorban hivatott, sőt kötelezett tényezőt: 
a hivatalt fenntartó testületeket. Isten és világ előtt 
az a belső törvénye minden ilyféle intézetnek, 
hogy ne csupán az érdekelt egyén rakosgassa 
össze tehetetlen korának vagy árvaságra jutandó 
családjának a gyámolító filléreket, hanem azon 
testület is járuljon a munkaképtelen hivatalnok-
nak és hátramaradt családjának fölsegéléséhez, 
mely a volt munkás szolgálatát élvezte. Én nagy 
súlyt fektetek e kérdésre mind elvi, mind gya-
korlati szempontból. Elvileg azért, mert egyházi 
testületünk egyik szégyenének tartom azt az ed-
digi eljárást, hogy elhalt hivatalnokának, papjának 
vagy tanárának családját legtöbb esetben könyör-
telenül az utcára dobta s mindössze a kegyév 
ismeretes intézményével enyhítette nem humánus 
eljárását. Bizony nem nagy dicséretére válik ha-
tóságunknak, hogy míg körülötte az állam, a 
magántársulatok s még az egyesek is nyűg- és 
gyám-intézetek által enyhítik a munkaképtelenség 
és elárvulás úgy is elég szomorú állapotát: ad-
dig az egyház a humanismus e hivatásszerű ápolója 
tétlenül elnézi, hogy különben is elég szegénye-
sen javadalmozott hivatalnokainak özvegyei és 
árvái minden gyámolítás nélkül, legtöbbször a leg-
nagyobb nyomorúságba jussanak ! Ideje már, hogy 
e szégyenletes állapot megszüntetésére maguk a 
fenntartó-testületek is áldozzanak valamit! — 
Gyakorlati szempontból azon közelfekvő egyete-
mes érdekből sürgetem a testületek hozzájárulá-
sát, mert ez által, ha csak annyit fizetnének is, 
mint egyes hivatalnokaik, az intézet jövedelme és 
a segélyezettek jutaléka csaknem kétszeresre volna 
emelhető. 

Többi észrevételeim oly természetűek volná-
nak, melyek részint a lapok hasábjain, részint az 
egyházhatósági gyűlések tanácskozásaiban már má-
sok felszólalásaiban nyilvánosságra jutottak. Ezeket 
tehát mint ismereteseket csak rövid kérés alakjába 
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foglalva terjesztem e lap utján a konventi nyug-
díjalap-bizottság tagjaihoz: hagyják ki a terve-
zetből a fennálló gyámintézetek célba vett beol-
vasztását, mellőzzék a kegyév intézményének meg-
szüntetését, vegyék be a segéd-lelkészek s ezek 
családjának segélyezését s végre az igazságosság 
érdekében egyenlősítsék a tagok által fizetendő 
évi járulékot. Ha az itt elmondott észrevételeket 
és különösen az egyházmegyék és kerületek által 
tett kifogásokat a konventi bizottság tekintetetbe 
veszi: akkor el fognak oszolni a tanácskozásokban 
és a hírlapi felszólalásokban kifezett jogos aggo-
dalmak s az országos nyugdíj- és gyám-intézet 
úgy fog létrejőni, hogy lelkészeink örömmel fo-
gadják. 

Várady F. 

Közös felelősség. 
— Szíves üdvözlet Sütő Kálmán úrnak. — 

Ezen lapok 45-dik számában Sütő Kálmán úr na-
gyon sötét színekben rajzolja korunk erkölcsiségének és 
vallásosságának hanyat lását ; és — legalább nékem úgy 
tetszik — mindezeknek legfőbb okát a törvényhatóságok 
»mételyező intézkedéseiben« keresi. 

Nem akarom vitatni az általa felhozott két ekla-
táns esetnek az illetékes hatóságok által eligazított törvé-
nyes, vagy törvénytelen voltát, hanem csupán annak 
ellenkezőjéről akarok valamit mondani. 

Annyi mindenesetre áll, hogy igen sok függ a lel-
kész urak tapintatos eljárásától, vagyis attól, miszerint 
mindig jól megvizsgáljuk: törvényes alapon állunk-e, 
vagy nem ? mert ijjesztéssel, avagy kényszerrel nem 
sokra megyünk. Elmondom hát egy felmerült esetnek 
történetét. 

A mult évben fehérvár-csurgói helyettes lelkész 
koromban fájdalommal láttam hétről-hétre, hogy a hely-
beli gróf bérlője, »az új földes úr«, vasárnap épen úgy 
dolgoztat, mint hétköznapokon és a munkát soha fel 
nem függeszteti. Először megüzentem neki, hogy ne 
dolgoztasson, mert kénytelen lennék ez ügyben máshova 
fordulni. Ezt semmibe sem vette, ép úgy dolgoztatott, 
mint annak előtte. 

Ezután a község érdemes főjegyzőjét kerestem meg, 
hogy a községi elöljáróság tiltaná el a folytonos mun-
káltatástól, mivel a cselédek az Úrnak házába soha sem 
járhatnak és így az Isten igéjét, az erkölcsi igazságokat 
hirdettetni sem hallván, erkölcstelenekké leendenek. De 
a jeles jegyző még praktikusabb vala mint én, mivel 
azt mondá : »ha mi betiltjuk : egy hét múlva megint dol-
goztat, hanem, tessék feladni a szolgabírónak.* Még 
azonban vártam, de mivel másodszori üzenetemre azt 
válaszolta: *az én kalenddriomomban fekete betűkkel van 
nyomva a vasárnap< legközelébb tartott presbyteri ülé-
sünkön felolvastam az egyházi törvények 28. §-át, külö-
nösen 3. alpontját, mely így hangzik: »/elügyelni, hogy 
a vasárnapot és saját ünnepeinket az egyházközségi tagok 
híven és illendően megtartsák.« Ezután elősorolván a már 
e lmondottakat : a presbyterium az ügyet magáévá tette 
és az új földes urat feljelenteni rendelé. 

Ekkor a presbyterium üléséből keltezve jegyző-
könyvi kivonat alakjában, hivatkozással az 1868. LIII. 
és az 1878. XL. törvénycikkre, feljelenténk az ünnep-

rontót és őt megbüntetni kértük. Ezt — valamelyik 
presbyter szívességéből — az illető még az nap meg-
tudta, s hírül hozták, hogy a Nagyságos bérlő úr azt 
mondta, miszerint majd megmutatja, hogy a ki fizet, az 
parancsol és nem a tiszteletes úr. Erre mi történt, nem 
tudom, de ügyünk három hónapig elintéztelenül maradt, 
(azt bajos is lett volna megtudni: miként kerülte ele-
jét az ügynek a Nagys. úr). 

Igazságunkat most már elhallgatni nem akarván, 
feljelentettem az ügyet az alispáni hivatal útján a köz-
igazgatási bizottságnak, mellékelvén a szolgabírói hivatal-
hoz már három hóval előbb beküldött feljelentés hiteles 
másolatát, kérve annak mielőbbi elintézését. Itt meghagy-
ták az illetékes szolgabírói hivatalnak, hogy ezen ügyet 
30 nap alatt végezze e l ; aki aztán hivatkozva egy 
1875-diki törvénycikkre, ügyünket mellékleteivel együtt 
áttette a kir. járásbírósághoz. 

Már-már azt hittük, addig huzzák-halasztják, hogy 
végre sem adnak minékünk igazságot, de a kir. járásbí-
róság csakugyan mégis tanu-kihallgatást rendelt el, mely-
nek alapján a vádlottat 50 frt pénzbírságra és az összes 
felmerült költségekben (tanuk felperesek, napi- és fuvar-
díjai) elmarasztalta, mely Ítéletet a felperes ügyvédje 
megföllebezett. Azonban a kir. törvényszék megerősítette 
az első bíróság ítéletét és azt végre is hajtatta. Im itt 
van az érem másik oldala. Es én úgy tapasztaltam, 
hogyha igazsága van valakinek és jogos alapon áll, min-
dig kap jó elégtételt és a mi törvényhatóságaink — ha 
csak rosszul nincsenek informálva — mindig a legna-
gyobb tiszteletben tartják egyházi törvényeinket. 

Arról nem akarok szólni, hogy vasárnapra tanú-
kihallgatásokat, szemléket stb. rendeznek néhol a szolga-
bírák, mert az ilyenek beszüntetésének is egyszerű módja 
van ! tessék a megye gyűlésen felszólalni és én azt hi-
szem, hogy nincs oly bizottmányi tag, aki a vasárnapot 
csend, rend és nyugalom napjává ne akarná tenni. De 
az ilyen is úgy legszebb, ha magától jön. Csak elismerés-
sel adózunk azért az olyan főszolgabíráknak, a milyen a 
veszprémvármegyei pápai járásé, a ki minden év január 
havában szigorú körrendeletet szokott kibocsátani a va-
sár- és ünnepnapok megünneplése tárgyában. 

Mi itt dunántúl igen jó egyetértésben vagyunk a 
törvényhatóságokkal, azok meg is teszik minden jogos 
és igazságos kívánságainkat, amiért csak elismeréssel 
adózunk nékik. 

Végül, megjegyzem, hogy mindezeket sine íra et 
odio kívántam elmondani, csupán azért, miszerint nem 
mindenütt visznek véghez a hatóságok »mételyező in-
tézkedéseket.* 

Sopron, 1886. november 10. 
Thúri Etele, 

fegyházi ref. lelkész. 

I S K O L A Ü G Y . 
Az államilag segélyzett községi tanitók helyzete. 

Ez év folytán egymást érték a panaszok arról, 
hogy az államilag segélyezett népiskolák tanítói mily 
siralmas állapotra jutottak, hogy az ily tanítók fizetései 
fél, sőt egész évvel hátralkékban vannak. A mult évi 
költségvetés tárgyalása alkalmával a képviselőházban is 
szóba hozatott ez ügy, de a sérelem orvoslása mai napig 
késik. Az alább közölt cikk Kriza Sándor tanító tollá-
ból e gyászos ügyet elég alaposan megvilágítja s meg-
szüntetésére nézve is tesz javaslatot. 

93* 
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Szükségtelen szószaporítás lenne, apró részletek fel-
sorolásával kimutatnom, mily nyomorúságos anyagi hely-
zetben vagyunk ez idő szerint, országszerte, mi, az ál-
lam által segélyezett községi iskolánál működő tanitók. 

Az t sem tekintem feladatomnak, hogy bővebb rész-
letességgel fejtegessem a ké rdés t : Életre való-e, egészsé-
ges alapon nyugvó intézmény-e az 1668. évi 38. törvény-
cikk 26. §. értelmében létrehozott államilag segélyezett 
községi iskola? Rövid fe le le tem: n e m ! Igazolja ezt a 
közoktatási kormány ama magatartása, hogy a közelmúlt 
években ily jellegű iskolák felállításához nem járult, sőt 
a már korábbi években szervezettek közül igen sokat 
állami jellegűekké alakított a kényszerí tő körülmények 
miatt E sorokban főleg néhány tényre akarok utalni, 
melyek alapján egy javaslattal bá torkodom előállani. 

Tény, hogy a közoktasásügyi kormány a közs. isko-
láknak az 1885/6. tanévre az államsegély fele részét nem 
engedélyezte, és semmi tájékozást nem nyúj t afelől, en-
gedélyezi-e vagy nem ? Tény , hogy a megelőző években 
utalványozott segély a minisztérium illető ügyosztálya 
által oly túlságos takarékossággal lett megállapítva, hogy 
beleszámítva az iskola egyéb bevételeit is, a befolyó ösz-
szegből a legszükségesebb kiadásait az iskolának teljes 
lehetet lenség volt fedezni, mi miatt az isk. pénztár min-
dig lebegő adóssággal kénytelen küzdeni. Tény , hogy 
szerfelett sok időbe telik, mig az államsegélyhez juthat-
nak az iskolák, és a hosszas késedelem miatt a tanítók 
fél sőt egész évi fizetéseiket hátralék gyanánt , (nem ren-
des havi részletekben) vehetik fel. Tény, hogy a községi 
iskola fenntartásáról a községek lemondtak, mivel anyagi 
helyzetük nem engedi az iskola további fenntartását, nem 
lévén miből, pótolniok a kormány által megvont állam-
segélyt Igy, községi határozat gyanánt a közs. képvi-
selő-testületek azt is kimondták, hogy a tanítókat tovább 
nem alkalmazzák. Mellesleg meg kívánom jegyezni, hogy 
nincs még tudomásom, mit szól a kormány az ily ér-
telmű községi határozatokhoz ? Mert egy törvényes ala-
pon megválasztott tanítónak, önhibáján kivül levő elbo-
csátása nem lehetséges miniszteri szó nélkül. De, hát 
megeset t dolog, h o g y ilyes határozatok kimondására a 
községek kényszerítve vannak. Ily tények okozzák a közs. 
tanitók nyomorúságos he lyze té t , ily tények bizonyságául 
szolgál Ember Jánosnak »A magyar néptanító anyagi 
helyzete* című röp i ra ta ; ily tények bizonyságára hozzák 
a hírlapok ma innen, holnap amonnan a tanítók pana-
szait, jajkiáltásait. 

Jóllehet s fel kell tételeznünk, hogy e tá rgyban a 
megyei közig, bizottságok, tanfelügyelők, községek felter-
jesztéseit a közokt. minisztériumban tudomásul veszik; 
de kérdem önmagamtól s kérdem tanítótársaimtól, hogy 
segíthessen ra j tunk a miniszter, mikor nincs alap, a miből 
utalványozhassa a kérelmezett segélyt ? Szerény vélemé-
nyem szerint nincs tehát más út és mód mint az, hogy 
folyamodjunk a legilletékesebb fórumhoz, az országgyű-
léshez, ő előtte tárjuk fel súlyos körülményeinket, s kér-
jünk helyzetünk javítására mélyreható, necsak ideig-óráig 
tar tó intézkedést, mint törvényhozó testülettől. 

Intézzenek a községi tanítók vármegyénként , avagy 
járásonként az országgyűléshez kérvényt, melyben kellő 
indokolással kérelmezzék anyagi helyzetüknek törvényho-
zási uton való javítását. Kér jék p e d i g ; a) hogy utasítsa 
a képviselőház az illető minisztert arra, hogy az állam 
altal segélyezett közs. iskolák részére az 1885/6. tanév 
még eddig nem utalványozott államsegélyt haladéktalanul 
utalványozza k i ; b) utasítsa a minisztert arra, hogy a 
községi iskolák számára ezután a segély kellő időben 
legkésőbb a tanév első hónapja végéig, teljes egészében 

levonások nélkül, az iskolák fenntartási szükségleteit tel 
jesen fedezhető mennyiségű Összegben engedélyeztessék ; 
c) tegyen intézkedést az országgyűlés, hogy mindama 
községi jel 'egű iskolák, melyek az illető községektől a 
törvényszabta 5°/0-os iskolai adón kívül semmi segélyt 
nem nyernek, s melyeknek a községek anyagi helyzetük 
miatt, a jövőben sem biztosíthatnak semmi segélyt, ala-
kíttassanak által állami jellegű iskolákká, a már alkalma-
zásban levő okleveles tanítók kineveztetésének szem előtt 
tartásáva' . 

Az orsz. közoktatási tanács nov. 13-án tar tot ta 
rendes havi ülését, dr. Sztoczek József főrendiházi tag 
elnöklete alatt. A tanácskozáson részt vett a tanács-ta-
gokon kívül a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
részéről dr. Klamarik János osztálytanácsos is. Az ülés 
első fontosabb tá rgyá t képezte a tanács t i tkárának ter-
jedelmes jelentése a mult tanév végén tar tot t érettségi 
vizsgálatok felől. A jelentés konstatálja, hogy az éret t-
ségi vizsgálatok az állami vezetés alá tartozó összes in-
tézetekben szabályszerűen folytak le s hogy a vizsgála-
tok jelentősége évről-évre emelkedik. Sok helyütt nem 
alkalmaztatott ugyan az igazságos szigornak az a mér-
téke, mely a vizsgálati utasítások szerint megkívánható 
lett volna, de ezt részint a helyi viszonyok, részint 
egyéb körülmények, melyeket a végeredmény mérlege-
lésénél szintén számba kell vennünk, igazolják. Altalá-
nosságban mindenütt szigorúbban folytak le az utóbbi 
tanév érettségi vizsgálatni, mint az 1884—85-iki tanév 
végén, mit a következő statisztikai kimutatás is bizonyít. 
Megjegyezzük, hogy a zárjelbe tet t számadatok az 
1884—85-iki tanévre vonatkoznak. Az állami vezetés 
alá tar tozó 75 középiskolában érettségi vizsgára jelent-
kezett 1547 (1547) tanuló, Írásbeli vizsgálatra bocsátta-
tot t 1481 (1505), szóbelire bocsát ta tot t 1372 (1424) éret t-
nek nyilváníttatott jelesen 150 (204), jól 368 (408), egy-
szerűen 648 (615). Javító vizsgálatra utasí t tatot t 151 (144). 
ismétlő vizsgálatra 50 (47), végleg elutasíttatott 5 (9). 
Élénk diskusszió tá rgyát képezte a főváros tanácsának 
amaz intézkedése, mely szerint a főváros az általa fenn-
tar tot t reáliskolákban a latin nyelv tanítására külön kur-
zusokat rendel. Az orsz. közoktatási tanács nagy elisme-
réssel nyilatkozott a főváros tanácsának dicséretes áldo-
zatkészségéről, de erősen hangsúlyozta a tanítás menete 
pontos körvona'ozásának szükségét, nehogy a tanítás 
puszta formalitássá legyen. A tanács későbbre tartot ta 
fenn a rendszeres tanterv kidolgozását, a midőn a latin 
nyelvnek, mint rendkívüli tan tárgynak tanítása az összes 
állami reáliskolákban elrendeltetik. Az ülés folytatólag 
tankönyvbirálatokat intézett el és csak a késő esti órák-
ban oszlott szét. 

T Á R C A . 

Tanulmány az úri-ima felett. 
( F o l y t a t á s . ) 

V. 

A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. 

Midőn egy ember jellemét akarjuk megítélni, nem 
annyira arra figyelün,k mit beszél, mint inkább belépünk 
és megfigyeljük a belső ember munkáját , (cselekedeteit); 
nem sokat törődünk eszméinek részleteivel, hanem nyo-
mozzuk a lánc-szemeket azok között és így megismer-
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jük az embert nem külszinről, hanem gondolatainak és érzel-
meinek belső folyásában. És midőn sikerült ezeket meg-
ismerni, megismertük igazi jellemét. Most már midőn 
előterjesztjük e két ké rés t : > Legyen meg a te akaratod* 
és »add meg a mi mindennapi kenyerünket* : rövid 
vizsgálat után azonnal felfedezzük »szerzőjük* jellemét. 
Sokan imádkozzák »Legyen meg a te akaratod« és »add 
meg a mi mindennapi kenyerünket« ; de mily kevesen 
imádkozzák ez utóbbit úgy, mint az előbbi kérések ter-
mészetes folyományát 1 

Nem kicsiny-e a száma azoknak, kik azért válasz-
tották azon munkakört, melyben élnek, mivel gondolták, 
hogy abban teljesíthetik legjobban az Isten akaratát, össze-
hasonlítva azokkal, kik azt választották, mely rájuk nézve 
legkellemesebb, vagy a mely legbiztosabb kenyerük meg-
szerzésére ; — mondom — nem kicsiny-e a száma azok-
nak, kiknél e földi segély és vigasz kisebb fontosságú, 
mint az Isten akaratának teljesítése?! Ha az embereket 
két osztályba sorozzuk, az elsőbe azokat, kik dolgoz-
nak, mert dolgozniok kell és a másodikba azokat, kik 
azt keresik, hogyan találhatnának munkaközben legjobb 
alkalmat az Isten akaratának teljesítésére és az ő szol-
gálására: nem szükséges mondanunk, melyik osztály 
lenne népesebb és melyik lenne inkább krisztusi osztály ! 
Hány ok sürget, hogy imádkozzunk az élet megmaradá-
sáért, azon egyen kívül, mely az úri ima elmondására 
vezérelt ! Midőn időnk felhasználásának hasznos és kel-
lemes útját megtaláltuk, midőn körül vagyunk véve ba-
rátokkal, kiknek tanácsa vezet, szívének szeretete feléleszt 
és megjutalmazza munkánkat : valósággal okunk van így 
imádkozni: »A mi mindennapi kenyerünket add meg 
nekünk ma!« 

Tehát e kérés már első tekintetre mutatja, hogy hozzá-
illő része az úri-imának. A többiek szellemi kérések, ez 
földi segítségért való kérés. E kérés megajándékozza a 
világot, amint azt a vallásos ember látja. Először ételünk, 
italunk, ruházatunk jön itt tekintetbe és azután látjuk 
azokat mennyei oldalról. E kérés egész fóldi helyzetün-
ket Isten eleibe teljeszti és előtte az ő segítségével 
rendbe hozza azt, és minden nap igazi értékére szál-
lítja le, melyből mi a feledékenység és napi foglalkozás 
nyomasztó helyzetébe sülyedünk. A helyett tehát, hogy 
könnyű volna e kérést imádkozni, egyike a legnehezeb-
beknek. Ez azoknak kérése, »kik keresik először Istennek 
országát és annak igazságát és vesznek, jóllehet nem 
birtak, kik élnek a világgal, de nem élnek vissza vele.* 
Mindazonáltal ne féljünk használni ez imát — jóllehet 
tudjuk, hogy sok abban az önző — mert Isten kész 
megbocsátani ama gonoszt, mely ezen kérésünkben van 
és így megnyerhetjük ajándékát, ajándékával áldását, 
mely megtisztítja szíveinket és mennyei kívánságokra 
éleszt szeretetének ismerete által. 

E kérésben első helyen e szóhoz jutunk : »add 
meg«. Az Isten gazdag kincstárának kulcsa; egy szó, 
mely felnyitja e'őttünk az ég ablakait, mely felébreszti 
bennünk Isten mindenhatóságát és eszközli adományaí-
nak kiáradását; egy szó, mely a hatalom jogara az em-
ber kezében, ha a nagy adományozó felé tudja azt irá-
nyítani a felé, kitől minden áldás jött, ki ad, nem szükség-
ből, hanem szabadon, mivel az ő természete nem az 
önkény, hanem a készség ; egy szó, melyet használnunk 
kell, mert szegények vagyunk, de a mely szó szánkba 
adatott, mert gazdagok akarunk lenni; egy szó, mely 
— jóllehet gyakran használhatjuk — mindig azt visz-
hangozza füleinkben: »nyerni Istenben!« Nem idősza-
konként használandó ezen kérés, mert Isten soha sem 
fárad el ez »adásban*; nem menti ki. magát mint az 

ember, hogy nem ad többet, mert már sokat adott, 
hanem adományainak további osztogatásává! kielégíti 
azon bizalmat, melyet korábbi adományai inspiráltak. 

Vannak szellemi adományok, melyeket Isten ad, 
vagy legalább olyanok, melyeket nem nyerhetünk meg 
Isten segítsége nélkül. De e kérésben aképen tanít Jézus, 
hogy Istennek e kérésben foglalt adományán, nem a 
szellem, legalább közvetlenül nem az, hanem a test jól-
létéért függünk. Azt kell mondanunk : >add meg* azt, 
a minek megszerzésében töltjük el egész életünket. Nem 
azt mondjuk : »gondoskodjál rólunk* vagy »vezess a meg-
élhetés útjára*, hanem egyszerűen »add meg* : mintha 
az egyenesen a te kezedből jőne a mienkbe! A mi igaz 
a mező növényeiről és állatairól, igaz rólunk is : »Ezek 
rád várnak, hogy adj nekik eledelt alkalmas időben.* Ez 
a biztonság az, mely mindennap megtalálja a maga 
kenyerét, ez az Isten karjainak kinyújtása felettünk, mely 
mutatja, hogy Isten iránt nagy függést érezünk. És 
minél közelebb jutunk a kenyér megszerzéséhez, annál 
inkább látjuk az Istent. Munkálkodhatunk, ülhetünk 
szobánkban és okoskodhatunk, töprenghetünk, hogy nem 
látunk senkit sehol, ki rajtunk segítene, rólunk gondos-
kodnék : de midőn mindezeknek végére jutottunk, meg-
találjuk Istent, ki »megadja a mi mindennapi kenyerün-
ket* és úgy érezzük, hogy nem a magunk hatalmában 
vagyunk, hanem valaki máséba jutottunk. Nem mi növel-
jük a vetéseket : a tudományok összes hatalma sem képes 
egy aratást létrehozni 1 Nem kell-e hát közöttünk még 
a legjobbnak és legerősebbnek is egyedül Istentől várnia 
kenyerét ? ! Igaz lecke, melyre csak egy évi éhség is oly 
kinosan megtanít. Ha meggondoljuk az Isten által táplál-
tak millióit, az eledelek különféleségét, melyekkel táplál-
tatnak a föld minden részein, a megszámlalhatlan dol-
gokat, melyek oly könnyen történnek, de a melyek nem 
történés esetén milliókat vinnének az éhhalál sírjába, a 
különböző okokat, melyeknek együtt kell szabályoztat-
niok és vitetniök az élet végső ha tárá ig : nem vagyunk-e 
e 'éggé meggyőzve, hogy Isten nem tétlen szemlélője a 
földnek, melyet az ember lakhelyéül alkotott ? ! 

Hanem van itt egy másik szó, mely összeköttetés-
ben áll e szóval »add meg.» Első látásra idegenszerűnek 
látszik, hogy azt mondjuk »add meg a »mi« kenyerünket. 
Az első igazság, mely ebben kifejezést nyer az, hogy az, 
a miért imádkozunk, a mienk és nem másé tartozik 
lenni. Kérnünk kell Istent, hogy adjon »nekünk«, de má-
sok megsértése nélkül. Nem szabad learatnunk örömmel 
azt, mit mások aggodalommal vetettek, sem pedig mások 
dolgába elegyednünk. »Ha valaki nem dolgozik, ne is 
egyék*. A kenyér, melyért imádkozunk, i s ten adománya, 
a mennyiben Isten van érdekelve, de a mienk, a meny-
nyiben embertársaink vannak érdekelve. Nem szabad úgy 
kérnünk Istent, hogy embertársaink romlására gondoljunk 
Nem szabad - érdekeinket másokéval ellentétbe hozni, 
avagy sérteni azokat. E kérés tehát megóv az önzéstől 
és annak következményeitől. A z a kenyér, melyet 
>atyánk« »ad«, nem a restség és csalás kenyere. És 
ezért, midőn így imádkozunk : > A m i mindennapi kenye-
rünket add meg nekünk ma«, nem gondoljuk vagy vár-
juk, hogy Isten felemeljen a közönséges emberek munka-
köréből, sem pedig, hogy megszabadítson az élet ter-
hes feltételeitől, küldvén eső alakjábán kenyeret a földre; 
hanem bízunk, hogy találni' fog íszáttiunkra munkát, 
mely nemcsak kenyeret, ad, de más jótételeményeket is 
fog hozni nekünk; »mert nemcsak kenyérrel él az ember, 
hanem Istennek minden igéjével, mely az ő szájából szár-
mazik*; azaz nemcsak egyszerű, látható adományaival 
Istennek, hanem körülményeinknek általa való berendezé-
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sével és munkára való képességünk adományozásával és 
gyakorlásával. 

E szó »mi« megtanít továbbá, hogy jól figyeljük 
meg kívánságainkat, hogy ne kérjük azon dolgokat, 
miket mások élveznek, hogy ne kérjük azokat, miket 
a pillanat késztet kérni, hanem a »mi kenyerünket*, azt 
a kenyeret, mely legillőbb társadalmi állásunkhoz. Az, a 
kinek nagyon kevés vagy épen semmi nem adatott, 
épúgy imádkozhatja ez imát, mint a gazdag, megemlé-
kezvén, hogy az, ki ez imára tanított, maga napról-
napra úgy élt, hogy nem tudta fejét hova lehajtani, 
hogy reggel nem tudta, mieledelt hoz az estve, s ki midőn 
meghalt, nem volt hely, hova eltemethető lett volna és nem 
hagyott maga után semmi egyebet, mint a ruhát, me-
lyet viselt. Jóllehet ez volt a helyzet, melyet mi nem kí-
vánhatunk magunknak, de e helyzetnek is meg vannak a 
maga áldásai és azok, kik ily sorsra praedestináltattak, 
azt fogják a végén találni, hogy nem volt kis örökség 
részesülni az Úr szegénységében. 

Tehát e szó »mi« általában tanít, hogy szorgalma-
sok, megelégedettek és jótékonyak lenni, akaratunkkal és 
erőnkkel dolgozni, tudjunk hogy legjobban betöltsük hiva-
tásunkat ; hogy tanuljuk meg Istentől várni munkánk gyü-
mölcsét és Istenhez fordulni munkánkért és miután meg-
kaptuk ezeket, legyünk megelégedve, akár kicsinyek, 
akár nagyok azok és juttassunk másoknak is azokból. 
Az, a ki kenyere megszerzésére ez imával felövezve in-
dul : örömteljes bizalommal fog napi munkájához és az, 
a ki bőségben van, intetik, hogy legyen szorgalmas annak 
igazságos növelésében. Ne hagyja a nyomorban azt, kit 
az ő segítsége megmentene ; mert a mi ügyünk az egész 
emberiséggel közös ügy, a mire Urunk önfeláldozó élete 
mindig mint példánykép tanít. Ha az egészséges nem 
dolgozik, mi lesz a beteggel ? Ha az erős nem lát 
munka után, ki fogja segíteni az öreget és gyermeket ? 
Azoknak, kik dolgoztak és még sem látják eredményét 
munkájoknak, azt mondhatjuk >várj és imádkozzad ezen 
imátl* Ennyi az egész, a mit mondhatunk, nem azért, 
mert az ilyen állapot kétségbeejtő, hanem mivel ez ma-
gában foglal minden vigasztalást és reményt, ha a szent-
lélek megtanította az ilyet így imádkozni: »A mi min-
dennapi kenyerünket add meg nekünk ma.« 

Midőn Urunk a » kenyérért* tanít imádkozni, ki-
jelenti, hogy a világi javak utáni kívánságaink ne szen-
vedélyesek, hanem mérsékeltek legyenek, csakis olya-
nok, melyek helyzetünk természetes szükségeit kielégí-
tik. Nem kívánhatunk sokat csakis annyit, a mennyi 
képesít az Isten akaratának eredménynyel való munká-
lására. Legyen tehát imánk mérsékelt a világi javak kí-
vánásában, mert ha imánk anyagi, hálánk is anyagi. Ha 
a kenyérért imádkozunk, akkor a kenyérért adjunk há-
lát. Ha mai kielégíttetésünk nem véletlenül jön és nem 
is azért, mert tegnap és tegnapelőtt is hasonló módon 
elégíttettünk ki, hanem mivel Isten gondoskodik napi 
szükségeinkről és ad életet napról-napra: akkor ma a 
mai nap áldásait kell megköszönnünk, jóllehet az áldá-
sok ugyanazok, mint a tegnapiak. És a mint a napon-
ként felkelő nap érinti az alvó madarak szárnyait, a 
melynek látására örömdal kezd zengeni az erdők üde 
fái között, mintha a nap sohasem kelt volna fel meg-
előzőleg: ugyaz Isten áldásai keltsenek naponként meg-
újult érzelmeket atyánk iránt, hogy fordítsuk életünket 
az ő napjának világossága felé. 

E gy másik lényeges vonás e kérésben ez : »add 
meg a mi kenyerünket »ma« ; azaz hogy mindennap 
csak a máért kell imádkoznunk. Ez ama nagy fontos-
ságú pont az Istennek tetsző élet berendezésében, melyet 

Urunk követett és a mely a szentírásnak nevezetes he-
lyévé vált. Urunk anticipálta az ellenvetést, hogy úgy 
kell gondoskodnunk a holnapra, mint a mára és emlé-
keztet, hogy a ki az ég madarait táplálja és a mezők 
liliomait ruházza, tudja, hogy a mi életünk szintén táp-
lálást igényel az állandóan megújuló szükségek kielégí-
tésére. Emlékeztetvén minket gyarlóságunkra és az Isten 
gondoskodásának elégséges voltára, elbizakodottságunk-
ban megszégyenít mondván: »Nemde nem nagyobb-e a 
lélek, hogy nem az eledel és a test, hogy nem az öltö-
zet ?« »Nemde nem drágábbak vagytok-e ti azoknál?« Az, 
a ki adta neked a nagyobbat, nem fog-e gondoskodni a 
kisebbről is? Az, a ki teremtett és fenntart — bátran 
bizhatunk — ki fogja elégíteni a végtelenül kisebbet, 
napi szükségeinket is. Kedvét találja Isten a mezei liliomok 
ruházásában és nem fordít rátok gondot, kicsinyhitűek? 
Nem tudja, hogy mire van szükségtek ? úgy hogy kény-
szerítve vagytok félni és aggodalmaskodni? Napi életed 
egyformasága eltérít-e az isteni gondviselés hitétől és űz, 
hogy magad légy, kitől függeni kivánsz ? »Annak oká-
ért mondom néktek, ne legyetek szorgalmatosak a ti 
életetekről, mit egyetek, vagy mit igyatok, sem a ti 
testetekről, mivel öltöztessétek!* Ne zavard hát össze a 
mai nap gondjait és kötelességeit a holnapéival. Ma kérem 
Istent, vigyen át a mai napon, ha jön a holnap, tudja, 
hogy úgy függök rajta, mint most. Semmit sem törő-
döm a jövővel, mert mindent rá bíztam. 

De vájjon megtilt-e ez mindennemű tervezést ? Bi-
zonyára nem. Semmit sem tilt, a mi ellenkezik a jelen 
kötelességével. Nem akadályoz semmit, a mi nem jelent 
Istenben való bizalmatlanságot, a mi nem szül félelmet vagy 
a szellem alásülyedését. Ilyen tervezés megengedtetett 
annak, ki imádkozza ezen imát. Az ilynemű aggodalmak 
>mit egyem holnap?* mintha nem lenne Isten ho lnap: 
az ismeretlen jövőnek biztos gondolatai, melyek jelen 
kötelessségeink teljesítésében gátolnak; az önmagában 
bizó munka, mintha magunkban többet bíznánk, mint az 
Isten gondoskodásában; mindezek természetesen ki van-
nak zárva. Hogy nagy különbség van, a hitetlen, aggá-
lyos képzelődés és az isteni gondviselés között, azt min-
denki megfogja érteni, a ki gondolkozott a kérdés felett. 
Kötelességed van ma és e végett erőre van szükséged? 
Akkor ne gondolj a holnapi eledelre, vagy hogy miké-
pen fogod teljesíteni a holnapnak kötelességeit; végezd 
el a >ma« kötelességeit, melyek önmagukban igénylik 
minden gondodat. Készítsd előre magad, a mennyire 
állandóan tudod tenni azt, azzal, a mit ma kötelességed 
megtenni. Tégy félre 7 évre gabonát, mint József, ha 
értésedre adatik, hogy szükséged lesz rá. Gyűjtsd össze 
holnapra — mint Urunk — a mai nap morzsáit, hogy 
semmi el ne vesszen. De mindezeket úgy cselekedd, mint 
a ki az Isten akaratán függesz és akképen, hogy a szere-
tet, vendégszeretet és állásod igényeit ne sértsd meg. 
Itt mindenesetre minden egyes ember saját lelkiismerésé-
nek kell elmondania, hogy mennyit költsön és mennyit 
tegyen félre jövőre ; nincs más szabály, mely meghatá-
rozná ezt, mint mindenkinek saját lelkiismerete. 

A mindennapi kenyérért való kérés tehát megtisz-
títja szellemünket a villágiasságtól, fösvénységtől és ke-
ményszívűségtől; megóv a fennhéjázás elbizakodás és 
becstelenség bűneitől, meg véd az elégedetlenségtől, irigy-
ségtől és az indolenciától. Másfelől napoként emlékeztet 
a halára az iránt, kitől száll alá minden adomány és 
tökéletes ajándék ; kitől nyerjük a mindennapi kenyeret, 
mint testi éietünk tápláló erejét. Azért csak imádkozzunk 
hittel, bizalommal és hálával : Add meg a mi mindennapi 
kenyerünket ma ! Szó'ts Gerö. 
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K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
„Természeti törvény a sze l lemi v i lágban" *) cím-

mel egy nagy feltűnést keltett könyv jár ta be ez év 
folyamában a külföldi könyvpiacokat . A könyv eredeti-
leg angolul Íratott s hazájában félév alatt 17 kiadást 
ért, de ma már német és francia nyelvre is le van for-
dítva. Szerzője: Drummond Henrik edinburgí fizika-tanár; 
t á rgya : vallás-erkölcsi kérdések. A minden tekintetben 
figyelemreméltó műről, illő, hogy hazai közönségünk is 
tudomást vegyen. 

A könyvnek már keletkezési tör ténete is érdekes. 
Drummond, mint említők, a t e rmésze t tudományok pro-
fessora s e minőségében főiskolai tanfolyamon fizikát ad 
e lő ; de e mellett, mint az angoloknál nem ritka, buzgó 
hivő, tevékeny részt vesz az egyház társadalmi mű-
ködésében és vasárnaponként előadásokat tar t művelt kö-
zönség előtt vallás-erkölcsi kérdésekről. Mint buzgó hí-
vőnek, kettős foglalkozásában, csakhamar föltűnt, hogy 
vasárnap vallási előadásaiban egészen más módszert 
használ, mint köznapi munkájában a főiskola fizikai tan-
székén : itt a te jmészet demonstrálható jelenségeit fejte-
gette, ott a szellemi élet érzék feletti tüneményei t magya -
rázgatta. E ket tős foglalatosságában — mint könyve 
előszavában maga mond ja — lassanként »új fény gya -
nánt* tűnt föl elméjében az a gondolat , h o g y a te rmé-
szetben ugyanazon törvények uralkodnak, mint a szellemi 
világban s ennek fő-fő törvénymagyaráza tában , az evan-
géliumi kijelentésben. E gondolat ján éveken át elmélődve, 
fizikai és theologiai ismereteit összehasonlítva, a t e rmé-
szeti és vallás-erkölcsi élet tüneményei t pá rhuzamba ál-
lítva : fogamzott meg lelkében azon világnézlet, melynek 
egyes vonásait a szóban forgó munkában népszerű mo-
dorban leirta. 

A könyv, melyet német kiadásban olvastunk, egy 
tá jékoztató bevezetés után, tartalmilag összefüggő érte-
kezések, illetőleg felolvasások sorozata. A z első »Az élet 
keletkezéséről* szól. Kiindul abból, h o g y az »önszülés« 
elméletét az »élet« keletkezésére nézve ma már minden 
jóhitelű természet tudós abba hagy ta s helyet te az »omne 
vivum ex vivo* elvére helyezkedett . Élet csak életből 
származik: ez az élő természet elismert törvénye. Ez a 
törvény uralkodik a szellemi s közelebbről a vallás-er-
kölcsi világban is. E n a g y törvény, a vallás-erkölcsi 
életre alkalmazva, azt jelenti, hogy senki sem képes 
új életet, »új embert« teremteni magában : erre csak az 
isteni kegyelem s ennek J. Krisztusban nyilatkozott ujjá-
szülő ereje képes. Kiben az Istenfia van, annak élete 
van, kiben ez nincs, annak nincs élete. »Elfajulás« a 
második értekezés címe. Kiindul azon természeti törvény-
ből, hogy a szerves lények, növények, vagy állatok, ha 
minden gondozás és ápolás nélkül magukra hagyatnak , 
minden a nemesítés és a cultura által nyer t nemesebb 
tulajdonságaikat levetkőzik és ősi vad állapotjukra, ere-
deti typusokra esnek vissza. E tö rvény : a természeti 
állapotba visszeesés törvénye, az elfajulás. A szellemi-
erkölcsi világra alkalmazva, az embernél az e lhanyago-
lás és nem-művelés az őstermészeti, az állat-emberi 
állapotba sülyeszt vissza, melyben a természeti haj lamok 
uralkodnak, mely a természeti önzés és velenőtt önér-
dek felszabadítása, egyszóval az állati elfajulás, az elálla-
tiasodás. E fejezetben az evangelium és Pál apostol 

*) Natural law in the spiritual world. by Prof. H. Drummond. 
17-th edition 7 s. 6 d. Német fordításban Hinrich'sche Buchhand-
lung, Leipzig, 1886. 7 mk. 

bűntana van biológiailag bebizonyítva s ennek alapján 
az emberinem és az egyes ember »váltságra szorultsága* 
demonstrálva. — »Növekedés* a címe a 3-dik értekezés-
nek, melyben az első fej tegetés alapján azon krisztusi mon-
dás igazságát bizonyítja, hogy »a mi testtől született test 
az* s hogy a lelki növekedés csak a lelki élet azon teljessége 
által lehető, mely azt mondha tá magáró l : »én vagyok a 
fel támadás s az élet, a ki bennem hiszen, ha meghal is, él 
az.* — A »Halál«-ról szóló 4-ik fej tegetés a halál ter-
mészettani fogalmából indul ki. »A természeti ha 'ál — 
mint Spencer mondja — a külvilághoz való vonatkozá-
sok megszűnése.* Á növény, ha a fényből és a talajból 
semmi táplálékot nem képes többé felvenni, halott . A z 
állat, ha a külvilághoz való minden vonatkozása meg-
szűnik, meghal, nem él. E g y ember, kinek a testi világ-
hoz nincs többé vonatkozása, testi h a l o t t ; ha a szellemi 
világ iránt veszíti el e vonatkozó erejét, lelki ha lo t t ; ha 
Isten iránti vonatkozása, viszonya szűnik m e g : vallás-
erkölcsi halott . E pontban az erkölcsi életnek vallási 
alapja, azaz erkölcsiségünknek Istenben gyökerező volta 
demonstrál tat ik. — Rendkívül érdekes az »Orök élet«-ről 
szóló tanulmány. Ez is Spencer tételéből indul ki. Az 
élet, Spencer szerint, a környezet tel való megegyezés . 
»Az élet, mondja Spencer, csak addig tart , míg a kör-
nyezet megfelelősége; tökéletes megegyezés a tökéletes 
környezettel , tökéletes életre vezet s ha a környezetben 
a lelki élet soha sem nélkülözné a neki megfelelő ha tá-
sokat, az ember örökéletű és öröktudású lény lenne.* 
Az »örök élet«-re alkalmazva, ez a J. Krisztus szavait 
jelenti, melyek szerint »az az örök élet, hogy téged egye-
dül ismerjenek el igaz Istennek és a kit elbocsátottá!, J. 
Krisztust.* H o g y az ember lelki életében Istennel táp-
lálkozik, szent lelkét elsajátí thatja, Isten tökélyeiből, örök 
életéből magának lelki környezetet alkothat, h o g y már 
e földön Istenben é lhe t : ez a legerősebb bizonyítéka az 
örök élet valódiságának. »Mert, Pál apostollal szólva, 
melyik ember tudha t ja azt, a mi az emberben vagyon ? 
ha nem az embernek a maga lelke, mely benne vagyon 
azonképen azt is, a mi Is tenben vagyon, senki nem 
tudja, hanem az Isten lelke. Mi pedig nem e világnak 
lelkét vettük, hanem a lelket, mely az Istentől vagyon, 
hogy megtudhassuk azokat, a melyeket a jándékozot t 
nekünk az Isten.* A »környezet* feliratú cikk a külvi-
szonyok változtató befolyását, a körülmények módosító 
hatását ecseteli, miből a természeti életben a növényi és 
állati élet fajainak és egyedeinek átalakulása származik. 
A szellemi és erkölcsi életre szintén idomítólag ha tnak 
a viszonyok és körülmények. A hatások olyanok, mint 
ha tó -okok : a jók és nemesek javítanak és tökéletesí te-
nek ; a rosszak és aljasok durvítanak. A legnemesebb 
szellemi környezet az emberre n é z v e : az L ten és az ő 
erő- és akarat-nyi latkozata a J. Krisztusban. Ebben van 
magyarázata a bibliai t é te lnek : »ő benne tökéletesek 
vagytok,« mert a környezet törvényénél fogva, ha ve 'e 
élünk, vele érezünk és cselekszünk: az ő átalakító ha-
tása, az ő tökéletessége látszik meg rajtunk, költözik 
belénk. 

Ily szellemben és ily modorban vannak tar tva az 
eredeti egy könyv többi fejezetei is, melyek »a typus-
sal való összhangzat, * a »fél-parasitismus,« a »parasitis-
mus* és az »osztályozás« címeít vise'ik. Mindenik kér-
désben egy -egy természeti, biologiai, elismert törvényből 
indul ki, azután alkalmazza azt a vallás-erkölcsi élet 
analóg tüneményére és kivonja belőle a törvényt , ren-
desen a biblia szavaival. Ezér t úgy tekinthető e könyv, 
mint az evangeliumi igazságok biologiai apologiája. Bár-
mily szokatlan is ez az eljárás, egyet nem lehet tőle 
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megtagadni , azt t. i. hogy általa a vallás-erkölcsi élet s 
közelebbről a keresztyénség igazságai egy eddig egészen 
ismeretlen oldalról világíttatnak meg. É s e világítás nem 
csalóka tünde fény, mely egy pillanatra kápráztat s az-
tán eltűnik, hanem igaz, valódi világosság, mely világol 
és melegít. Nem állítom, hogy minden egyes fejtegetése 
egyenlően meggyőző, de azt igen, hogy mindenik szel-
lemes és vallásosan építő. Valami sajátságos üdeség és 
tőről metszett eredetiség vonul át az egész munkán, 
mely nemcsak megragad, de állandóan magához láncol 
és foglyul viszi az értelmet és szívet. Szerzője alapos 
természettudós, de ép oly jár tas theologus s e két lény 
az egy emberben oly vonző személylyé egyesült, minő-
vel ritkán találkozunk a mai korban. Ha jellemeznem 
kellene, Drummond tanárt hivő természettudós-nak nevez-
ném, kiben a 19. század tudása az evangeliumi hittel ma-
gasztos harmóniába olvadt. 

Én igazi lelki gyönyörűséggel olvastam e szép 
könyvet s hiszem, h o g y más is élvezetet merít belőle. 

Szőts F. 

B E L F Ö L D . 

Könyves Tóth Mihály jubileuma. 
Az ősz lelkipásztor, a hazájáért szenvedett hazafi, 

a kiváló ember tiszteletére, noha »az öreg puritán* min-
den ünnepeltetés ellen előre tiltakozott, minden rendezés 
nélküi Oly ünnepélyesség folyt le Debrecenben, mely igaz 
bensőség és a valódi érdem iránt nyilatkozó önkénytes 
elismerés oly jeleneteit tünteti elénk, melyekhez a mai 
jubiláló világ »síppal trombitával* csinált látványosságai 
között — hiába keresünk hasonmást . Egyháza , városa, 
testvérfelekezetek, országos egyházunk jelesei: önkénytes 
versenyre keltek az egyszerű de kiváló férfiú iránt ér-
zett tiszteletüknek kifejezésében. A megható ünnep le-
írását a következőkben adjuk olvasóinknak. 

A küldöttségek között első volt a karcagi reí. egy-
háztanács és város képviselő testületének nyolc tagból álló 
küldöttsége, mely Madarász Imre karcagi lelkész és doctor 
Lenk Gusztáv orvos vezetése alatt jelent meg s megható 
szép beszédben Karcag város közönsége érzelmeit Mada-
rász Imre lelkész tolmácsolta. K. Tóth Mihály könnyes 
szemekkel adot t kifejezést Ka rcag város iránti hálájának, 
s köszönte meg, hogy őt e napon ily nem várt kedves 
nagybecsű meglepetésben részesítette. 

A debreceni reform, egyháztanács nagy és díszes 
küldöttségét főt. és méltős. Révész Bálint püspök úr és 
Szűcs István főgondnok úr vezetette. Révész Bálint püs-
pök úr üdvözlő beszéde következő: Nagytiszteletű u r ! 
Közkedvességű lelkésze debreceni ev. ref. egyházunknak, 
szeretve tisztelt Nesztora i t teni lelkészi karunknak, érde-
mekben gazdag polgára, büszkesége városunknak 1 

Ri tka s osztályrészül csak igen keveseknek ju to t t 
örömnapot engedet t ma megérni a végetlen isteni ke-
gyelem Nagytiszteletűségednek, midőn lelkészi hivatalos-
kodásának 50-ik évét töl thet te b e ! 

Hányan nem érhetik meg csak a születésök 50-ik 
év fordulati napját is ? hányan hullanak el a kitűzött 
pályacél elérése előtt, mielőtt bemehetnének az igéret 
földére, vagy a kik révpartra jutottak, azok közül is mily 
sokan szedhetik csak rövid ideig annak virágait ? 

S im nagytiszteletűséged meghaladta már az egyik 
élethatárt , a 70-ik évet, sőt közel jutot t a későbbihez, a 
8o-ikhoz í s ; de a mi még több, a mi még ritkább ese-
mény, 50 évet, félszázadot számlálhatott lelkészi hivata-

loskodásában, az Istennek, és az örök ige hirdetésének 
szent szolgálatában ! 

Istenem ! csoda, hogy ha a lélek kész is, de a gyarló 
test el nem fogyatkozik ily hosszú időre ter jedő nehéz 
munkásságban! Csoda, hogy a láng lélek lobbonásai dél-
fényben ragyognak még akkor is, mikor a testi élet napja 
már alkonyatra hanyatlot t 1 Csoda hogy az elme terem-
het gondolatokat , bir merítni az örök élet vizének ki-
apadhatlan forrásából még akkor is, midőn az élet mind-
inkább fogy 1 

Csoda, hogy a sziv, melynek az emberek örömében, 
bánatában kell osztozni, ki nem fogy, ki nem merül, mi-
dőn sok ember csupán maga vagy kis családja örömét, 
buját sem képes elbírni! de még nagyobb csuda, a mi 
Nagytiszteletűségedben oly igen feltűnő és Istennek oly 
nagy áldása rá nézve, hogy benne a lelki és testi erő, 
élénkség az élet alkonyához közel is szinte ifjúi rugé-
konysággal bír I 

Tudom, tudjuk mi, kik üdvözlésére eljöttünk, h o g y 
mélyen érzi Nagytiszteletűséged e nagy napnak jelentő-
ségét s szent áhítattal és hálával eltelve borul le az élet 
ura, a kegyelem Istene előtt, ki e nagy napot megérnie 
engedé, oly sokak felett ennyire felmagasztalta s jobb 
karjának eréjével eddig t á m o g a t t a ! Sőt midőn dicső 
nemzetünk szabadság-harcában polgári, hazafiúi köteles-
ségét is teljesítvén, ezért az emberek gonosz indulattal 
halált készítettek ellene : Isten elrontotta az Akhitófelek 
tanácsát, megnyi tot ta bör töne ajtaját , visszaadta szabad-
ságát, majd megadta egyházunknak is, hogy megszakadt 
lelkészi szolgálatát ismét folytassa küzöttünk. 

D e nekünk is, helyi egyházunknak s a kormányzó-
testületnek, az egyháztanácsnak, lelkészi-karunknak, sőt 
e nemes város közönségének is éreznünk kell e nagy 
napnak jelentőségét és hálával áldoznunk Istenünknek, 
hogy adta nekünk s ily hosszú időn, egy félszázadon 
át örömünkre, diszeskedésünkre megtar to t ta Nagyt iszte-
letűségedet. 

S épen ennek bizonyságául, kifejezéseül rendelte el 
közös szivünk sugallata folytán az egyháztanács, hogy 
midőn többet , nagyobbat elfogadni nem akart, legalább 
egy küldöttség jöjjön el személyeinkben Nagytisztele-
tűségedhez, kifejezést adni az egyháztanács, sőt egész 
gyülekezetünk kegyeletes érzésének, tiszteletének, örö-
mének s jókivánatának, s egy diszalbumot nyújtani át, 
mely az egyháztanács e nagy napra vonatkozó ha táro-
zatát s tisztelőinek névaláírását és egy nevére teendő 
alapítvány célbavételét tartalmazza. 

Lehe tne e díszalbum drágább, nagyobbszerű, gyé-
mánt kövekkel kirakott, de ez szegénységünkhöz nem 
illenék s talán némelyek azt mondhatnák, mire volna ez 
a haszontalan tékozlás, mert drága áron eladhattuk 
volna azt s adhat tuk volna a szegényeknek és épen 
azt célozza a nevére teendő a lap í tvány; e mellett a 
gyémánt kövek nem ragyoghatnának szebb, igazibb fény-
nyel, mint aminő szép igazi kegyeletes érzés sugárzik 
azon betűkből, melyek annak lapjaira a szívek teljessé-
géből irva van. 

Fogad j a tehát kegyesen Nagytiszteletűséged tőlünk 
e szerény, de benső értékű adományt , azon örömünk 
kifejezésével, hogy félszázadon át bírhattuk nagytiszte-
letűségedet, mint ritka ékesszóllású, ihletettségű lelki-
pásztorát gyülekezetünknek s azon jó kívánatunkkal, 
hogy a ki ennyit adott, adjon meg többet kifqgyhatlan 
tárházából az áldás és kegyelem Istene s tartsa meg 
még számos éven át lelki testi erőben, egészségben, 
hogy örvendezhessenek benne minden élők, mint örö-
münknek dicsekedésünknek erős kősziklájában. 
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Zajos éljenzés kisérte e szép szavakat, melyek után 
K. Tóth Mihály átvévén az albumomot a meghatottság-
tól alig tudva szóhoz jutni így válaszolt: 

Főtiszteletű és méltóságos püspök úr 1 Tisztelendő 
lelkésztársaim 1 Nagytekintetű és tekintetes presbyteriumi 
tagok ! Kétségtelenül nagy és szép áldása Istennek, mi-
dőn valamely ember mint szinte én is, egy századnak 
három-negyed részét túléli és 77 évet betöltve számlál. 
Az Istennek e nagy áldása fokozódik, ha az is megtör-
ténik, a mi velem történt, hogy egy életpályán 50 évet 
eltölthet. Ötvenév a mint a római költő mondja »igen 
nagy szakasza az embtri életidőnek.® Itt, a hol állunk, 
a hol egybegyűlve vagyunk, ezen században mily kitűnő, 
mily történeti nevezetességű férfiak laktak. A század 
elején itt lakott Diószegi Sámuel, később a szónokok 
szónoka : Szoboszlai Papp István, s egyházunk jogainak 
védelmében hős lelkű Balogh Péter, mindegyiknek élete 
egy századot érdemelt volna és egyik se ért el annyi 
időt, a mennyit én elértem, egyik se szolgálhatott 
addig, a mennyi időig én szolgáltam. Jól mondja az 
irás, hogy az Isten nem érdemből, hanem ingyen való 
kegyelméből adja az ő jótéteményeit. Ez órában én is 
mint az Istennek megáldottja felveszem a hála édes po-
harát s az Úrnak dicsőségét magasztalom, ki oly kegye-
sen részeitett engem az ő jóságából. De Isten után leg-
többet tartozom a debreceni ref. egyháznak és koron-
kénti előjáróinak. Még csak 26 éves voltam és mielőtt 
elértem volna a 27-ik évet, az egyház bizalma megvá-
lasztott külvárosi lelkésznek s épen ma van 50 éve 
annak, hogy mint lelkészt beigtattak. Most ismét ezen 
egyház elöljáróival van szerencsém találkozni és méltó-
ságoddal, továbbá Szűcs István főgondnok úrral, ki ta-
nuló-társam volt. Az akkori presbyterium tagjai közül 
senki sem él. — Sok jótéteményt vettem a debreceni 
egyháztól pedig az 50 évből 20 évet nem is itt töltöt-
tem el. E 20 év történetéről nem szólok, csak annyit 
említek fel, hogy a debreceni egyház engem ezen idő 
alatt se hagyott el, s midőn az idő mértéke betelt, 20 év 
elmúlt s engem ide visszahívtak, szívesen jöttem. Pedig 
boldogabb nem voltam sehol, mint Karcagon, de Deb-
recen volt az én jóltevőm, itt volt az én családom, 
visszatértem e városba, mely annyi jótéteményével el-
halmozott. 

Az elért ötven éves szolgálat ünnepélyessége nagy 
öröm az én szívemnek, de nem tagadom, hogy ezen 
öröm mellett nehéz érzelmek is emelkednek fel, mint 
fény mellett az árnyék. Egy nagy erkölcsi számadás 
napjának tekintem e napot, vájjon miként feleltem meg 
a rám ruházott hivatalos kötelezettségnek? Ámbár lelki-
ismeretem megnyugtat, hogy tőlem telhetőleg szolgál-
tam, mégis bevallom, hogy sokban lehetett volna job-
ban cselekedni. Én e hiányt többé ki nem kipótolhatom, 
mert ha nem is gyenge, de már elhanyatlott öreg em-
ber vagyok. Midőn az ember a 80 évet eléri, csak 
kevésnek adatott az az áldás, mint a német császár-
nak vagy Kossuthnak, hogy testi és lelki erejét meg-
tartsa. 

En már érzem testi és lelki erőm hanyatlását. A 
szolgálat, mely eddig örömöt okozott, már néha nehe-
zemre esik, de a mennyire tőlem telik, igyekszem köte-
lességemnek eleget tenni. A mi ezen ünnepélyt illeti, 
csodálatos, hogy épen a napokban ülte — nagy fény-
nyel — az esztergomi herceg-primás is az ő félszázados 
jubileumát. A mi szerény viszonyaink közt zajos tünte-
tés nélkül lőn kinyilatkoztatva ezen egyháznak szives 
üdvözlete. Es a szegény ref. lelkész többet nem kíván-
hat, ez neki öröm, ez neki fényes jutalom. Az ajak nem 

! tolmácsolhatja mindazt, a mit a sziv érez s a sziv nem 
viselhet el több örömet mint a mennyit elbír. Nekem 
oly örömet okozott a debreceni egyház, a minőt a her-
cegprímásnak se az övé, a midőn azt lehetővé tette, 
hogy üdvözlő lelkésztársaim — között saját fiamat szem-
lélhetem. Áldja meg Isten a debreceni egyházat, fogadja 
legmélyebb köszönetemet főtisztelendőséged és méltósá-
god a sziveüdvözletért, fogadják köszönetemet a presby-
terium tagjai s árassza reánk kegyelmét az Isten! — 
Még egyszer köszönetet mondok a szives üdvözletért 
— ajánlom magamat !* 

A jelenvoltak mindenikének köny ragyogott a sze-
mében, midőn e beszéd végeztével a két ősz pap Révész 
Bálint püspök és az ünnepelt egymás karjába borulva 
megcsókolták egymást. 

Most az ünnepelt fia K. Tó th Kálmán lelkész állott 
elő, s hogy az albumhoz — mint mondá — egy szerény 
cserlevelet fűzzön, érzéssel s a szív melegével szavalta el 
költeményét, melyet mult számunkban közöltünk. A to-
vábbi küldöttségek voltak : a debreceni ág. hitv. ev. egyházé, 
melynek részéről Materny lelkész mondott üdvözletet; Deb-
recen város testülete nevében mintegy 40-en jelentek meg 
Dégenfeld József főispán és Simonffy Imre polgármester 
vezetése alatt. Az üdvözlő beszédet Simonffy polgármes-
ter úr mondotta, átnyújtván a városi közgyűlés jegyző-
könyvi kivonatát ; a honvéd tisztikar részéről is jelent meg 
küldöttség Becsey ezredes vezetése alatt. A küldöttsé-
gek mindenikének üdvözlő beszédére volt az ünnepeltnek 
megható köszönő szava. A délutáni órákban az izraelita 
hitközség üdvözölte az ünnepeltet dr. Scher Benő ügy-
véd, hitközségi elnök vezetése alatt. 

Az. egyháztanács által á tnyújtot t díszes album Dá-
vidházy Kálmán terve után Dávidházy Imre könyvköté-
szetében készült s a könyvkötészet műremeke. Az album 
zsemlyeszínű zergebőrbe van kötve. Táblázatán bronc-
d szítmények ékítik, mely egy koszorúval körül font 
oszlopzatból áll, beljebb emaillirozott bronc-diszítmények 
vannak bordeau bársony alapon. A könyv közepét szin-
tén zsemlyeszínű alapon egy olaj- és pálma-ággal öved-
zett biblia foglalja el. Nyitott lapján »Jerém. I. 5 — io.« 
a másikon »Eféz. II. 20—21« felirat van. A pálma- és 
olaj-ágakat összekötő ezüst szallagon fekete emaillirozott 
betűvel »i886. november 12.® felirat áll. A koszorú fe-
lett pedig egy arany hatszögű csillag ragyog. Az album 
első lapján a debreceni ref. egyháztanács jegyzőkönyvé-
nek kivonata foglaltatik a püspök, a két főgondnok és a 
főjegyző aláírásával, az egyház pecsétjével s a többi 
presbyterek aláírásával. 

* 
* * 

Üdvözlő levelet küldtek : Szász Károly püsp , dr. Bal-
lagi Mór, Rómer Flóris kanonok, Kerekes József észak-
keleti vasúti igazgató, Barsi József tanár, Tüdős János 
gymn. igazgató-tanár, Irinyi János, Csanády Béla, Hegedűs 
Sándor országgy. képviselő. — Táviratot küldtek: báró 
Vay Miklós, kinek üdvözlete így hangzik: »Félszázados 
lelkészi jubileuma ünnepélyében a magyarhoni egyet, 
református egyháznak legrégibb öreg szolgája s Önnek 
őszinte barátja is részt kíván venni jelen üdvözlő sorai-
val.® Máriási János altábornagy, Tóth Ágoston honvéd-
ezredes, Horváth Károly, Szabó János, békés-bánáti es-
peres, Nagy László, szilágy-somlyói esperes, Kain Dávid 
kassai főorvos, Pecz Vilmos műegyetemi tanár, Lukács 
Dániel m.-turi lelkész, Czelder Márton kecskeméti leik. 
Pap Elek országgyűlési képviselő, Veres Károly m. k. 
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törvényszéki tanácsbirő, Lenk Gyula m. k. államügyész. 
A Szabó János esperes verses távirata következő: 

Az ötven év szép, — távolból; 
Mindenfelől csillag világol ; 

Nem lesz sötét az est Neked; 
Ma az áldás a hívek szívében 
Visszazeng az Úrnak nevében, 

Mint »Simeoni éneked.* 

A supplicatio kérdéséhez. 
A supplicatio ügye most már nemcsak hirlapi esz-

mecsere tárgya, hanem az ev. egyetemes gyűlés által a 
kerületek zöld asztalára tett aktualis kérdés. Az alább 
közölt két cikk részint reflexió a Kiss B. és Palcsó I. ál-
tal elmondottakra, részint közvetlen tapasztalaton nyugvó, 
de egészen ellentétes vélemény a dolog érdemét illetőleg. 

Tapasztalataimmal támogatott észrevételeimet a kö-
vetkezőkben teszem meg. 

Igaz, hogy a supplicálás főcélja, melyet régebben 
nem tévesztettek annyira szem elől, mint ma, midőn 
egyes vidékek nem voltak oly könnyen megközelíthetők 
a vasutak nem léte miatt, mint ma, a tapasztalás volt s 
egyes iskolák annak tekintik azt ma is, megjelennek 
küldötteik által minden, a legelzártabb s vasutakkal ma 
sem biró vidékeken is, végeznek egyházi functiókat (ezt 
kérem jól megjegyezni), hogy így a gyakorlati életnek 
bent az iskolában soha meg nem szerezhető ismeretét 
könnyebben magukévá tehessék, ismerkedjenek tájjal, 
néppel, egyes nevezetesebb szép vidékekkel, azok saját-
ságaival, egyénekkel, pártfogókkal, hogy az életben való 
jártasságuk kiszélesbíttessék; meg legyen náluk az, a mi 
egy jó színésznek is szükséges a színpadon, a szegletes-
ség nélkül való forgolódás, a mit mű nyelven világban 
jártasságnak neveznek. 

A nagyobb iskolák küldöttei így tekintik ezt s en-
gedjen meg Palcsó úr, de kimondom egyenesen, hogy a ref. 
iskolák küldöttei inkább megközelítik a supplicálás valódi 
célját. Ezek bemennek az egyes egyházakhoz, felveszik 
a gondnoki hivataltól az egyház adományát, ha szom-
baton érnek valamelyik helyre, igehirdetést végeznek s 
mennek tovább huzamos megülepedés nélkül, tanítani 
egyebütt is, széjjeljárni e széles világon, az ő spartájuk-
ban. Nem kopogtatnak be idegen felekezetek vagyono-
sabb tagjainál; mert igaz, hogy segélygyüjtés is a cél-
juk, de tisztességes módon s ott, hol értik az ő külde-
tésüket s megjelenésük visszatetszésre, panaszra okot 
nem adhat. 

Ugyan kérdem, egy 5 — 6. osztályú iskola küldöttje 
mi jogon indul el ma supplicálni vagy még inkább egy 
3—4. osztályú (p. o. Aszód) iskoláé, ezek minő jogon kez-
dik meg a tapasztalatot gyűjteni, kik a pénzzel való okos 
bánásmódot sem ismerik teljességgel ? Ezek főleg a zsi-
nat óta, nem is végezhetnek igehirdetést, mint régebben 
tehették 5 — 6 osztálybeliek is. Ma teljességgel nem az az 
idő van már, egyenesen a pénzgyüjtés ezeknek a valódi 
céljuk ; sorra járnak minden nagyobb s szebb házakat, 
bekopogtatnak néha háromszor is egy helyen, a mint 
erre példával is szolgálhatnék saját lakhelyemről. De 
hagyjuk a példa felemlítését. Hát még némelyik iskola 
3 rendbe'i supplieálót is bocsát világgá, képezde, gym-
názium és bölcseleti tanfolyam részéről is. 

Halászat ez és pedig erősen megindított mértékben 
a mammonra és ez émelyítő, szégyenletes, lealacso-
nyító dolog. Tudok esetet arra is, hogy egy evangel. 
iskolában a tanárkar kiválóan megdicsérte az e tekintet-
ben való élelmességét egy supplicansnak és tisztességes 

előléptetésben részesült még érdemei jutalmául; ki pedig 
utána nem volt képes oly eredményt tüntetni fel, némi 
szelid dorgálásban részesíttetett. Az ily supplicálók né-
melyike 2—3 napon át ül egy jövedelmesnek mutat-
kozó helyen és ma, a midőn a terhek a végzendőkkel 
együtt a tanítói vállakon is felette megsokasodtak, nagy 
rántás napokon át élelmezni, egy különben is számos 
családtagból álló tanítónak oly egyént, néha egyéneket, 
ki és kik tulajdonképen a helyi egyháznak egy fillér 
hasznot sem tesz és tesznek; sőt a más felekezetűek 
részéről szemrehányást idéz elő a 3 nap múlva elhagyott 
gyülekezet elöljáróinak orcáin. 

Tessék kinek-kinek ezt jól meggondolni, a huma-
nitásnak nem szabad inhumanitássá fajulni még haszon-
ért sem. Képzelje bele magát ki-ki az ily helyzetű egyén 
állásába s akkor másképen fog Ítélni. Hogy a főiskolák 
küldötteinél van értelme a supplicálásnak, azt részemről 
nem tagadom ; de ezeknek mintájára mintegy megindí-
tani a 3—4 osztályú iskolai supplicansokat: ez több an-
nál, mint a mit tisztességes dolognak lehetne nevezni. 
Ez valóságos abusus, melyet le kell metszeni, még akkor 
is, ha önhittségtől felfujt elfogultság vádját dobnák is 
reánk, — ha fájdalmasan esnék is egynek-másnak. 

Van egy iskola, a ref. felekezetűeknél a hódmező-vá-
sárhelyi, 8. osztályú főgymnázium, igaz hogy ez is supp-
licaltat, de csak a vele szomszédos megyében, hol jó re-
nomméja van különösen s a melyekből venni szokta 
növendékeit. De ezek is csak az egyházakat keresik meg 
s nincs szükségük kapitányi engedélyre sehol. Es hozzá 
még mindenütt szívesen fogadják őket, valamint mind-
azokat, kik az innenen túl nem lépnek, az usust abusussá 
nem változtatják, iskolájuk jó hírneve iránt való tekin-
tetből. 

Arra is tudnék példát, hogy 3 iskolának 6 egyén-
ből álló küldöttje lepett meg, ugyanazon időben egy 
nem épen tágas lakású iskolatanítót. No már kérem egy 
különben is nagy családú belhivatalnok 3 napon át te-
heti-e azt, kivánhatja-e valaki tőle, hogy 6 egyént na-
pokon át élelemmel s lakással maga nagy megrövidítése 
nélkül ellásson ? U g y hiszem, helyesen szólalt fel az 
ordasi lelkész úr, habár felszólalásáért bennünket refor-
mál usokat, illetve lelkészeinket egy kategóriába helyez-
zenek is a pánszláv lelkészekkel és erdélyi, magyarfaló 
szász papokkal 1 Mindennek van határa, még az Óceán-
nak isi Pirulás nélkül eltűrhetjük a vádat az utolsó 
betűig. 

Hiszen ha nem mondom is, mindenki tudja, hogy 
egyes gócpontokon szoktak megtelepedni tapasztalat-
gyűjtés meg egyébb végett is, némely supplicansok, 
hol vendégfogadók, színház léteznek, hol a kiszabadult 
egyén egész teljességében tudja érvényesíteni az ő sza-
badságát, melyet az iskolában nem lehetett kifejtenie, 
nem lévén rá eszköz és kedvező alkalom; most már sza-
badság van mindenben, járja a rendetlenkedés rettenetes 
mértékben. Bizony némelyek odáig mennek, hogy holmi 
apróbb, de kevésbé jövedelmes helyeket teljesen el is 
hagynak, ott nem lehet tapasztalatot gyűjteni ; hát biz 
ők meg se látogatják az oly helyeket. De a nagyobb 
iskolák küldötteinek be kell ám oda is tekinteni s ott-
létüket könyvükbe bejegyeztetni, az egyház ad )mányait 
átvenni az iskola részére az utolsó 10 krajcárig. Ha mit 
se adnának, akkor is jeleztetni, hogy ott megfordultak. 

Mindezeket a késmárki válaszra jónak láttam én is 
elmondani, mert tapasztalásból mondhattam el legna-
gyobb részét és nem önhittségtől felfujt elfogultság 
folytán, a mitől hála Istennek 1 még eddig teljesen ment 
voltam. 
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Végül még legyen szabad egy megjegyzést csa-
tolnom. A tisztelt tanár úr, bizonyosan nem tudhatja 
azt, hogy egy és más iskola növendékei miképen visel-
kednek az iskolai tűzhelytől távol; ő csak azt véli, hogy 
az ellenszenv abban nyilvánul, miszerint nem engedik 
előhaladni céljokban. Ennek okai az illetők maguk leg-
nagyobb mértékben. Csak gyűjtsenek ők, szívesen meg-
engedtetik, hanem az illedelem és szerénység korlátain 
belől, melyeket az erkölcsi önérzet, mindenkinek kijelel, 
lelke elibe rajzol s ott gyűjtsenek, a hol joguk van a 
gyűjtéshez s ne kívánjanak onnan is venni, a hol nincsen 
nyitva számukra segélyforrás. Bizony mondom, sok a 
szégyenletes és lealacsonyító dolog ebben, s az elfogult-
ság aligha a mi részünkön keresendő. 

Többet elmondani ezúttal nem akartam, várjuk a 
jövő zsinattól, hogy oldja meg e tekintetben is e szé-
gyenletes és lealacsonyító dolgot. 

B.-Gyula, 1886. nov. 10. Rácz János, 
papjelölt s rektor. 

Öreg emberhez hasonlít a supphkáció. 
Roskadozik, s hevesen sietnek támogatására. 
Legyen szabad nekem is mint a kinek a suppliká-

lást gyakorlati oldaláról megismerni elég szerencséje 
volt, a supplikáció kérdéséhez egy pár szót szólanom. 

Akadnak olyanok, kik azért nem barátjai a supp-
likálásnak, mert azt hiszik, hogy az egyes lelkészek 
közvetítésével sokkal nagyobb segélyösszeg gyűlne be az 
egyes tápintézetekre, mint a supplikátisok közvetítésével. 
Én azt hiszem a segélyösszeg ez által nem gyarapod-
nék. Az egyes lelkészek nem fognak s nem is tudnak, 
részint talán nem is akarnak oly buzgóságot kifejteni ; 
mint azt a supplikánsoknál tapasztalhatni. A supplikáns 
egyenes kérése mindig nagyobb eredményt fog felmu-
tathatni, mint a kiküldött aláírási ívek. 

Igazolja az élet. 
Mások meg azt állítják, hogy a supplikátió az illető 

ifjak anyagi, szellemi s erkölcsi életére nincs jótékony 
befolyással. 

»Távol legyen; sőt ellenkezőleg.* 
A supplikánsok leginkább utazási s ismeretszerzési 

vágytól űzetve indúlnak ismeretlen útjokra. Nem várják 
s nem is kívánják, hogy utjokban megszedhessék magukat. 

Elég nekik a tapasztalat, mit gyűjthetnek. Kiben 
van erő, ha elég vállalkozó s nem köt a supplikációhoz 
ábrándos terveket, elmegy supplikánsnak a hányszor, a 
mikor csak teheti — anyagi érdek nélkül — s nem 
bánja meg. 

Sokan oda nyilatkoznak, hogy az ifjak erkölcsi 
élete a supplikálás által alapjában veszélyeztetve van. 

»Távol legyen.* 
Feledik az illelők, hogy az a fiatalember odahaza 

gond és felügyelet nélkül testben lélekben megunva ma-
gát, minden mulatságon kapva kap s így elébb elromlik 
és rosszabul tölti idejét — mint a supplikáns. — A ki 
az ellenkezőt meri állítani, az egyszersmind lelkészein-
ket vádolja; mert a supplikánsok lelkészeinkhez száll-
nak, náluk halnak (ez az evangélikusoknál szokás). 

S ha náluk mulat, a szó nemesebb értelmében 
teszi azt. Talalkozunk romlott supplikánsokkal, de ezek 
már elébb is el voltak romolva. 

A mi a supplikáció szellemi hasznát illeti, ezt k i -
vétel nélkül mindenkinek el kell ismerni. Végül hógy a 
supplikálás által az ifjak megalázzák magukat: ez lát-
s zat, nem egyébb. Másért, hazáért, egyházért magát meg-
alázni, nem megalázás, hanem felmagasztaltatás. 

Meg vagyok győződve arról, hogy egyesek csupán 
kényelmüknek akarják a supplikaciót feláldozni. 

Ha a supplikánsban meg van a lelkesültség egy-
háza iránt, annyi áldozattal tartozik a pap is egyházá-
nak önmagának s kényelmének, hógy a supplikánst szí-
vesen elfogadja. 

A supplikáció, példák igazolják s azon papjaink, 
kik supplikánsok voltak, egyáltalában nem veszélyes az 
ifjak szellemi s erkölcsi életére, sőt ellenkezőleg befo-
lyása különösen e tekintetben áldásos. 

Öreg szülőhöz hasonlít a supplikáció. 
Gyermekei is elhagyjak. 
Sopron, 1886. nov. I i-én. Nagy Lajos, 

theologus. 

R É G I S É G E K . 
A czúni ev. ref. egyház kül- és beléletéből. 

(1795—1885-ig.) 

(Folytatás.) 

II. 
Az egyházi épületek. 

Rendes lelkipásztort nyervén az egyház, már a 
következő 1798-ik évben imaházát felépítette, egészen 
kőből, gyékény tetőre, egy emelkedett földháton, mely 
régen temetőnek használtatott. Egy nagyobb, két mázsa 
4 font s egy kisebb harangot Pécsen öntettek. Ezen ha-
rangokhoz egy régi történet is fűződik, arról a hagyo-
mány így szól: a kerteki réten többen vakondtúrást 
teregettek; egy közülök a vakondtúrásban ezüst pénzt 
talált, mit társainak megmutatván, mivel valószínűnek 
tűnt fel előttük, hogy ott kincs van elásva, elhatároz-
ták, hogy a megjelölt helyet felássák. Gyanításuk való-
sult, mert alig egy órai ásás után nagy mennyiségű 
ezüst pénzre találtak, a talált pénz egy részét közmeg-
egyezéssel harangvételre fordították. Igy adta elő ezen 
történetet egy nemrég elhalt öreg harangozó, atyja el-
beszélése nyomán, ki egyike volt a kincsásóknak. 

Kisebb harangja 1862-ben megrepedvén, helyette 
újat öntetett Pécsen, ennek súlya 1 mázsa 10 font. Ima-
háza, a népesség szaporodásával szűknek mutatkozván, 
az 1838-ik évben megbővíttetett, bádogfedelű toronnyal 
díszesebbé tétetett. 

Az imaháznál néhány évvel előbb épült a szegényes 
gyékény fedelű rekesztett oldalú paplak, azon a helyen, 
hol most az új tanítóí lak áll. Az egyház lelkészei, kik 
egy személyben tanítók ís voltak, ezen házban laktak, 
ennek egyik szobája volt tanteremnek használva az 
1849-ik évig, a mikor az új paplak, sok huza-vona és 
per-patvar után, kőalapra, vert falból, zsúpos tetőre, 
3 szoba, konyha és kamarára beosztva felépült. Régi, 
fából épült rozzant melléképületei helyett ís időnként 
újak építtettek; az 1859-ik évben a papi lak cseréptető 
alá vétetett, 1863-ban a kamara a'á pince 1864-ben új 
istáló, pajta, szín, kőalapra, vályogból cseréptetőre épít-
te te t t ; az 1870-ik évben á templom újíttatott meg, a 
régi kicsiny ablakok helyett nagy ablakok készültek, a 
főajtó is újonnan készíttetett; 1872-ben az utca felől 
állandó kőkerítés húzatott, 1883-ban a papi lakon meleg 
konyha épült. 

Az egyházi épületek tűzkár ellen biztosítva nincse-
nek; a biztosítást illetőleg, haszontalan volt minden rá-
beszélés, mivel a cseréptető alá vett epületek biztosítá-
sát, felesleges és szükségtelen kiadásnak tekintik. 
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Tanítói lak elsőben az 1854-ik évben épült, a mi-
kor az elöljáróság belátta azt, hogy az idő követelmé-
nyei elől ki nem térhet, és a magas kormány, a népis-
kolákra, mint a közmívelődés tényezőire mind nagyobb 
súlyt fektet. Rendszeresített segéd-tanítói állomást szer-
vezet t tehát, a pár szám után segéd-tanítói fizetést aján-
lott meg : a díjlevél az egyházmegyére felterjesztetvén 
megerősíttetett, s helyettes püspök Báthori Gábor úr 
által is jóváhagyatott . Első segéd-tanítóját a nagy-kőrösi 
képezdéből nyerte Nagy Tamás személyében. Ezen 
1854-ben épült alacsony, szűk és sötét tanítói lak az 
1868-ik évi népiskolai törvény követelményeinek nem 
felelvén meg, az egyházi hatóság sürgetésére az elöljá-
róság új iskolaház építését ha 'átozta el 1883-ban; az 
épület tervét elkészítvén, az a nt. esperesi hivatalhoz 
beterjesztette. A terv helybehagyást nyervén, az új is-
kolaház, mely 2 szobát, egy konyhát és egy alkalmas 
tantermet foglal magában, kőalapra nagyobb részt tég-
lából, cseréptető alá, az 1884-ik évi nyári iskolai szünidő 
alatt felépíttetett. 

Mielőtt az egyház hozzáfogott volna az építéshez, 
tekintettel arra, hogy egyházunknak, a hívek áldozat-
készségén kívül igen csekély jövedelmi forrásai vannak, 
melyek csak az évi rendes kiadásokat fedezhetik ; tekin-
tettel arra, hogy a czúni pusztai urodalom cselédeinek 
gyermekei, hitfelekezeti különbség nélkül nálunk iskoláz-
tatnak : az elöljáróság elhatározta méltóságos Ocskay 
Rezső földesurat, mint a czúni puszta birtokosát segély-
kérő folyamodványával megkeresni. Kérvényük az ura-
dalmi tiszttartó által felküldetett, arra ugyanazon úton 
kedvező válasz is érkezett, mely a segélyezést kilátásba 
helyezte. Mind a mellett a segélyezés késett, s el is ma-
radt. Az egyház tehát bízva Isten segélyében, hívei 
áldozatkészségében, iskolaházát saját erejével s költségén 
(1600 frt) felépítette. Az iskolaház melléképületei: egy 
sertés és baromfi-ól, árnyékszék, külön a tanító, külön 
a gyermekek számára; más melléképületre, míg nőtlen 
segéd-tanítóink lesznek, szükség nincsen. 

III. 

Az egyház Jöldhirtoka s jövedelmi forrásai. 

Az egyház régi földbirtokát, mely a pali mezőben 
egy tagban volt, holdakban pontosan meghatározni, azon 
tökéletlen felmérés után, mely 1817-ben az elöljáróság 
által eszközöltetett, alig lehet ; annyival is inkább, mivel 
az egyház rétje mellett, a községnek is volt kaszálója, 
mely az egyházéval rendetlen formában folyt össze és 
a melyet esetleg, ha az egyház rétje szűken termett, 
és a díjlevélben megajánlott hat szekér szénát ki nem 
adta, időnként az egyház kaszáltatott. Ezen régi rét és 
szántóföldből álló birtok, a jelzett felmérés szerint, mely 
a régi jegyzőkönyv 171 -ik lapján jegyzőkönyvbe is té-
tetett, összesen mintegy hat hold 1056 • öl lehete t t ; 
még pedig a kaszáló 6 hold 306 • öl, a szántóföld 
750 Q öl. Ezen kívül volt még egy külső kert a legelő 
mellett, mely egy holdat foglalt magában. Összesen tehát 
az egyház földbirtoka a külső kerttel 7 hold 1056 • 
ölet foglalt magában. Arra nézve, hogy a belsőség mennyi 
volt, adatok nincsenek. 

Az 1827. évi nagy árviz után, az uradalom a ren-
detlenül épült községet a belsőségekkel együtt rendezés 
alá vette s új házhelyeket méretett. Ez alkalommal, a 
papi belsőség is rendezés alá került, elől 24 öl, alól 
20 öl szélességben és 30 öl hosszúságban kihasíttatott, 
az utcába kikönyöklő része utcának méretett. Ezen az 
utcába kirúgó része azonban, mivel annak kerítésébe volt 

a templom, tovább is kerítés közt tartatott, csak az 
1872. évben hagyatott le utcának. Sok és hosszú ideig 
tartó perpatvart idézett elő ezen új belsőség birtokba-
vétele azon birtokosok ellentállása folytán, kiknek szil-
vásai az új belsőséghez méret tek; csak hosszú idő után, 
az urada'mi tiszttartó és járási főbiró közbejöttével, a 
gyümölcsfák megbecslése után, léphetett a lelkész annak 
használatába. 

Ezen régi birtok-állomány az 1866. évi kataszteri 
felméréskor összesen 6 hold 915 Q ölnek találtatott. A 
belsőség 828 Q ölet foglalt magában; a belsőséggel 
együtt tehát 7 hold 443 • ölet tett. A régi és ezen 
újabb birtok-állomány közti különbözetet az okozza, mi-
szerint a külső kert, mely a legelső mellett sok károk-
nak volt kitéve, e miatt sok egyenetlenséget okozott a 
lelkész és hallgatói között, Fejes Sándor lelkész idejében 
elcseréltetett, helyette az egyház rétbirtokából töretett 
fel egy holdat a lelkész hasz»álatára ; a külső kert pedig 
anélkül, hogy a község hason nagyságú területet adott 
volna az egyháznak, a közlegelőhöz csatoltatott. 

A régi temetőkert, mely az 1796-ik évben méretett 
ki, s mintegy 400 • öl lehetett, időnként a szükséghez 
képest, ismételten az 1856-ik, 1874-ik és 1879-ik évek-
ben megbővíttetett. 

Az 1878-ik évben a község birtokrendezést eszkö-
zölvén, az egyház egy tagban állott külső birtoka két 
tagban méretett ki, a s7ántóföld előbbi helyén a pali 
mezőben, a rét fokok közben, a védtöltés mellett. Ezen 
birtokrendezésnél a község az egyház és iskola javára 
jelentékeny áldozatokat t e t t : nevezetesen a lelkész hasz-
nálatára 412 • öl kenderföld méretett, a belső telek 
45 öllel meghosszabíttatott, tanítói belsőség méretett oly-
formán, hogy az idővel bővíthető legyen, iskola-alapnak 
két kat. hold hasíttatott ki, és végre a temető fél hold-
dal megbővíttetett . 

Az új telekkönyv szerint jelenleg az egyház külső 
birtok-állománya szántóföldekben öt hold és 400 • öl, 
rét 2 hold 952 • öl = 8 hold 152 • öl; a belsőséggel, 
mely 1 hold 29 Q , összesen 9 hold 181 • öl. A te-
mető 60o öllel megbővíttetvén jelenleg 1960 • öl. A 
lelkész haszonélvezetére ezen birtok-állományból csak két 
hold szántó- és a kenderföld el van rendelve. 

A birtokrendezési tárgyalásnál, a lelkész igyeke-
zett odahatni, hogy a papi- és tanítói legelő-illetmény 
fele részben kihasíttassék, részint azért, mert mint lege-
lőt egészben úgy sem használhatja, részint azért, mert a 
tanítói legelő-illeték kihasítása által lehetővé tétetett 
volna, a.i egyes egyháztagok minden terheltetése nélkül 
a rendes tanítói hivatal felállítása. 

Egyezség útján célt nem érvén, ez iránti kérvényét 
iiletőleg keresetét a pécsi tek. kir. törvényszékhez benyúj-
totta, főként azon ind >kolással : hogy m;vel ez alkalommal 
mintegy 30 hold a közösből birtok-aránylag felosztatik, a 
lelkész és tanítói hivatal is részesíttessék birtok-arányla-
gos osztalékban legelő-iiletményüknek a közösből való ki-
hasítása által. De fájdalom 1 kérelme a kir. törvényszék által 
mellőztetett. Mind e mellett a lelkész fáradozásának, mely-
nek egyik kitűzött célja a tanítói fizetés megjavítására 
volt irányozva, mégis lett annyi eredménye, hogy az 
1879-ik évi március hó 30-án tartott presbyteri gyűlés 
határozata által a tanítói fizetés 40 frttal megjavíttatott. 

Az egyház ingóságai, szent edényei, anya-, jegyző-
és számadó-könyvei s egyéb bútorai, időnként leltaroz-
ta t tak: az elhasználtak kihagyatván, az újonnan szerzet-
tek bejegyeztetvén. Régi értéktelen, bádogból készült 
szent edényei helyett időnként újak szereztettek vagy 
ajándékoztattak. Jelenlegi keresztelő edénye, Kardos 
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Hermina lelkészné a j ándéka ; egy angolcin úrasztali 
kehely és kanna 1865-ben véte te t t 35 írtért, ezzel egy 
értékű kannát és kelyhet özv. t. Dávid Andrásné a ján-
dékozott 1868-ban ; chinaezüst kenyérosztó tálcája, He-
rendi József adománya. Úrasztali térítői, abroszai, kendői 
szinte mind kegyeletes és buzgó nők adományai . Ezek, 
és egyéb a tanítói lak bútorzására szolgáló ingóságai, a 
gondnokok változása alkalmával mindenkor nyilvántar-
tásba vétetnek. 

A mi az egyház jövedelmi forrásait illeti, bár cse-
kélyek azok, de az egyház rendes évi kiadásait minden-
kor fedezhetik. Jövedelmi forrásai a következők : földter-
més, adakozás, harangdíj , közmunka. Egyházi adót az 
elöljáróság, még nagy kiadásokat igénylő építkezések 
alkalmával sem szokott kivetni, részint azért, mer t az 
ily adózás lélekszám után kivetve a különben is súlyos 
egyházi terheket viselő szegény birtoktalan és családos 
egyháztagokat nyomná legjobban ; részint azért, mert 
azok behajtása csaknem legyőzhetetlen akadályokra ta-
lálna. Egyébkor is, de különösen nagyobb építkezések 
alkalmával az egyház kiadásai fedezetéről közmunka 
vállalása által gondoskodik a p resby te r ium; intézkedik 
az egyház vagyona, jóléte gyarapításáról, az egyházi 
épületek jó karban tartásáról ; az iskolára, iskoláztatásra 
fe lügyel : egy szóval az egyházi törvények által előirt 
kötelességeinek, a Krisztus teste építése, a jó rend, a 
vallásosság és tiszta erkölcs megőrzése és fejlesztése ér-
dekében megfelelni híven törekszik. 

(Vége köv.) Uorvdt Pál, 
ref. lelkész. 

K Ü L F Ö L D 
A „Quarterly Register"-nek az egyetemes pres-

byter i szövetség közlönyének 4-dik száma érdekes tar-
talommal jelent meg. E g y e s cikkeiből látható, hogy úgy 
az európai, mint amerikai presbyteri elveket valló egy-
házak gyors léptekkel haladnak a szövetség által kitű-
zött cél felé. Ilyen lépésnek tekinthet jük Olaszországban 
a waldi és szabad olasz egyház uniójának létrejövetelét, 
melyről egyik megelőző számunkban már megemlékez-
tünk. Másik haladásnak mondha tó az a mozgalom, mely 
a különböző, különösen az angol, amerikai és holland 
egyházakban indult meg és a melynek célja az, hogy 
a presbyter i -egyházak külmissziójaban együt t -munkálás 
jöjjön létre. A különböző egyházak külmisszió-iigyi bizott-
ságai át vannak hatva az eszme életrevalóságától és ki-
vihetőségétől és a saj tó után röpiratokban szellőztetik a 
kérdést . 

Legújabban a »British and foreign evangelical re-
view« tárgyal ja a missziói együttmunkálást . ^Mindenki 
előtt — a ki csak gondolkozott valaha a tá rgy felől — 
világos — mondja a kiváló szakközlöny — hogy az 
unitas uniformitas nélkül feltétlenül szükséges a misszió-
ügy jövendőbeli nagy győzelmére. Ez mindig kívánatos 
volt, most pedig elodázhatlanul szükséges. A catholiciz-
mus e tekintetben roppant nagy haladást mutat . A pá-
pasággal való küzdelmünk távolról sem végződöt t be és 
kevés út van, melyen a protestántismus ügyét inkább 
lehetne győzelemre juttatni, mint az unió, nagyobbfokú 
türelem és a viribus unitis munkálkodás által.« 

A keresztyének Indiaban. Dr . Hunter , az indiai 
kormány statisticai hivatalának igazgatója, érdekes ada-
tokat közöl az indiai keresztyénekről »The imperial Ga-
zeteer of India «-ban. Több, mint két millió keresztyén 
van most Indiában. És míg 1830-ban a benszülött pro 

tánsok száma csak 27,000 volt egész Indiában, Ceylonban 
és B i rmában : addig 1871-ben 318,363 volt. A z is érde-
mes a feljegyzésre, hogy az indiai kormány 160,000 font 
sterlinget költ el é zenként a katonák szellemi szükségei-
nek kielégítésére. 

A bebörtönzöttek száma Angliában és Walesben 
folyton kisebbedik. 1885—86-ban nagy esés mutatkozik 
1884—85-tel szemben, de feltűnő a kisebbedés, ha a 
mult évet 1859-el hasonlít juk össze. Ebben az évben 
Anglia és Wales összes népessége több mint 19 millió 
volt és a bebörtönzöt tek száma 2 5 8 9 ; 1885 — 86-ban 
pedig csak 1027, jóllehet a népesség felemelkedett 27 és 
fél millióra. A nő foglyok száma most csak 821, míg 
1859-ben 1509 volt. A bűnesetek ily kisebbedését a cura 
pastoralis lelkiismeretes gyakor 'ásának tulajdonítják. 

A bulgáriai protestánsok. A Times a következő 
levelet közli egy szófiai előkelő protestánstól : Sándor 
fejedelem és udvari káplánjának elköltözése nehéz hely-
zetben hagy ta a kis protes táns egyházat . A dolgok jelen 
bizonytalan állásában arra sem vagyunk képesek, hogy 
egy lelkésznek a jövedelmét biztosítsuk. Mi megfeszítet-
tük már minden erőnket s gyűj tés t rendeztünk, h o g y 
egy protestáns templom fundamentomát letegyük, de ha 
külről segedelmet nem kapunk, eddigi fáradozásunk is 
kárba vesz. A z angolok érdeklődése Bat tenberg Sándor 
iránt bizonyára ki ter jed Sándor előszeretettel ápolt mű-
vére, egy protes táns község alapítására, mely az ame-
rikai missziót leszámítva, egyedül áll Bulgáriában. Ezt 
annyival inkább lehet reménylenünk, mert ha a templom 
megépül, csupán a lelkész fizetését s az esetleg fölme-
rülő költségeket kell biztosítani. A r r a kérem önt, jut tassa 
kérelmemet az angol közönség tudomására, személyes 
helyzetem ugyanis nem engedi meg, hogy m a g a m for-
duljak az angol közönséghez, nincs is intéző köreiben oly 
összeköttetésem, mely ebben az i rányban érdekkel bírna. 
Ha az angol társadalom vagy akár csak egyesek segít-
ségünkre kivánnak lenni, küldjék adomán yaikat az ango 
konzulhoz, vagy Thie lmann báró német konzulhoz, kik 
szívesen közreműködnek a prot . egyház érdekeiben. 

Londonban „kölcsönös kiengeszte lés" címén új 
róm. kath. vallási társulat keletkezett . Ez új rendnek 
célja l enne : »az egyes hitetlen nemzeteknek a kijelentett 
vallástól való elszakadásáért kiengesztelni Istennek harag-
ját. E végett Jeremiás próféta és a siralmak énekesének 
patronatu^a alatt egyesült több lelkész, kik a szent ál-
dozatnak meghozatalával, folytonos imákkal és bűnbánati 
cselekvényeikkel a világ bűneiért, különösen pedig az 
oltári s ' en t ség visszaélésével az üdvözítőn elkövetett mél-
tat lanságokért igyekeznek kiengesztelni Istent.« Ez új papi 
egylet, mely Londonban már megalakult, bűnbánati pré-
dikációkat is tar t . 

A francia törvényhozó testület a mult hó végén 
tárgyal ta és alkotta meg azon törvényt , m d y a népis-
kolai oktatást teljesen államivá teszi, s a férfi és női 
szerzetrendek tagjait jövőre az iskolából kitiltja. E tör-
vény hozatala a köztársaságra nézve életszükség volt, 
mert a reactionárius pár tok zsoldjában álló szerzetrendi 
tanítók elkeseredett izgatást és alat tomos harcot foly-
tat tak a szabadelvű vallási és közoktatási törvények, 
közvetve pedig az egész köztársaság ellen. A törvényt 
október 30-án közié a francia hivatalos lap. 

Uj-francia morálkáté. A francia elemi iskolakban 
külön tan tá rgy az erkölcstan, melyet A . Burdeau »L'in-
struction morale á l 'école«-jából, a francia közoktatási 
miniszter által jóváhagyot t felekezet nélküli tankönyvből 

jiak. E könyvben igen jellemző az utolsó fejezet, 
ebarát i szeretetről, mint az erkölcs alapjáról 



1025 PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
754 

szól s a következő párbeszéddel végződ ik : »Kiket sze-
retünk, a nélkül hogy őket ismernők ?* >Ugyanegy or-
szág fiait, honfitársainkat szeretjük, a nélkül hogy ismer-
nők őket.« — »Kiket kell még szeretnünk?* »Minden 
más embert, még azokat is, kik nem franciák.* — »S/.e-
rethetjük-e a németeket?* »Azokat, kik megsebezték 
Franciaországot, kik elnyomják Elszasz-Lotharingia fran-
ciáit, nem szerethetjük.* — Mit kell tehát legelébb ten-
nünk?* »Vissza kell vívnunk elragadott testvéreinket.* 
— »E'szasz-Lotharingia felmentése után, kell-e a néme-
teknek a rosszat rosszal fizetni vissza?* »Nem fizetjük 
nekik vissza a rosszat rosszal, mert az nem volna méltó 
a franciákhoz.* — »Miből áll e szerint Franciaország 
dicsősége? Miért méltó Franciaország a fennmaradásra?* 
— Franciaország dicsősége abból áll, hogy va 'amennyi 
nemzet javára gondol mindig. Ezért méltó a fennmara-
dásra. És a németek gyűlöletének ellenére, éljen Francia-
ország 1* 

A ,Neue Ev. Kirchenzeitung* érdemes szerkesz-
tője, Dr . H. Alessner e hó 4-én Berlinben elhunyt. Buzgó 
unionista és következetes biblias theologus volt, kinek 
ex^getikai előadásait a berlini theol. ifjak szorgalommal 
látogatták. A theologiai irodalomban maradandóbb alko-
tása nincs ugyan, de az időszaki egyházi saj tónak egyik 
első rendű képviselője volt. 25 éven át szerkesztette a 
N. Ev. Kirchenzeitungot, s rendkívüli gondossága által 
a legkedveltebb német egyházi lappá tette. Lapjához a 
ker. felebaráti szeretet nagy tényeinek emlékei is fűződ-
nek : egyes jó tékony célokra tekintélyes összegeket tudot t 
összegyűjteni pl. a síriai üldözött keresztyének számára 
62 ezer tallért, a finnországi Ínségeseknek 40 ezer tallért, 
belmissziói célokra évenként szép összeget gyűj töt t . 
Halálával lapja is megszűnt, utolsó száma nov. 13-án 
jelent m e g ; az előfizetők vagy a »Deutsche evang. Kír-
chenzeitung*-gal fognak kielégíttetni, vagy visszakapják 
pénzeiket a kiadó-hivataltól. 

I R O D A L O M . 
Drodtleff Rezső kiadásában Pozsonyban megjelent 

a >Paedagogiai Plutarch* 9-ik és IO-dik (kettős) füzete. A 
Paed. Plutarch előfizetési ára 10 füzetre 2 frt, 20 füzetre 
4 forint. Az egész mű 3 kötetben (30 füzetben) fog meg-
jelenni. A most megjelent füzetek a következő életrajzo-
kat t a r ta lmazzák: Buzogány Ároné t dr. Gerevichtől ; 
Jacotot-ét, dr. Zsengerytől ; Bartalus Istvánét Menich 
A n t a l t ó l ; Nieritzét, Bánfi János tó l ; dr. Ballagi Mórét, 
György Aladártól és Samu Józsefét, dr. Kökösi Mórtól. 
Ballagi Mórnak György Aladár által irt életrajza, miután 
lapunk szerkesztőjéről van szó, természetesen közelebbről 
érdekel bennünket, mint az e füzetben közlött többi, 
igen tiszteletreméltó paedagogus életirata. Szólunk tehát 
arról egynehány szót. Mindenekelőtt azt jegyezzük meg, 
hogy az nem annyira életrajz, mint inkább Ballagi Mór-
nak irodalmunkban eddig egyik legkülönb jellemrajza. 
Szerző ugyan azt mondja, hogy a Ballagi Mórt főkép 
mint paedagogust fogja méltatni, de a mellett h o g y ezt 
megteszi, egyúttal az embert és életének legjellemzőbb, 
valóban megkapó vonásaival állítja szem elé, sehol nem 
magasztalva, hibáit el nem hallgatva. Rajza igen érde-
kes, s mindenekfölött igaz. Egyébkén t e sorok írója igen 
természetesnek találja, hogy épen György Aladár mond-
hatni az első, ki igaz színben tudja feltüntetni Ballagi 
életét. Nagymérvű szellemi rokonság van a két egyén 
között. Mind a ketten ugyanegy eszmekörben élnek és 
működnek, s ennélfogva legjobban megérthetik egymást . 

Ez az eszmekör : az idealistikus világnézlet, melynek ez 
idő szerint György Aladár egyik leghűségesebb s legne-
mesebb képviselője e hazában. — (b. a.) 

»Protestáns népkönyvtár* c immelHornyánszky Vik-
tor könyvnyomdája és könyvkiadó hivatala az új év kez-
detével időhöz nem kötött, de azért évenkint 12 füzet-
ben megjelenő valláserkölcsi tartalmú, számonkint 4 ívre 
terjedő füzeteket szándékozik megindítani főleg a protestáns 
nép számára, néha-néha a népies irodalom művelőinek 
tollából eredő s mulattatva oktató elbeszélést, vagy a nép 
felfogásához mért természetudományi vagy mezőgazda-
sági tárgyú dolgozatokkal tarkítván e füzetek — soha szem 
elől nem tévesztendő valláserkölcsi — tartalmát. 

A mindkét felekezetű, magyar protestánsok, mondja 
a felhívás, régóta óhajtanak ilyen szellemű, lélekhez és 
szívhez szóló s a szellemi látkör kibővítésére irányzott 
iratokat. Használni vélünk, midőn e füzetek megindítását 
elhatároztuk ; ámde a vállalat szellemi és anyagi sikerén 
jó részben a nt. lelkész urak buzgó közreműködése len-
díthet legtöbbet. Aká rhány közöttük a tollforgató jeles 
férfiú ; ő hozzájuk fordulunk tehát s az ügy érdekében 
kérjük : keressenek fel bennünket e vállalat keretébe illő 
munkájukkal ; mi viszont azt Ígérjük, hogy fáradozásukat 
tisztességes irói díjjal viszonozzuk ; mihelyt munkálatukat 
a vállalat szerkesztői elfogadják. 

Legelső teendőnk volna, érezzük, a vállalat szellemi 
részét biztosító szerkesztők nevét zászlónkra tűzni ; füze-
teink valláserkölcsi iránya is e kötelességet rójja reánk, 
hogy szerkesztőkül oly férfiakat nyer jünk meg, kiknek 
ismert neve a protestáns egyház és irodalom terén a 
legjobb hangzású s már ezúttal is jeleznők e tisztelt 
férfiak nevét, ha ebbeli óhaj tásunknak az ő határozott 
akaratuk útját nem állná, mely abban rejlik, hogy nevü-
ket és tevékenységüket , mig a nt. lelkész urak helyeslő 
vagy ellenkező válasza meg nem érkezik, nyilvánvalóvá 
ne tegyük. 

A »Protestáns népkönyvtár* 8-adrét alakban jelen-
nék meg s egy-egy füzetét egyelőre négy ívnyi terje-
delemre szabtuk, s noha könnyen olvasható betűkkel és 
— ha a pártolás mérve engedi — képekkel és arcké-
pekkel ellátva nyomat juk s a megredelőknek bérmentve 
küldjük meg, ára a legolcsóbb, füzetenkint csak 20 kraj-
cár leend! A vállalat terjesztésére ajánlkozóknak 10 pél-
dány után egy ingyen-példányt ajánlunk az alabb em-
lített számadási kötelezettség mellett. 

Végül még egyszer megjegyezzük, hogy a »Pro-
testáns népkönyvtárt* csak akkor indítjuk meg, ha az 
első füzet szellemi és anyagi támogatására kellő tá jéko-
zást nyerünk. Az első füzetnek tehát csak megrendelését, 
illetőleg a nt. lelkész uraknak jó célú vállalatunk iránt 
való hazafias buzgólkodását kérjük. A megrendelés meg-
könnyítése céljából a kiadóhivatal azon gyakorlat i m ó d o t 
fogja követni, hogy a könyveket, a megrendeléskor alá-
írandó igazolvány mellett, 3 havi hitelre bérmentve küldi, 
s csak három hónap múlva kéri az eladott példányok 
árát elszámolni s az el nem adot t pé ldányokat bérmen-
tetlenül visszaküldeni. Ez új intézkedéssel módot akar 
nyújtani a lelkészi karnak a vallásos könyvek költségnél-
küli terjesztésére. 

Az új vállalat irányát, a szerkesztők nevét, a ki-
adandó munkákat nem ismerjük ugyan, de tekintve azt, 
hogy a I iornyánszky-cég 25 év óta híven szolgálja a 
prot . i rodalmat ; tudva azt, hogy az áldozatkész kiadó-
hivatal törekvése egy országosan érzett és sokszor kife-
jezett égető szükségén akar segíteni prot. egyházunknak: 
mi a hézagpótló vállalatot előre is ajánljuk az olvasó kö-
zönség figyelmébe és pártfogásába. 
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Pályázat egyházi beszédekre . Az »Evang. Lel-
készi Tár* szerkesztőja és kiadója Czelder Márton a kö 
vetkező pályázati felhívást küldötte be hozzánk, melyre 
különösen felhívjuk lelkésztársaink figyelmét. 

Az általam szerkesztett Evangyeliomi Lelkészi Tár 
8-ik évfolyamában megjelenő öt egyházi beszédre 30—30 
frankjával pályázatot hirdetek. Á beszédek ünnepiek, 
időszakiak és közönségesek legyenek. A beszédek ere-
detiek, jó magyarsággal írot tak s mindenesetre legalább 
irodalmi színvonalon álló lelkesítő beszédek legyenek. 
A beszédeket a nevet rej tő zárt levéllel kérem Kará -
csonyig hozzám ajánlottan beküldeni. Birálókul magam-
hoz főtiszt. Filó Lajos, nagyt . Könyves T ó t h Kálmán, 
Garzó Gyula, Gulyás La jos társaimat és barátaimat ké-
rem fel. É n folyóirataimnak engem illető tiszta jövedel-
mét írói díjazásokra fordítom. S mint e vállalat megin-
dításakor kifejeztem most is azon meggyőződésben vagyok, 
h o g y minél inkább ter jed a vallás iránti közönyösség, 
s az égiekkel, melyek pedig a földet megszentelik, nem 
gondolás ; minél inkább női a keresztyén vallás örök 
igazságait kicsinylők száma : annál nagyobb gondot kell 
fordítanunk a predikálásra, az evangyeliom predikálása 
altal a lelkek javítására, térítésére. 

A z Evangyeliomi Lelkészi Tár előfizetése egy évre 
3 frt, a Figyelő járatóinak 2 frt, melynek az anyagi 
ügyeket kezelő Sziládi László nyomdász úrhoz Kecske-
métre 1887. január l - ig beküldése kéretik. 

Az Ur kegyelme és Szentlelke segítsen bennünket, 
hogy a magya r evangyeliomi keresztyéni hitélet virág-
zóbb korának predikálasainkkal elősegítői lehessünk. 

A Franklin-Társulat kiadásában megjelentek : Köd-
képek a kedély láthatárán. R e g é n y irta K e m é n y Zsig-
mond 2-ik kiadás. Á r a I frt 6o kr. — Sándor Mátyás. 
Irta Verne Gyula, fordította Huszár Imre. Ké t kötet . 
Á r a 4 frt . — Csalódások. Vígjá ték négy felvonásban, 
irta Kisfaludy Károly. Magyarázatokkal ellátta dr. Sziget-
vári Iván. Á r a 30 kr. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Lelkészjelölések. A beregi ev. ref. egyházmegyé-

ben a mezö-kaszonyi lelkipásztori állomásra kijelöltettek : 
Kiss Péter kigyósi, Bánóczi End re muzsalyi rendes, 
Berec/.ky József bilkei misszionárius, Zámbory Zoltán 
munkácsi és Végvári Mihály barabási segéd-lelkészek, 
mindannyian a beregi ev. reform, egyházmegyéből . A 
választás határnapjául folyó nov. hó 28-ika tűzetett ki. 
A kecskeméti egyházmegyéhez tar tozó jászberényi ref. 
lelkészi állomásra a Szolnokon f. hó 18-án megej te t t 
candidatió alkalmával ki jelöl tet tek: Simon Ferenc, Szász 
János, T. Molnár Albert, Török Lajos és Tóth Lajos 
segéd-, illetőleg rendes lelkészek. 

* Leikészválasztás. Az ungi egyházmegyébe kebe-
lezett salamoni egyházban a f. hó 17-én megej te t t vá-
lasztáson öt jelölt közül egyhangúlag Szűcs István bátfai 
lelkész választatott meg. 

* Versecen élő ref. hitsorsosaink f iókegyházzá 
alakulásához az első lépések mult vasárnap Fa István 
pancsovai lelkész elnökiele alatt csakugyan megté te t tek . 
A verseci reformátusok szép számmal jelentek meg és 
élénk buzgósággal vettek részt a rendezkedés munkájá-
ban. Az elnöklő lelkész felhívására kifejezték, hogy gyü-
lekezetté kívánnak alakulni, mihez legelőbb Isten kegyel-
mét kérték a lelkész bu/.gó imájában. Majd intézkedtek 
az egyháztagok összeírásáról, melynek vezetését Buday 
József polgáriskolai igazgató vállalta el. Az egyházi 
képviselet és ügyvezetés eszközlése végett szükséges id. 

gondnoki hivatalra Kunsch Gábor kir. aljárásbirót válasz-
tot ták meg. Azután kimondották, hogy bár egyelőre 
mint fiók-egyház a pancsovai anyagyülekezethez kivan-
nak affiliáltatni; de tekintve azon körülményt , h o g y 
Versec Pancsovától meglehetős messze esik s alkalmas 
közlekedési összeköttetése nincs ; hogy továbbá a vidéken 
(pl. Fehér templomban is) szétszórtan lakó hitsorsosok 
szintén tömörülni óhaj tanak s mindnyá juk gondozasa a 
távoleső pancsovai lelkészi hivatalnak felette terhére vál-
nék : egyetemes egyházi érdek szempontjából is tiszte-
lettel felkérik az egyházi felsőséget, hogy úgynevezet t 
misszió lelkészi állomás felállítása s annak Versecen leendő 
elhelyezése iránt minél előbb gondoskodni kegyeskedjék. 

* A >Protestáns irodalmi társulat* kérdéséhez 
alapos és kimerítő cikkek jelentek meg a »Debr. Prot . 
Lap* két utolsó számában dr. Gsíky Kálmán ismert 
írónk tollából. Miután tüzetesen kimutatja, hogy egyház-
irodalmi viszonyaink javítása és a vallás-erkölcsi élet 
fokozása szempont jából mily égető szükség van irodalmi 
és egyházi erőink egyesítésére, második cikkében a tár-
sulat feladatáréi és szervezéséről szól. Feladatául azt 
tűzi ki, hogy fordítsa a társulat figyelmét s szellemi és 
anyagi erejét azon tudományágak művelésére, melyek 
egyházunk és vallásunk érdekeivel szoros kapcsolatban 
állanak. Munkakörének első ágazatát a prot . theologiai 
irodalom ápolása, eredeti munkák kiadása, külföldi jeles 
művek átültetése képezné. A társulat munkásságára 
vár az egyháztörténelmi kutatásoknak és feldolgozásnak 
egész vidéke, melyen oly nagyon sok még a tennivaló. 
Ha rmad sorban ki ter jeszthetné működését arra is, hogy 
hitsorsosaink tömegét jó népiratokkal, a belmisszió e ki-
váló eszközeivel lássa el. D e ez csak akkor volna meg-
indítandó, mikor a más két téren való működése már 
biztosítva volna. A társulat irodalmi tevékenységének 
eszközeiül ajánlja egyfelől egy havi >Közlöny* megindí-
tását a történelmi és természet tudományi társulatok köz-
lönyeinek mintájára, azután egy külön könyvkiadó vállalat 
létesítését, melyben theologiai és egyháztör ténlemi mun-
kákat kellene külön előfizetés és a társulat segélye alap-
ján közrebocsátani. A társulat szervezésére nézve azt java-
solja, hogy alapítványi jogon alapító, t udományos érdemeik-
ért választott rendes és évdijat fizető külső vagy pártoló 
tagjai lennének, igazgató válaszmánynyal , szerkesztő és 
könyvkiadó bizottsággal stb. 

* Műkedvelői e lőadas Kecskeméten. A ref. főis-
kolai tanárok jól sikerült előadást rendeztek a tanári 
gyám-egylet javára. A » Tündérlak Magyarhonban« című 
népszínművet ad ták elő s a színházban minden j egy el-
kelt. Tanárok, tisztviselők és családjaik játszottak s a 
legtöbb tetszést Szegedy György alkapitány (Vámházy 
tábornok), Szakács Istvánné urnő és gr. R á d a y Margit 
(leányai) : továbbá Hornyik József tanár (Gyuri) és dr. 
Kovács Pálné szül. Handte l Ilka asszony, egykori színész-
iskolái növendék arat tak. A két utóbbinak minden dalát 
meg kellett ismételnie. A rendezés körül dr. Tassy Pál 
alügyész fáradozott . A jövedelem 280 frt. Az előadás 
után reggel ig ta r tó táncmulatság következett a »Próféta* 
helyiségeiben. 

* A missz ió -ügy népszerűsí tésére életrevaló esz-
mét pendít meg Fejes István s.-újhelyi lelkész a »Sá-
rosp. Lapok* legújabb számaban. Előrebocsátván, hogy 
a missziói hálozatok megállapítását mily nagyfontosságú 
alkotásnak tar t ja , elbeszéli, hogy a konventről hazajőve, 
prédikációt tartott a misszió-ügyről. E lmondtam híveim-
nek — irja tovább — h o g y az országban szétszórva 
élő testvéreik számára több mint 40 ponton lelkészi 
állomások szerveztetnek, hogy lelki gondozásban része-
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sülve, megtartassanak hitükben, vallásukban. De elmond-
tam azt is, hogy az a nagy épület, mely így készül, 
azon porszemekből alakul, melyet ők az országos egy-
házi közalap címén hordanak össze és úgy tapasztaltam, 
hogy szavaimnak igen fölemelő hatása volt gyülekeze-
temnek minden egyes tagjára . Könyeket lát tam csil-
logni a szemekben, a mely könyek nekem azt hirdették, 
hogy az országos közalap eszméje a szívekbe ment át. 
Ragad ják meg lelkész-társaim az ily alkalmat, hogy 
mint én, úgy ők is gyülekezetökkel közöljék az ily nagy-
fontosságú tényeket , a melyeknek alkotásához híveink 
is hozzájárulnák s higyjék el, hogy a lelkesítésnek és az 
áldozatkészség emelésének oly módjá t találják meg, a 
melynek hasznát fogják venni.« E bölcs tetthez és he-
lyén levő indítványhoz nincs szükség commentárra . Ha 
azt akarjuk, hogy áldásos intézményünk, a közalap, a 
szívekben erkölcsileg is megizmosuljon, keresve kell 
keresnünk az alkalmat, hogy üdvös hatásaival népünket 
megismertessük. Nagyon szerencsés gondolat e végből 
épen a reformátió emléknapját felhasználni, melynek kü-
lönben is felekezeti öntudatunk és önérzétünk fokozása 
képezi célját, a melynek »perselypénz«-e tudvalevőleg 
épen a közalap számára van rendelve egyházi törvé-
nyünk által. 

* Jótékony estélyek. Eper jesen Hörk József collé-
giumi igazgató a collégiumi tanári karnak önnálló iro-
dalmi működésre kiválólag alkalmas tagjaival nevezete-
sen : dr. Horváth Ödön és dr. Ferenczy Elek jogaka-
démia', Csengey Gusztáv ismert nevű költőnk, theolo-
giai, Alber t József és Serédi Péter főgymnasiumi és 
Fabriczy János tanítóképző-intézeti tanár urakkal iro-
dalmi, úgynevezett »nevető esték*-et, humorisztikus fel-
olvasásokat, előadásokat tervez, melyeknek szellemi célja 
nevet tetve oktatni, anyagi célja pedig a belépti-díjakból 
befolyó összegekkel a collégiumi szegény tanulókat első 
sorban hi t tanhal lgatókat segélyezni 1 Az első ilyen este 
december 7-én fog megtartatni , még pedig a következő 
műsorozat ta l : 1. Az »Eperjesi-Dalegylet« egy tréfás dala. 
2. E g y humorisztikus szavalat. 3. E g y humorisztikus rö-
vid felolvasás. 4. E g y egyfelvonásos kitűnő vígjáték. 

* A nagy-Iétai templom megnyitás i ünnepélye 
f. hó 7-én Révész B püspök, Szőke J. esperes, Frá ter 
I. gondnok, Balogh F. és Tóth S. theol. tanárok s több 
lelkész jelenlétében ment végbe. Az alkalmi imát Révész 
Bálint püspök úr tartotta, ihlett szívének teljes melegével 
és erejével a könyezé^ig meghatva a buzgó gyülekeze-
tet. Alkalmi beszédet a helyi lelkész, Marjai Péter, tar-
tot t Ézs. VI. 15 — 16 alapján, bibliai kenetességgel fej-
tege tve : kinek és mi végre szenteltetik a megújí tot t 
templom. Az úrvacsorát Kassai Ignác diószegi lelkész 
osztotta ki csinos beszéd kíséretében mintegy 800 sze-
mélynek. A beszédek között és az úrvacsora osztás alatt 
a helyi egyháztagokból szervezett énekkar működött , sza-
batos énekeivel közelismerést aratva. Az ünnepély végén 
tartott közebéden számos felköszöntő és elismerő nyilat-
kozat té tetet t az ügybuzgó lelkész, a fáradhatatlan gond-
nok és a lelkes egyháztagok valóban dicséretes tevé-
kenységéről. 

* Az erkö lcsnemes i tő -egy le t elnöksége mind 
sűrűbben kapja megyéktől, városoktól és hatóságoktól a 
pártoló nyilatkozatokat, Csongrádmegye tudat ja , hogy az 
egyletet minden téren támogatni fogja s ily értelemben 
utasítja tisztviselőit. Liptómegye kimondta, hogy az egyle-
tet minden kitelhető módon segíti s e végből az alispán 
elnöklete alatt bizottságot alakított. Nagy-Becskerek vá-
rosa elhatározta, hogy ha ott fiók-egylet alakul, ennek, 

ha nem alakul, akkor a központi egyletnek lesz alapitó 
tagja. A tanfelügyelők közül a jász-nagykun-szolnokme-
gyei és a beszterce-naszódmegyei karolták fel melegen 
az egylet törekvéseit, melyek általában mindenütt rokon-
szenvvel találkoznak. Csupán egy helyen találkozott az 
egylet, nem csekély meglepetésére, visszautasítással: Schop-
per György rozsnyói püspök fölbontatlanul »nem fogadja 
el« felirassal küldte vissza az egylet levelét. Mint isme-
retes, a magyar iskola-egylet is igy járt a rozsnyói püs-
pökkel. 

HIRDETESEK. 
, ^ / X 1 -

A békés-bánáti ev. ref. egyházmegyébe kebelezett 
kovácsházai ev. ref. egyház lelkészi állomására. 

Évi fizetés : 
1-ör. Készpénz : 99 frt o. é. 
2-or. 28 hektoliter búza az egyház magtárából. 
3-or. Örletésért 5 frt 64 kr. 
4-er. 28 hektoliter árpa az egyház magtárából . 
5-ör. E g y öl kemény tűzifa 
6-or. Ké t öl tőzeg és 20 font gyer tya váltsága 

18 frt 60 kr. 
7-er. Négy öl tűzi szalma vagy vételára. 
8-or. 13 hold föld használata s ennek szántási dí-

jában : 19 frt 50 kr. 
9-er . Az egyházkerület által megállapított stóla. 

10-er. Lakhely . 
Ezeken kívül megjegyeztetik, hogy 10 katasztrális 

hold föld használata az elhalt lelkésznek engedélyezve 
volt a kincstár által. — Lelkek száma 700. 

Az egyház Ill-ik osztályú. 
Az elválasztandó lelkész a békés-bánáti ev. ref. 

egyházmegye özvegy-árva pénztár intézetének kötelezett 
t a g j a ; hivata 'át az 1887-dik év október i - jén fogla-
landja el. 

Pályázati kérvények az 1886. év dec. 20 áig S?abó 
János békés-bánáti egyházmegyei espereshez Kőrös-Tar -
csára (Békésmegye) küldendők. 

Debrecen, 1886. nov. 19. 
B á l i n t , püspök. 

f ] B r ü n n i k e l m e egy elegáns őszi vagy téli ö l t ö n y r e , 
-jH 3.10 méter hosszú darabokban, teljesen elégséges egy férfi ö'-

tönyre, a finom frt 4 . 8 0 a legfinomabb frt 7 .75 a legeslegfino-
| mabb frt 10 .50 v a l ó d i g y a p j u k e l m e 
Jj Palmerston és B o y tél i kabátokra méterje frt 2.50, 5 frt. 
M L o d e n frt 2 . 25 — 3 frtig. NÖi p o s z t ó méterje frt 1.25-től 
J j frt 2 .50- ig , küldi bárhova postautánvétellel a következő fin. 
| j posztó gyári raktár. S I E O E L - H M H O F ' Brünn, 
^ Ferdinandsgasse Nr. 8 — N y i l a t k o z a t . A fenti czég kel-

méi tartós és Ízléses készítés által különösen kitűnnek. A czég 
ismert lelkiismeretessége és tekintélyes versenyképessége az iránt 

^ is kezeskedik, hogy csak a legjobb áru a kiválasztott minta sze-
rint szállíttatik. — Kívánatra a fenti raktár küld m i n t á k a t 

| j i n g y e n és bérmentve. 4—10 
^ 'ToT̂  'ToT̂ Tô  •ToTc ryô cryőfT 

/ / / / 

Mai számunk mellékletét Ungváry László 
ceglédi faiskolájának »Arjegyzék^-ét, gyümölcsfa cseme-
tékről, alanyokról, magvakról stb. ajánljuk a kertészet 
iránt érdeklődő közönség figyelmébe. 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunka tá r s : SzŐtS Farkas. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: X5r. Ba.l la.gri HvEór. DEIÍTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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P a p i k a t o n a s á g . 
Csak a minap járta be egyházi lapjainkat az 

a hir, hogy a jezsuita rendnek hatalma és befo-
lyása ismét feltűnően növekedőben van. Jelesül 
Németországban, az előkelő családok közül szá-
mosan és pedig protestáns szülők is a jezsuiták 
által neveltetik fiaikat. A ki a jezsuiták törté-
nelmét ismeri, arra e hir nem hatott meglepően. 
Ilyesmi azelőtt is történt, még pedig nagyobb 
mértékben, mint mainapság. A tizennyolcadik 
század közepe táján és vége felé sűrűn találko-
zunk azon panaszszal, hogy protestánsok is, kik 
külsőleg hitfelekezeti jellegüket megtartották, ti-
tokban a jfratres societatis Jesu€ tagjai voltak. 
Többek között állíttatik, hogy Starh János Ágos-
ton, a ki 1770-ben Königsbergben theologiai 
tanár, 1781 óta darmstadti főudvari prédikátor 
és consistorialis tanácsnok volt és 1881 ben bárói 
rangot nyert, szintén titkos tagja lett volna a 
jezsuita rendnek és hogy halála után házában egy 
a misemondásra tökéletesen berendezett szobát ta-
láltak. Egészen természetes, hogy ily esetek nálunk 
protestánsoknál nagy megbotránkozást idéznek 
elő, de mindazáltal a dolog nagyon megmagya-
rázható. Ugyanis, ha a nomenről az ómenre kö-
vetkeztetni szabad, nem hiába áll a jezsuita rend 
élén egy generális, mert katonásabban szervezett 
papi rendje a kath. Rómának nincsen a jezsuita 
rendnél. A rendnek alapitója is, Loyola Don 
Juigo, katona volt, a ki miután 1521-ben Pampe-
lonának a franciák elleni védelmezése alkalmával 
megsebesíttetett, betegágyán azon elhatározásra 
jutott, hogy mint assisi szent Ferenc, ő is asceti-
kus élet által érdemli ki magának a mennyorszá-
got és egy papi rendet alakít. 

Ha Loyola a mennyországot a kath. Róma 
dicsőségével azonosította, úgy törekvése által a 
kivánt célt legtökéletesebben érte el. Soha egy 
rend sem mozdította elő Rómának hatalmát, fé-

nyét és gazdagságát oly óriási mértékben, mint 
Loyola papi katonasága. 

Nem egy éjjel győzedelmeskedett a hitbuz-
góság ezen hadserege. Nem. Nála is, mint min-
den emberi vállalatnál a kitűzött cél elérése ke-
mény küzdelembe került. De a mi a kemény 
küzdelemnek sikeres lendületet kölcsönzött, az e 
hadsereg ügyes, soha el nem lankadó taktikája 
volt, mely a rend alapítójától elévületlen örök-
ségképen átszármazott a rendnek minden korbeli 
tagjaira. 

Loyola, hogy kegyelemre és pártolásra ta-
láljon a pápánál, egész vagyonát a szegényeknek 
ajándékozta és kéregetésből élt, naponta 7 óra 
hosszat térdein imádkozott, sokat böjtölt és tes-
tét szorgalmasan kínozta a megdicsőülés céljából. 
Párisban 1534-ben kilenc céltárssal szövetkezett, 
hogy a Mont-Martre-ban szorgalmasan tanulmá-
nyozza a theologiát, hogy magát a földi javak 
megvetésében gyakorolja és szegénységében em-
bertársainak lelkiüdvét előmozdítsa s magát így a 
pápa szolgálatának szentelje. 

III. Pál pápa 1540. szeptember 27-én bullát 
bocsátott ki, mely által Loyola társaságát, mint 
papi rendet megerősítette és ámbár ezt III. Pál 
pápa csak vonakodva tette s azon feltétel mel-
lett, hogy az új rend csak 60 tagból állhat, a 
következő pápák mégis idő folytán belátták, hogy 
ezen páratlan tevékenységű és a római szent 
széknek vak engedelmességgel szolgáló rend, a 
római egyháznak kiszámíthatlan hasznot tehet. 
Azért is hajlandók voltak, a rendnek oly szerve-
zetet adni, melynél fogva az az egész világgal 
érintkezhetett s buzgóságát a pápaság javára tel-
jes mértékben kifejteni képes volt. Az 1548. év-
ben megengedtetett a rendnek, annyi tagot fel-
venni, a mennyi neki tetszett, továbbá felruház-
tatott azon joggal, hogy tagjai mindenütt prédi-
kálhattak, gyóntathattak és a legkomplikált ese-
tekben dispensatiókat adhattak. 

95 
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Ezen időpontig az illetékes püspököknek 
volt alávetve a rend. De 1549-ben közvetlenül 
a pápának lett alárendelve; e mellett azonban 
saját generálist nyert, a ki a pápai rendeleteket 
a rend tagjaival közölte, de a rend felett telj-
hatalommal bírt s a körülményekhez képest annak 
szervezetét megváltoztathatta és a rendet az 
egész föld kerekségén tetszése szerint vezényel-
hette. Igy történt gyakran, hogy a rend titokban 
a pápáknak ismeretlen terveket szőtt és ez által 
maguknak a pápáknak veszélyessé lett. 

Azonban tagadhatatlan, hogy valahányszor a 
pápaságot nagy baj fenyegette, megmentését mind-
annyiszor a jezsuita rendnek köszönhette. Többek 
közt az ő érdemük, hogy a tridenti zsinat utolsó 
szaka, melyben 187 olasz, 26 francia, 34 spanyol, 
6 görög, 3 irlandi, 2 német-alföldi, 3 portogalli, 
2 lengyel, 2 illyriai, 2 német, 1 angol, 1 morva és 
1 horvát püspök vett részt, 1563. szept. 4-én a 
lotharingiai bibornok által amaz ősrégi szentszéki 
áldással záratott be : > Cunctis haereticis anathema !* 
Általában kétségbevonhatlan tény, hogy az ellen-
reformátio bámulatos sikere nem annyira a pro-
testánsok között akkor duló tudományos szélma-
lomharcnak, mint inkább a jezsuiták mesteri té-
rítő ügyességének köszönhető. 

Igaz, birtokában állottak mind azon fegyve-
reknek, melyekkel a szétoszlott dogmatikai betű-
jelekkel tétovázva küzdő protestáns bajnokokkal 
szemben győzhettek. 1550-ben a jezsuiták a 
szegénység fogadalma alól feloldattak s szabad 
ság adatott nekik földi javak szerzésére, s ők 
ezen engedélyt a legszorgalmasabban használtak 
fel arra, hogy rendjüknek gazdag hagyományo-
kat nyerjenek, mi annál inkább sikerült nekik, 
mert sima és szellemes bánásmódjuk által kü-
lönösen az előkelő családokba gyóntató atyákul 
hamar be tudták magukat hízelegni. Közbefolyásuk 
még inkább növekedett, midőn 1552-ben jogot 
nyertek, egyetemeket felállítani és 1571-ben en-
gedélyt, a létező egyetemeken előadásokat tar-
tani. Kiváló befolyásuk koronája pedig azon 
1576-ban nekik adott concessióban állott, hogy 
mint orvosok működhettek. A ki édesgetéseiknek 
egészséges állapotában ellenállott, betegsége kín-
jai alatt epedve nézett azon mennyei ajtó felé, 
melyet a jezsuiták néki mutattak. 

Valóban a ki a jezsuiták szervezését, taktiká-
ját és fáradhatatlanságát elfogulatlanul itéli meg, 
annak be kell vallania, hogy ezen rend nem any-
nyira papság, mely a szenvedő emberiség sebeibe 
a mennyei vigasz balzsamát önteni törekedik, 
hanem inkább papi katonaság, mely minden esz-
közt egy cél biztosítására használ fel, arra a célra, 
hogy a kath. Róma a földi világ egyedüli telj-
hatalommal biró ura legyen minden tekintetben. 

E célért küzd a rend ma is s még létezni 
fog, küzdelméről le nem mond. Azt hinni, hogy 
a fejlődő jogállamok törvényeik által e küzdelmet 
valaha beszüntetni képesek lesznek — hiú áb-
ránd. Számtalan törvény keletkezett, mely a je-
zsuita rendet és működését kiirtani akarta; e tör-
vények többnyire már szétmállottak, de a jezsui-
ták élnek és működnek. 

Van-e lehetőség, működésüket ellensúlyozni, 
ártatlanná tenni ? Nem volna-e kívánatos, hogy a 
protestánsok szintén oda törekednének, hogy 
papjaik ne lennének csak alázatos hirdetői az 
Isten igéjének, hanem papi katonaság, mely hi-
vataloskodásában ne annyira az Üdvözítő evan-
gyeliumának vesse alá magát, mint inkább világi 
simaság és szellemesség által iparkodjék a lelke-
ket magának meghódítani ? Nem ! Azért nem, mert 
akkor a protestáns papság tömegesen szintén be-
lépne a jezsuiták rendjébe. Pedig ezen dicsőség 
után nem epedünk. Isten óvjon meg bennünket 
azon dicsőségtől, hogy egyházunkban a vclerikusu 

és Jajkus" fogalmak meghonosuljanak. 
A protestáns papságnak magasztosabb fel-

adata van, az, hogy egyházunkban a hívek ösz-
szességére nézve megvalósuljon I. Péter II. 5. 
versben foglalt emez intés: ^Ti is mint éUkövek 
építtessetek fel, hogy legyetek lelki ház, szent pap-
ság, a lelki áldazatoknak éddoztatásokra, melyek Is-
tennek kedvesek a Jézus Krisztus által.* 

Nekünk nem kell papi katonaság. 
Bierhrunner Gusztáv. 

I S K O L A Ü G Y . 

A közoktatásügyi miniszter évi jelentése. 
A népoktatásról és középiskolákról szóló törvények 

megszabják, hogy a szakminiszter minden harmadik évben 
részletes, kimutatásokon nyugvó jelentést tartozik az or-
szággyűlésen bemutatni ; ezen három éves cyclusok a 
nép- és középiskolákra nézve összeesnek és ezért min-
den harmadik évben a miniszteri jelentés szerfölött ter-
jedelmes, tabelláris kimutatásokkal ellátott, ellenben két-
két éven át csekélyebb terjedelmű s az iskolák e két 
körére nézve csak sommás, nem részletes adatokat tar-
talmaz. Az utolsó, terjedelmesebb jelentés tavaly jelent 
meg, miért is az idei jóval vékonyabb füzetet képez, bár 
terjedelmesebb, mint a két év előtt szintén részletes ki-
mutatások nélkül kiadott jelentés. Egy külön füzet, mely 
a jelentés függelékét képezi, tartalmazza a néptanítói 
nyugdíj és gyámalap jelen állásának és felhasználásának 
kimutatását. 

Ami e jelentés futólag áttekintésénél is szembeötlik 
s már a tavalyit is megkülönböztette az előbbiektől, az 
a szövegrész túlysulya a merő számszerű statistica fölött, 
amely körülmény által a jelentés a nagy közönségre 
nézve is érdekesebbé és vonzóbbá lesz. A középiskolai és 
felsőbb iskolai szakaszokat, ezúttal is bevezető ismerte-
tései előzik meg az ezen ügykörökben az év folyamában 
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előfordult nevezetesebb intézkedéseknek és változásoknak. 
A népiskolai részben is közölve vannak a megjelent fon-
tosabb rendeletek, a szakiskoláknál, úgyszintén közmű-
velődési és emberbaráti intézetek szakaszában pedig min-
den egyes intézet működésének teljes képét kapjuk. 

A népiskolákra vonatkozó adatokat a következők-
ben foglaljuk össze. 

A tanköteles gyermekek száma Magyaroszágon 1884-
ről 1885-re 15,135-el szaporodot t ; ezek közül tényleg 
iskolába járt 1884-ben a 6—12 évesek közül 85• i9°/0> 
1885-ben 85'88°I0I a 13—15 évesek közül 1884-ben 
iskolába járt 6^-41° l0, 1885-ben pedig Ő479°/ 0 . A 
helyben iskolát tartó községek száma ezen egy év alatt 
18-al szaporodott, ellenben a más községgel közös iskola-
tartó községek száma 11-el apadt s az egészen iskola 
nélküli községek száma 5-el csökkent, ugy hogy ez utób-
biaknak száma 1885-ben még 300 volt, a mely az összes 
községek 2'37 százalékának felel meg. 

Az összes népiskolák száma 1885-ben 16,305 volt, 
tehát épen 100-al több, mint a megelőző évben. Ezen 
iskolák közül 611 volt állami (375°/0). 1856 községi 
(n - 38°/ 0 ) , 13,639 hitfelekezeti (83-65°/0), 168 magániskola 
( j 0 3 é s 31 egyleti iskola (O'i9°/0). Az állami iskolák 
száma e szerint 108-al gyarapodott , a községiek száma 
is nőtt 12-vel; a többi jellegűeknél csekély apadás (20) 
mutatkozik. Fokozatukra nézve a 16,305 népiskola kö-
zött volt 1885-ben 16,082 elemi, 79 felső nép- és 144 
polgári iskola ; e szerint ezen egy év alatt mindhárom 
csoport száma arányosan emelkedett. 

A népiskolai tanítók száma 1885-ben 23,457 volt, 
tehát 299-el több, mint a megelőző évben s így minden 
népiskolára a tanítók számából i - 44 esett. 

A népiskolák összes fenntartási költsége 1885-ben 
13.418,968 frtra emelkedett, míg a megelőző év költség-
összege csak 12.917,473 frt volt. Ez összeghez az állam 
1.488,410 frttal járult kézpénzben, míg 1884-ben az állam 
kiadása e cimen csak 1.245,742 frt volt. 

A tanítóképző intézetek száma (54), úgyszintén a 
tanitónőképezdéké (16) 1884-ről 1885-re változatlan ma-
radt ; ezek közül 24 volt állami és 46 felekezeti. Növendé-
keik száma 3398 volt, tehát 234-el kevesebb mint a 
megelőző évben. Ezen intézetek fenntartása 871,552 frtba 
került s összesen 1043 egyént képesítettek. Megemlítjük 
itt még, hogy az 1884/5-ik tanév alatt a magyar nyelv 
oktatására képes tanítók száma 20,620-ra emelkedett, 
holott az előző évben ezek száma csak 20,059 vol t ; a 
magyar nyelv tanítására képtelen tanítók száma pedig 
ugyanezen idő alatt 3099-ről 2837-re szállott le. 

A népnevelési intézetek sorát befejezik a kisded-
óvodák, a melyek száma a jelentésben tárgyal t tanév 
alatt 364-ről 409-re emelkedet t ; ezekben összesen 41,119 
kisded nyert nevelést (az előbbi évben 36,972.) 593 óvó 
által (az előbbi évben 532). 

Végül a néptanítói nyugdíjintézetre nézve — mely-
ről külön füzet szól, — megjegyezzük, hogy annak 
1885-ben 17,791 díjfizető tagja volt s az intézet alapva-
gyona 5.098,245 frtra rúgott; tehát az alapvagyon egy 
év alatt 562,960 frttal gyarapodott . Különböző díjat él-
vezett az intézet 2433 tagja és terhelő kiadása volt az 
intézetnek 157,091 frt. 

Áttérve a középiskolákra, ezúttal csak röviden em-
lítjük meg, hogy az 1885/6-iki tanév alatt Magyarország 
125 különböző városában összesen 178 középiskola állott 
fenn, ezek közül 150 gymnasium és 28 reáliskola, (e 
tanév alatt a brassói állami főreáliskola megnyílta által), 
ezenkívül 6 középiskola kapott fokozatos fejlődés utján 

egy egy új osztályt. Jellegre nézve változott a miskolci 
gymnasium, mely a királyi intézetek közé soroltatott . 

A 178 középiskolába 41,508 tanuló Íratott be, tehát 
1429-el kevesebb, mint az előbbi évben; e csökkenés 
egészen a gymnasiumok rovására esik, mert a reálisko-
lák tanulóinak száma 494-el szaporodott a mult évihez 
képest. A kisebb számú tanulóság azonban állandóbbnak 
mutatkozott, mert míg 1884/5-ik tanévben 1000 tanuló 
közül 116 maradt el évközben, az utóbbi tanévben az 
évközben kimaradottak száma 1000 közül 69 volt. Az 
előmenetelt illetőleg 1000 gymnasiumi tanuló közül bu-
kott 223, a reáliskolákon 1000 közül bukott 256. Az 
érettségi vizsgálatra jelentkezetteknek 9O'i° /

/
0-a felelt meg, 

míg az előbbi évben ezek százalékaránya 91 '8 volt. 
A mult tanévben összesen 2900 tanerő' működött 

a középiskolákon ; ezek közül rendes tanár volt 1618 s 
ezeknek 78 -3°/0-a bírt oklevéllel, míg a megelőző évben 
az oklevelek számaránya csak 75'5°/0 volt. 

Az összes középiskolák fenntartására 4.343,500 frt 
fordíttatott, tehát 90,534 forinttal több mint tavaly. Ez 
összeghez legtöbbel, vagyis 723,551 forinttal járult az 
állam. A felsőbb oktatásra vonatkozó szakaszban közli a 
miniszter a középiskolai egészségtan-tanárok képzése és 
képesítése tárgyában kiadott szabályrendeletet ; ismerteti 
az egyetemi seminariumi oktatás rendszerét és a buda-
pesti egyetem gazdasági hivatalának életbe léptetendő 
új szervezetét. 

A budapesti egyetem adatai közül kiemeljük, hogy 
e főiskolának az 1885/6-iki tanévben 172 tanára és ta-
nítója s 43 tanársegéde volt s legtöbb tanár (61) esik a 
bölcsészeti karra. A hallgatóság száma az I-ső félévben 
3375 volt, a II-ban 3193 ; az átlagos szaporodás tehát 
a mult évhez hasonlítva 56. Legtöbb hallgatója volt ez 
évben ís a jogi karnak (1669 az I. és 1586 a II. félév-
ben), ezután következik az orvostud. kar 1237 hallgatóval 
az I. és 1176-al a II. félévben. A jelentésben tárgyalt 
tanév alatt 2310 különféle vizsgálat és szigorlat tar ta-
t o t t ; a vizsgálatok 747° / 0 - a és a szigorlatok 59 ' i4°/ 0 -a 
fogadtatot t e l ; tudori oklevelet nyert 319 e g y é n ; ezek 
közül a legtöbb jogtudor (176) és orvostudor 85. Gyógy-
szerészi oklevél 71 adatot t ki. Az egyetem könyvtára 
4145 munkával szaporodott , úgy hogy most 89,145 mű-
vet számlál 215,000 kötetben és 6000 apró nyomtatványt . 
Az egyetem összes költsége 573,835 frt volt (12,702 fo-
rinttal több, mint az előbbi évben, mely összegből 
369,557 frt esik a személyi és 204,278 frt a dologi ki-
adásokra. 

A budapesti egyetemmel kapcsolatos tanárképző-
intézetnek a lefolyt évben 20 tanára és 63 rendes nö-
vendéke volt, a tanárvizsgáló bizottság 27 középisk. ta-
nári oklevelet szolgáltatott ki. Az egészségtan-tanári és 
iskolaorvosi tanfolyamnak 29 hallgatója volt s ezek közül 
28 nyer t képesítést. N. 

T Á R C A . 

Egyházi hatóságok könyvtárai Magyarországon.*) 
Könyvtá rak s könyvek számát tekintve, az egy-

házi hatóságok tulajdonát képező könyvtárak (még ha 
nem számítjuk is azokat, melyek a nyilvános vagy is-
kolai könyvtárak közé soroztattak) közkönyvtárainknak 

*) Mutatvány az orsz. statisztikai hivatal által kiadott s jövő 
hóban megjelenendő »Magyarország köz- és magánkönyvtára i885-ben< 
című munkából. 

96* 
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mintegy negyedrészét képezik s a római katholikus szer-
zetesrendek 149 könyvtára, a bennök őrzött 741,434 
könyvvel, a középiskolák kivételével, a legnagyobb szám, 
melyet jelen statisztikai felvételünk egy társadalmi osz-
tály javára kimutathat. 

Bizonyos büszkeséggel s önérzettel emeljük ki ez 
adatokat. Olaszország s Anglia hires egyházi könyvtárai 
túlnyomólag a középkor s renaissance hagyatékai : a 
magyar nemzetnél, melyre talán az összes kulturnemze-
tek között legtöbb csapást mért sokat emlegetett bal-
sorsa s mely még aránylag rövid idő előtt, mintegy 
kétszázaddal is, oly annyira megfogyott, hogy akkori 
népességét három millióra alig lehet becsülni, a múltból 
csak töredékek maradtak korunkra s az alkotás minden 
téren s így a közművelődés eszközeinek megszerzésében 
is aránylag újabb nemzedékek feladata volt. S a magyar 
népnek egy oly társada'mi osztálya, melynek tevékeny-
ségét s régi hatáskörét már a mult században Európa-
szerte megingatta az újkor szelleme, a kulturélet e ne-
vezetes tényezőjével szemben derekasan megoldotta fel-
adatát s folyvást buzgalommal igyekszik összehordani a 
tudomány eszközeit. Tisztán külsőleg sem állunk hátul. 
A legtekintélyesebb szemináriumok közölt a protestán-
soké Wittembergben 20, Tübingában 30, a memnonitáké 
Amsterdamban 15, a katholikusoké Kölnben 20 s Strass-
burgban 30 ezer kötetes könyvtárak felett rendelkezik; 
a világhírű zárdák közül a Monte-Cassinóiban (Olaszor-
szág) 20, a St.-galleniben (Svájc) 40, a fuldaiban (Né-
metország) 50 s a krems-münsteriben (Ausztria) szintén 
50 ezer kötet könyv őriztetik. Nálunk a szerzetesek 
könyvtárai között a pannonhalmi apatságé áll elől száz-
ezret meghaladó tekintélyes gyűjteményével s csaknem 
közvetlen utánna jő a világi papság az esztergomi fő-
egyházmegye székhelyén őrzött 63 ezer kötetből álló 
nagy könyvtárral. S mennyi e mellett a számra vagy 
belbecsre nézve figyelemreméltó egyházi jellegű könyv-
tárak száma 1 

S mindez főkép a mult századtól kezdődik. Nincs 
ugyan még az a művelődéstörténelmünk megírva, mely-
ből egész határozottan kimutathatnók könyvtáraink sze-
génységét a török pusztítások kora után ; de maga az 
a tény, hogy a másfél-százdos török hódoltság alatt 
Magyarors/ág legnagyobb részében al g van város, mely 
a pusztulásnak nem volt kitéve, elég szomorúan meg-
győző érv. Hiszen még az aránylag legjobban megkímélt 
felföldről is sűrűn akadunk történeti adatokra, melyek 
egyes egyházi jellegű könyvtárak pusztulását jelzik. 
1532-ben rabolták ki a lőcsei szent Erzsébet egyházat, 
melynek három codexe van ma a Battyányi könyvtár-
ban Gyulafehérvárt ; ugyancsak Szepesmegyében 1534-ben 
pusztult el az egykor hires látókövi (Lapis Refugii) 
karthauzi zárda, melynek több kincse a budapesti egye-
temi könyvtárban őriztetik ; 1605-ben égett le könyvtá-
rával a szakolcai ferencrendiek zárdája stb. Egyenes bi-
zonyítékunk is van a könyvtárak aránylagos szegénysé-
géről : a bencések könyveinek 1667-ben kelt jegyzéke, 
mely e tudós s könyvkedvelő rend összes könyveit 
1341 munkában s 1614 kötetben sorolja fel. 

Kimutatásunkban 38 könyvtár fordul elő, melyek 
alapítási éve a XVIII-ik századot megelőző időre esik. 
Ezek a következők : kassai domokosrendi társház (XIII. szá-
zad), szegedi ferencrendiek (1468), pozsonyi káptalan 
(XV. század), a jászberényi (1520), gyöngyösi (1526) s 
szécsényi (1565) üdvözítőről címzett ferencrendiek zár-
dája, a csernekhegyi sz. Vazul-rend zárdája (1580), to-
vábbá harminc — túlnyomó részben (27) r. kath. szer-
zetesi — könyvtár a XVII ik században. De e számok 

legnagyobb része nem a jelenlegi könyvtár, hanem a 
szerzet alapítását jelenti, a minthogy több II. József ko-
rában felosztatott s később újonnan alakult zárda nevét 
is találjuk közöttök. De még e hiányos s a régiséget 
kereső kimutatás szerint is látjuk, hogy 123 szerzetesi 
könyvtár közül, melynek alapítási kora közöltetik, 64, 
tehát felénél több, a mult századból s 29 a jelen szá-
zadból kelteztetik, s általában az egyházi jellegű könyv-
tárak közül nem kevesebb, mint 87-nek alapítása esik a 
mult századra, a többi században ellenben a nagyrészt 
apróbb s modern eredetű plébániai s esperességi könyv-
tárak hozzászámításával is csak 147. — A nem római 
katholikus hitfelekezetűek közt még kedvezőbb az arány. 
A csernekhegyi bazilika zárdáét kivéve, melyet fenntebb 
említettünk meg, egyetlen könyvtár sem származik a 
XVIII-ik századot megelőző időkből, a XVIII-ik századra 
is csak 7 könyvtár jut (3 görög-katholikus s 4 protes-
táns), a többi mind a jelen századra. 

Ha összehasonlítjuk ez adatokat az osztrák könyv-
tári statisztika ama számaival, hogy az ott kimutatott 
88 szerzetesi könyvtár közül csak 14 keletkezett a jelen 
században s 26 a mult században, a többi 48, tehát a 
felénél jóval több a megelőző időkből ered és pedig a 
Xl-ik s/ázadból 5, a XH-ikből ugyanannyi *), — s ha 
tudjuk, hogy az arány a legtöbb államban csaknem 
ugyanaz (az ifjú amerikai Egyesült-Államokban ellenke-
zőleg csak két egyházi jellegű könyvtár van, mely nem 
a jelen században alapíttatott) : — ha összehasonlítjuk, 
ismételjük, a mi adatainkat, a külföldi adatokkal, bebi-
zonyítva látjuk fenntebb is kockáztatott állításunkat, hogy 
a magyarországi egyházi jellegű könyvtáraink általában 
modern eredetűek, sőt még a szerzetes könyvtárak zömé-
nek keletkezését is a mult századra kell tennünk. 

Kétségtelen mindamellett (s később a könyvtárak 
részletesebb jellemzésénél bővebb alkalmunk lesz ezt a 
köztudatot képező körülményt jobban megvilágítani), 
hogy az egyházi és különösen a tanítással nem foglal-
kozó szerzetesrendek tulajdonát képező könyvtárak jel-
lege túlnyomólag középkorias. Egyes nyilvános, iskolai 
könyvtárak eredete is felvihető a mult századot meg-
előző időkbe, így p. a protestáns főiskoláké, de e tisz-
tes kor nem adta meg nekik azt a jelleget, melyet a 
zardai könyvtarak forgalmával általaban összekötni szok-
tunk s melyet itt rendesen fel is találunk. Túlnyomólag 
latin művek, ma már kevéssé olvasott egyházi munkák, 
a modern tudományok képviselőinek csaknem teljes 
h iánya: ezek a főbb közös vonások, melyet a tisztes 
korú athósi vagy olaszországi kolostorok s a mi modern 
jellegűbb zárdáink könyvtárainál egyaránt gyakran fel-
találunk, különösen, ha az utóbbiak sorából a tanítóren-
dek könyvtárait kivesszük. A közös hivatás, a katholika 
egyházban uralkodó latin nyelv s a szigorú egyházi cen-
sura, mely már a mult században is nagyon megnehe-
zítette a sokoldalú könyvtárak alapítását s mindenekfe-
lett a mult század második fele óta oly rohamosan át-
alakult társadalmi élet, melyben a szerzetesrendek leg-
nagyobb része mindinkább elkülönítve találta magát, 
eléggé megmagyarázzák a hazai és külföldi zárdai könyv-
tárak közt a nagy kor különbség dacára is feltalálható 
rokonságokat. 

A történeti összeköttetés a századot megelőzött s 
a jelenlegi egyházi könyvtárak között csaknem teljesen 
megszakadt. Á bártfai plébánia könyvtára, hol a köny-

*) Pizzala : Stand der Bibliotheken der im Reichsrathe ver-
tretenen Königreiche etc. II. Theil. 58. 1. Mittheilungen aus dem 
Gebiete der Statistik. Zwanzigster Jahrgang. VI. Heft. Wien 1874. 
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vek még ma is a XV- ; k századból eredő szekrényben 
állanak, unikum hazánkban, s a legtekintélyesebb zárda-
könyvtár, a panonhalmi, midőn 1802-ben ismét helyreállít-
tatott, több ezerre menő régi könyveiből már csak mintegy 
hétszázat kapott vissza *). A legtöbb egyházi könyvtárban 
alig egynehány darab őriztetik a mult századok emlékei-
ből, még a budapesti egyetemi könyvtár is, a hova 
II. József által eltörölt számos zárdakönyvtár került, 
aránylag igen kevés régi müvet őzizhet, a nagyobb rész 
közművelődésünk s a tudomány nagy kárára elveszett 
nyomtalanul. 

Fel vagyunk jogosítva nagy veszteségről szólani. 
Azok a töredékek, melyek fennmaradtak s az irodalom-
történeti nyomok világosan tanúsítják, hogy a magyar 
egyház a középkorban s a renaíscance korszakban egy-
aránt kora magaslatán állott s a tudományok szerete-
tében nem egy alkalommal méltóan versenyzett még 
Olaszországgal, Európa tanítójával is. 

Szerencsés véletlen volt, mely a magyarországi 
keresztyénség apostoli megalapítóját a tudós bencés-
renddel hozta közelebbi összeköttetésbe, azzal a renddel, 
mely abban a korban a társadalom valódi elitejét ké-
pezte, s melynek eddig kellően még mindig nem mél-
tányolt működése talán legtöbbet tett arra, hogy a nép-
vándorlás által okozott zűrzavarból a modern műveltség 
csirája keletkezzék. A jövő kor művelődés-történelmi 
irója egykor kiváló szerepet fog juttatni a harcias han-
gulatú magyar fajnak az európai népek körében oly 
gyorsan és oly bámulatos kulturális sikerrel történt be-
olvadása körül eme kiváló szerzetnek, melynek kebelé-
ből kerültek ki csaknem kivétel nélkül az első püspökök, 
melynek tagjai nevelték az udvari főméltóságokat, mely-
nek már az első században alapított 15 monostora kö-
zött a pannonhalmi csakhamar egyenrangú lett idősebb 
társaival, a clugnyi s monte-cassinói nagy kulturális 
központokkal. Az erkölcsforradalmi szellem, melyet a 
tudós barátok, köztök Gellért, a Xl-ik század egyik leg-
első irója, hazánkba hoztak, az eszes és fogékony ma-
gyar népnél valóban rendkívüli sikert idézett elő. A tem-
plomok s zárdák mellett mindenütt alakultak könyvtárak**, 

*) Ipolyi Arnold: Emlékbeszéd Czinár Mór felett. Attad. 
kiad. 1877. 19. 1. 

**) A legelső szerzetesi könyvtárról, mely valószínűleg a legelső 
könyvgyűjtemény volt hizánkban, mely az akkori idők fogalma szerint 
a könyvtár nevét megérdemli, az akadémia által kiadott Monumenta 
hung. hist.-ban (I. osztály I. kötet. 64. 1.) találunk említést. Sz. László 
ugyanis felsorolja 1093-ban kelt okiratában a pannonhalmi apátság 
kéziratkészletét következőleg : hat misekönyv, egy szentírás, három noc-
turnale, három antiphonale, négy gradualis könyv, két sequentionale ün-
nepi énekekkel, négy keresztelési szertartásokat tartalmazó könyv, három 
imakönyv (collectarii), négy énekkönyv, két rendszabály (regula), egy sza-
bály-magyarázat, két lectiós könyv, egy gyűjteményes könyv, három 
homiliás és két praedicatios könyv, egy kalászat a szent atyákból, két 
passzios könyv, a hit- és erkölcsi igazságokra vonatkozó gyűjtemény : az 
apostolok cselekedetei, Prosper könyve a munkás és szemlélődő élet-
ről, az Izidor-féle gyűjtemény, házi szabály, Ammalarius, a lelkipásztor 
könyve, párbeszédek, Pál levelei, Jób erkölcsi mondásai, Péter kérdései, 
Cicero vádló beszédei, Lucanus, két Donatus grammatika, Sedulius Ge-
nesise, három Cató, Paschasius, sz. Márton élete, galliai, héber és görög 
zsoltáros könyv, sz. Ágoston egyik beszéde. A legelső magyarországi 
nagykönyvtárban tehát 72 kötet codex volt, oly tekintélyes szám, mely 
még a nemzeti muzeum középkori codexekben igen gazdag (400-on 
felül levő) gyűjteményével összehasonlítva is méltán számot tesz s a 
Xl-dik században, midőn a könyvek értéke tudvalevőleg nagy volt, 
rendkívüli kincset képezett. A bakonybéli apátság könyvtára még veteke-
dett vele. — Kisebb, de szintén becses könyvtár volt a pécsváradi 
monostoré, melyet szent István 37 könyvvel ajándékozott meg. Az 
okirat (Fejér cod. dipl. I. 301—302. 1.) szavai igy hangzanak: 
* Libris vero decoravimus, quorum praecipua auctoritas viget in ecc-
esia, cum Bibliotheca cum III volumiaibus, nocturnalibus IV, anthipho-

nariis V, lectionriis II, cum Evangeliis Missalibus VI, psalteriis IV, gra-
dualibus V, regulis II, glossarius I I I , omeliarum volumine I.« Mindkét 

szent István s szent László egyaránt elrendelik, hogy a 
püspök mindenüvé adja oda a szükséges könyveket ; is-
koláik, mint Gellért életrajz irója Valther mesterről fel-
jegyzi, csakhamar túltomöttek lettek, a művelt s tudós 
magyarok száma rövid idő alatt annyira elszaporodott, 
hogy a külföldi irók, sőt a pápák (VIII. Bonifác) nyilat-
kozata szerint az Alpeseken innen nem volt hozzájuk 
fogható számban sehol, mely hizelgő elismerésről ma, 
fájdalom! jóformán csak az e korból maradt okirataink 
szokatlan szép s nagy eruditiot tanúsító nyelvezete ad 
bizonyságot, s hogy a képzőművészetek, mint különösen 
Henszlmann s Ipolyi kutatásai kitüntették, a XH-dik s 
XlII-ik században valóban virágzottak.*) A szerencsétlen 
sajói ütközet s az utána következett belzavarok egy 
időre ugyan megzavarták a fejlődést, de az Anjouk ko-
rában, s még inkább Mátyás idejében, a magyar egyház 
ismét magas fokát érte el a művelődésnek s a renais-
sance-kor kezdetén Olaszországot kivéve e tekintetben a 
mi kis nemzetünk volt az első. A Chrysolorasok, Are-
tinok hírneves tanítványai sorában az Alpeseken innen 
nem volt oly tudós egyházi rend, mint a Vitéz Jánosok 
s Janus Pannoniusok főpapi s szerzetesi társai; az egész 
művelt világból ide jöttek tanulni a tudománykedvelő 
férfiak, messze földön hirdetve a nemes pannonok nagy-
számú művelt osztályának dicsőségét. S e műveltséggel 
karöltve járt a könyvtárak nagy száma is. Nem említ-
jük a Corvinát, mely díszben, belértékben, sőt kötet 
számra nézve is egész Európában a legelső könyvtár 
volt e korban, oly könyvtár, melyből a Mediciek s Sfor-
zák is sok másolatot készítettek s melyet utánozva ala-
pította Urbino nemes hercege hires könyvtárá t ; de uta-
lunk arra a nagyszámú történeti adatra, melyek már az 
Anjouk idejétől fogva az olasz s magyar tudósok között 
igen élénk összeköttetéséről s különösen könyvek kicse-
réléséről is szóltak. Szorgalmas történetbuvárunk : Nagy 
Iván már a »Századok« 1874-ki évfolyamában közel száz 
középkori magyar művész nevét gyűjtöt te össze, ma az 
azóta tetemesen szaporodott adatokból egy szenvedélyes 
búvár mindenesetre több száz középkori magyar könyv-
tár emlékét frissíthetné fel. 

rendkívül érdekes könyvjegyzék tanúsítja, hogy hazánkban már e kor-
szakban nem kizárólag az egyházi tudományok voltak művelve, bár a 
bölcsészet művelése (a scholasticusok s arabok működése még ekkor 
csak csirájában levén) egyáltalán nem látszik meg s azon sem cso-
dálkozhatunk, hogy a később annyira kultivált történelem iránt egy új 
nemzet fiainak s a csaknem kizárólag külföldi eredetű szerzeteseknek 
érzékük nem volt. Bibliographjainknak nem volna hálátlan feladat az 
itt s más Árpádkori okiratban felemlített könyvek sorsa felől kutatáso-
kat tenni, hogy ez által miként Csontosi János némely relatíve ujabb 
könyv provenienciájára nézve ezt már sikerrel kisérlette meg, a hazai könyv-
tárak s gyűjtemények történetére világot derítsenek. Csak mint kuriózu-
mot akarjuk itt megemlíteni, hogy a legrégibb mű Magyarország terü-
letén a zágrábi káptalannál volt, melynek XV. századból származó, 
máig megmaradt könyvlajstroma többek közt (1. Magyar könyvszemle 
1880. 364. 1) így szól: »Item liber evangeliorum manu sancti Lucae 
evangelistae ut asseritur scriptus, puro argento copertus figurás Cruci-
fixi et beatae Matiae viriginis continens.* Ugy látszik azonban, hogy már 
e könyvlajtsrom készítője kételkedett abban, hogy azt a merő ezüstbe 
kötött s bizonyosan kiváló tiszteletben részesített könyvet maga Lukács 
evangelista irta volna. A nevezetesebb régi könyvjegyzékek közül fel-
említjük még a következőket: a bakonybéli apátság jószágainak és 
vagyonának 1085. évi összeirási lajstroma felsorol 87 (!) művet (Monu 
menta VI. k. 35. 1.) László esztergomi prépost 1277-ikévi végrendele-
tében 20 könyvet (Fejér III. 2. 125. 1.) ; a pozsonyi káptalan 1425-ki 
leltára 82-őt (Uj magyar muzeum 1856. i . l . ) és éstei Hippolyt eszter-
gomi érsek 1490 évi leltára 57 kéziratot (Magyar könyvszemle 1878. 
144. 1.) stb. sorolnak fel. 

*) L. részleteket: dr. Kerékgyártó Árpád: A műveltség terje-
dése Magyarországban. Budapest, 1880. Kilián. — Dr. Balics Lajos : 
A római katholikus egyház története Magyarországban. Budapest, 1885. 
Szent-István-társulat. — Ipolyi Arnold kisebb munkái, 2-dik kötet. 
Budapest, 1876. Ráth Mór. 
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Méltán sajnálhatjuk ezek alapján tehát, hogy a 
magyarországi egyházi jellegű könyvtárak fejlődése a 
török hódoltság kora által erőszakosan megszakíttatott. 
De a művelődés vágya azért nem sziint meg. > Talán 
sohasem tettek Magyarországon a művelődésért és köz-
oktatásért annyit, — mondja Molnár Aladár (A közok-
tatás története Magyarországon a XVIII-dik században. 
Budapest, 1881. Akadémia I. köt. 4. 1.) — mint abban 
a tatárjárás óta legínségesebb időben, török hódítás és 
belháborúk nyomorainak közepette.* Az egyház s az 
általa fenntartott iskolák hatalmakká lettek. A protes-
tánsokat különösen az erdélyi fejedelmek, a római ka-
tholikusokat a jezsuiták s később a piaristák működése 
egyházi jellegű könyvtárak alkotására is szoktatták. Las-
sanként divatba jött, hogy az iskolák s szerzetes-rendek 
könyvadományokat is gyűjtsenek. A szakolcai ferenc-
rendi zárda 1662-től 1783-ig vezetett könyvszerzési laj-
stroma, melyet Majláth Béla (Magyar könyvszemle 1882. 
évf. 289—305. II.) részletesen ismertet, följegyzi, hogy 
az adakozókon s hagyományosokon kívül voltak, kik 
misék fejében adtak könyveket s ugyanezen időben di-
vatba jött, később királyi rendeletek által is szabályoz-
ta tok (legutóbb 1796. jul. 26-án 16,023. sz.), hogy az 
elhunyt szerzetesek könyvei, még ha lelkipásztorok vol-
tak ís, haláluk után a zárdák könyvtáraiba jussanak. 
Kapcsolatban ezzel alakultak vagy szerveztettek újra a 
püspöki székhelyek mellett levő szemináriumok, melyek 
közt csak öt ered a jelen századból s divatba jöttek a 
plebánusok könyveinek megőrzése, valamint a protes-
tánsoknál svájci mintára az esperességi vándorkönyvtárak 
létesítése. A könyvgyüjtési szenvedély, mely a XVIII-ik 
század második felében, miként azt később a magán-
könyvtárak alakulásának történetében látni fogjuk, csak-
nem az összes magyar középosztályt magával ragadta, 
kiterjedt természetesen az egyház szolgáira is. A moz-
galom azóta inkább egyeseknél mutatkozott, de könyv-
kedvelő egyháziak Magyarországon soha sem hiányoztak 
s még az úgynevezett kolduló barátok között is dicsé-
rettel kell felemlítenünk a salvatorianusok főnökét Bog-
nár Márkot s a szent Istvánról címzett franciskánusok 
főpapját, László Polycarpot, kik rendtársaik között nap-
jainkban nemes buzgalommal ápolják a könyvek sze-
retetét. 

( V é g e k ö v . ) György Aladár. 

Tanulmány az úri-ima felett. 
( F o l y t a t á s . ) 

VI. 
Es bocsásd meg a mí vétkeinket, miképen mi is megbocsá-

tunk azoknak, kik ellenünk vétkeztek. 

Senki sem lehet meglepve, ki ez imát használni 
szokta, midőn a test fenntartására és a földi élet szabá-
lyozására vonatkozó kérés után azonnal ez következik : 
»Es bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is meg-
bocsátunk azoknak, kik ellenünk vétkeztek.* 

Ugyanis e kérés azt mutatja, hogy oly szükséges 
a bocsánat naponként lelkünk fenntartására, mint a min-
dennapi kenyér testünk táplálására. A megbocsátás 
annyira alapja a »ma kötelességének, mint a kenyér.« 
Ha szolgálni akarunk Istennek e földön : kenyerünknek 
kell lenni; de ha szolgálnunk kell nemcsak a földön, 
hanem egyebütt is : akkor bocsánatra van szükségünk. 
A mily bizonyosan elcsüggedünk és meghalunk kenyér 
nélkül e földi életnek: ép oly bizonyosan elcsüggedünk 

és meghalunk bocsánat nélkül az isteni életnek és min-
den isteni szándéknak. A kenyér lehetővé teszi az Is-
tennek tetsző dolgok külső alkalmát és elvégezését: a 
megbocsátás kielégíti a belső feltételt, mely által tehet 
valaki Istennek minden ő neki tetsző jót. Míg a bűn 
megbocsátva nincs és nem jön létre ez által érintkezési 
pont az isteni szellem és emberi lélek között: mindaddig 
nem lehet a szolgálat kész, szíves, állhatatos és Isten 
által elfogadható. Istennek szolgálni más okból, mint 
szeretetből, lehetetlen. És hogy egy ember sem vezet-
heti Istent, míg reménytelen bűneiben él, senkinek sem 
szükséges mondanunk, ki valóban keresi az isteni szol-
gálatban való megerősítését. Én tudom ezt. De vájjon 
elvem szerint járok-e el ? Vájjon cselekedeteim nem fog-
ják-e meghazudtolni elvemet ? Minden napot szabad, te-
her nélküli lélekkel kezdek-e meg, cselekedvén minden-
ben az Isten törvényeit ? És ha ezeket így cselekszem, 
nem úgy tetszik-e, mintha az isteni megbocsátás magá-
tól jőne ? Ha jön, általában nyugalmamra jön ; ha nem 
jön, ez a nap elveszett annak dicsőítetésére nézve, ki 
adta azt és az én legnagyobb javamra nézve. Mert a 
mint a kenyér nemcsak megszünteti az étvágyat, melyet 
a mult szült, hanem erőt is ad a jövőre: úgy a megbo-
csátás nemcsak eltisztítja az útból a bűnös mult marad-
ványait, mit a mult hordott össze, hanem megveti a 
jövőnek is alapját. Es más alap, mint ez, nem lehetsé-
ges a mi — evésen és iváson kívül — fenntartja az 
életet. Ezen alapon állva, bizonyosak lehetünk, hogy 
megkapjuk a bocsánatot, ezen mindennapi szellemi ele-
delt, nem úgy használván e kérést, mintha a bocsánat-
tal csakúgy tudnánk élni, mint a nélkül, mintha nagyon 
kevés különbség volna egy-, Isten dicsőítésében eltöltött 
nap és a másik között, mely rosszul töltetett. 

És hogyan fogad Isten, midőn hozzá közeledünk 
bocsánat nyerésért? Mint bűnösöket. A szentírásban a 
nevek igen nagy számával vannak a különböző bűnök fel-
említve, mindeniknek meg lévén a maga különös miné-
műsége. Egyszersmind az is egyik vezérgondolatja a 
szentírásnak, hogy az emberi nem és az egyes ember 
erkölcsileg gyarló és erőtelen. Jézus szelid szavai szerint 
is vigyáznunk és imádkoznunk kell, hogy kísértetbe ne 
essünk, mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen. 
Igaz tan tehát az, mit az egyház az emberiség egyete-
mes bűnösségéről fölállított. 

A bűn természetünkben gyökerezik, különböző indo-
kokból és különböző utakon erőt gyű j t ; következményei 
minden irányban isszonyúak, annyira, hogy isteni sege-
delem nélkül nem lehet nekiek ellenállani. 

E szomorú valósággal szemben a nagykegyelmű 
Isten istenségének minden forrását kinyitá előttünk, hogy 
magához emeljen; mindent, mivel e világot alkotá, sőt 
t öbbe t : minden dicsőségét , minden bölcsességét és 
minden szeretetét nekünk adá J. Krisztusban. Csak, 
mikor képesek leszünk megmérni a Krisztus alázatossá-
gát, csak mikor képesek leszünk megérteni, hogy mi 
foglaltatik e kifejezésben »megüresíté magát«, csak mi-
kor képesek leszünk megmérni az időközt az Isten 
trónja és a József kertjében lévő sír között, az élő Isten 
és halott ember közöt t : csakis akkor leszünk képesek 
megmérni Istennek hozzánk való jótéteményeit és a mi 
tartozásunkat irányában. És úgy megy most a világ fo-
lyása, mintha az Isten fia sohasem lett volna annak 
lakója? Értünk tette mindezeket Krisztus és mi tőlünk 
azokért semmit sem vár? Mindezek előttünk történtek 
és mégsem kelnek új érzelmek bennünk, sem új nagyobb* 
szabású gondolatok, melyek a magaviseletet alapjában 
megváltoztatnák ? Álljunk meg tisztelettel és csodálattal 
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a Krisztus keresztje előtt, hol megláthatjuk Isten aján-
dékárak nagyságát, súlyát és éltékét. 

E két dolgot : Isten előtti bűneinket és a Jézus 
Krisztusban való bűnbocsánat reménységét feltételezi a 
kérés : »bocsásd meg a mi vétkeinket.* 

A megbocsátás nem olyan dolog, melyet megnyer-
hetünk csupán kérés által. Annak egy másiktól kell jőni, 
kivel szemben helytelenül cselekedtünk. Mi nem adhatunk 
magunknak absolutiót bűneink alól, sem egy harmadik 
személy. Hanem Isten az, kit megsértettünk és egyedül 
ő adhat és nekünk egyedül tőle szabad remélenünk ab-
solutiót. »Egyedül Istennél van a bocsánat® és ha ő nem 
ad bocsánatot, máshoz menni azért képtelenség; mert 
— ő lévén a megsértett — egyedül ő bocsáthatja meg 
a megsértést. A bocsánat nála van és nem fenntartva 
valaki vagy valami által, hogy azt osztogassa, hanem 
egyedül az isteni akarattól. Ez akaratra van szükségünk, 
hogy bocsánatot nyerhessünk. E kérés szavai valamivel 
többet jelentenek, mint egyszerű elismerését annak, hogy 
Istennek sokkal tartozunk ; azok nem egyszerű ismétlések, 
melyek által megnyerjük Isten kegyé t ; hanem ama sza-
vak a lélek imája azért, a mire szükségünk van és a mit 
egyedül csak Istentől várhatunk. 

De hogyan bátorít az Úr, hogy hittel használjuk 
ezen kérést? Ajkunkra helyezi e szavakat : »miképen 
mi is megbocsátunk azoknak, kik ellenünk vétkeztek * 
E szavak nekünk adattak bátorításul. Mert itt ugyanazon 
érv van, a mi ama nevezetes bibliai versben kibővülést 
nyer és a mely — a hányszor csak olvassuk — fel-
gyújt ja szívünket: »Ha ti gonoszok lévén, tudjátok ho-
gyan adjatok gyermekeiteknek jó ajándékokat, mennyi-
vel inkább adhat a Szentlélek azoknak, a kik kérik.* Itt 
más szavakkal az van mondva : ha mi gonoszok lévén, 
megtudunk bocsátani az ellenünk vétkezőknek, mennyi-
vel inkább várhatunk bocsánatot tőled, kinek neve sze-
retet, ki mennyei atyánk vagy, kinél bocsánat van és a 
ki úgy jelentetted ki magad, »mint a ki kész a bocsá-
natra !« Es a mint így imádkozunk, azon eszménk támad, 
hogy a mi megbocsátási képességünket is az Istentől 
nyertük és még erősebben védekezünk, mondván: Ha 
nekünk, gyarló embereknek azt rendelted, hogy 77-szer 
bocsássunk meg, ha felebarátunk megsér t : minő mérték-
kel mérhetjük meg a te megbocsátásodat, ki mindnyá-
junk felett vagy, mint az ég a föld felett. Ez igen erős 
argumentum, melyet maga az Úr helyez ajkainkra. Nem 
fog-e többet tenni mi velünk, mint a mit ő parancsolt, 
hogy mi tegyünk felebarátainkkal ? Nem várhatunk-e tőle 
sokkal többet, mint akárki mástól ? Igazán teszi hát hozzá 
az Ü r : >Mert ha ti megbocsátjátok az emberek bűneit, 
a ti mennyei atyátok is megbocsát ti nektek.* 

De ezen egy ok még nem meríti ki mind az oko-
kat, melyek az eredmény bizonyosságára vonatkoznak. 
Nagyon sok ok bátorít még minket. Kérésünk teljesíté-
sének valószínűsége arra a bocsánatra van alapítva, me-
lyet már megkaptunk Is tentől ; a kifejezésre, mely Is-
tenre vonatkozik és számos más dologra, melyek a bib-
liából ismeretesek ; de a valószínűség, mely itt egyedül 
veendő tekintetbe, az a valószínűség, mely az illető egyén 
lelkében támad az iránt, kihez felebbez. Egyedül az Isten 
megbocsátási készsége az, melyet itt bátorításunkra fel-
használhatunk. És semmi sem tarthatja fenn bennünk job-
ban a bizalmat, melyet ő kíván, mint az, ha megértjük 
szeretetének végtelen mélységét és türelme hosszúságát, 
mi egyedül abban lakozik, kitől mi függünk. Mielőtt 
Istenhez közelítenénk, értsük meg határozottan, hogyan 
készíttetett elő számunkra a bocsánat és e tudomány-
nyal felövezve közeledjünk ahhoz, kinek Ítélete által 

»állunk vagy esünk* ; de midőn szent színe előtt állunk 
és végre határozottan esedezünk bocsánatért, semmi sem 
bátoríthat inkább, mint annak meggondolása, hogy a 
ki előtt állunk, végtelen megbocsátani szerető természet 
és hogy az ő egyik nagy törvénye az egymás iránti 
szeretet. És ezen bátorítás előidéztetik, valahányszor ez 
imát értelemmel használjuk. 

De vájjon olyan bátorítás-e ez, melyet mindnyájan 
használhatunk ? Befogadtuk-e szívünkbe a 77-szeri megbo-
csátás szabályát és kivánjuk-eazt mindig gyakorolni is? Sza-
bad-e ezt mondanunk : »Miképen mi megbocsátunk, azonké-
pen bocsáss meg te is minekünk ?« A kérés szavai világo-
san meggyőznek, hogy bármi egyéb állhat a megbocsátás 
útjában, de sohasem az, hogy Isten szigorú bíró, ki in-
kább kárhoztat, mint megbocsát. De akkor ezen szavak 
arra emlékeztetnek, hogy nekünk is inkább kell szeret-
nünk a megbocsátást, mint a bosszút. De tény-e ez ? Ter-
mészetesen az isteni megbocsátás mértéke nagyon különbö-
zik a miénktől ; de a megbocsátás szelleme »csak emberi 
mértékben is* meg van-e bennünk, melyből bátorságot 
meríthetünk Isten végtelen és tökéletes megbocsátására? 
Bírjuk-e mi a kis megbocsátást, melyből következtethe-
tünk az isteni végtelen bocsánatra? Nem igaz-e, hogy 
közülünk sokan vannak veszélyben, midőn azt a rette-
netes átkot használjak, mely beszéddé olvad és »a meg 
bocsátani nem tudó ember imájának neveztetetik ? 1* : 
»Oh Isten sokszor vétkeztem ellened fiatalságomtól kezdve 
a mai napig ; sokszor elfeledtem jóságoda t ; nem köszön-
tem meg kellőleg kegyelmedet ; elhanyagoltam szolgála-
toda t ; á thágtam törvényeidet ; sok-sok mindent csele-
kedtem ellened. Mindezeket tudom. És ezek mellett kö-
vettem el titkos bűnöket, melyeket vakságomban elfele-
dék magamnak megjegyezni. Ilyen az én bűnösségem 
előtted — óh Uram — bánj úgy velem, mint én fele-
barátommal. Az nem sértett meg 1/1 0 vagy J/ioo a n -
nyiszor sem, mint én téged; de ő engem igen érzéke-
nyen megsértett ; nem bocsáthatok meg neki. Bánj ve-
lem — óh Uram — úgy, mint én felebarátommal. Na-
gyon hálátlan volt irántam, jóllehet egy tized vagy egy 
század annyiszor sem oly hálátlan, mint én irántad ; de 
én még sem tudok ily gyalázatos hálátlanságot megbo-
csátani. Bánj velem — óh Uram — úgy, mint én fele-
barátommal. Én nem feledtem el semmi csekélységet, 
melyet rosz magaviseletével irányomban elkövetett. 
Bánj velem — óh Uram — úgy, mint én felebarátom-
mal. Elhatároztam, hogy a lehető első alka'ommal meg-
bosszu'andom magam rajta. Bánj velem — óh Uram — 
úgy, mint én felabarátommal!« (A. W . Hare szavai). 

Tehát ezen kérés bátorítása olyan, melyet min-
denki használhat. E g y igazán szívemelő vigasz; de ha 
helytelen alapon használtatik, halálos. A megalázódás-
nak, melylyel Isten előtt megjelenünk, nem felesleges 
érzelgésből kell állani, hanem életünk tenorjának egy 
darabjából. Mert egy dolog van, melyre az imában — 
mint bátorítóra szükségünk van és ez az »őszinteség.« 
Az az ima, mely nem szívünkből fakad, melynek nincs 
szilárd alapja a szívben és a mely nem egyező maga-
viseletünkkel : hazugság és csa'ás. Az egyedül helyes 
bizalom Istenben csak az, melyre az apostol tanít és a 
melyet csak akkor élvezhetünk, »ha szívünk nem kár-
hoztat minket« azaz akkor, midőn nem azon dolgokért 
imádkozunk, melyekről tudjuk, hogy kívánnunk kell, 
hanem azokért, melyek szíveinkben vannak. Ha az ha-
mis kívánság vagy a vagyonra vonatkozik : szívünk kár-
hoztat, tehát nincs, nem lehet bizalmunk Istenben. És a 
mit jól meg kell jegyeznünk, mint kulcsot a bátorításhoz, 
ez : hogy mindaz, ki megbocsát felebaratjának őszintén, 
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zíve tisztaságából: bocsánatot fog kapni, mi azon kérés 
üggelékéíil van csatolva. E megbocsátás nem azok szá-

mára való, kiknek ideiglenes bocsánatra van szükségük ; 
nem azok számára, kik sokra becsülik az Isten kegyét 
ma, de holnap elfeledik; nem a képmutatók számára, 
kik e kérést, mint fátyolt tart ják Isten és saját lelkük 
között ; nem azok számára, kik gondatlanul hagyják e 
szavakat elröppeni ajkaikról ; hanem azok számára, kik-
nek S7ívében olvassa az Isten megszámlálhatlan bűneik 
mélyen érzett tudatát és a bocsánatért való égő szom-
jukat. 

Ezért e kérés második részének kettős haszna van. 
Bátorít és ellenőrzi a lelkiismeretet. Bátorít, mert annak 
használása oly érzést kelt lelkünkben, mely egyenértékű 
az igaz megtéréssel és a melynek szükségképeni gyü-
mölcse, felebarátaink szeretete. És mindaz, ki tudja 
mennyire hajlandók vagyunk az imában képmutatók 
avagy gondtalan formalisták lenni, fel fogja ismerni, 
mily nagy szükségünk van lelkiismeretünk ellenőrzésére ; 
mert az egyike a legmélyebb jelentőségű kéréseknek és 
sokszor helytelenül használtatott az önelégedett vagy 
gondtalan kérők által, kik elfeledik, hogy a bocsánat 
sokkal nagyobb költséggel volt e'őkészítve, mint akármi 
más, a miért könyöröghetünk. Sokan beszéltek már er-
ről és mégis most is szükségünk van a figyelmeztetésre, 
hogy egy ige világot teremthet, hogy az Istenfia fel-
áldozásába került, a miért most imádkozunk. Ezért meg 
kell szünnünk közönyösen imádkozni, meg kell tanul-
nunk, hogy bennünk nem imádkozhatik az egyik-, és nem 
élhet a másik személy. 

Minden nehézség elenyészik, mihelyt felismerjük, 
hogy azon ember, ki megalázta magát Isten előtt, szük-
ségképen és kikerúlhetlenül jótékonynyá válik felebarátja 
iránt. A büszkeség és gyűlölködés szelleme ugyanaz; 
azok együtt sálinak vagy esnek.* Nehéznek találom 
megbocsátani szolga-társam kis vétségeit és elengedni a 
kevés fillért, mit nekem bevall ? Akkor értem-e én való-
ban, hogy mire kérem Istent, midőn kérem, hogy en-
gedje el nekem tízezer talentumnyi adósságomat ? Mark 
evangyelista szavai — erőteljesebben, mint a Máthééi — 
intenek, hogy mielőtt Istentől várnók a bocsánatot ne-
künk kell felebarátainknak megbocsátani: »Midőn álltok 
imádkozva, bocsássatok meg, ha valakivel szemben van 
valami megbocsátani valótok, hogy a ti mennyei atyátok 
szintén megbocsássa nektek vétkeiteket. De ha ti nem 
bocsáttok meg, a ti mennyei atyátok sem fogja megbo-
csátani a ti vétkeiteket.* Mintha ezt mondta volna : Meg-
bocsátást* fényeteknek meg kell előzni a ti Isten által 
való megbocsáttatástok reményét. Valami van bocsánat-
nyeréstek útjában, melyet el kell hárítanotok. Mielőtt 
Isten megbocsátana, valami tenni való van, melyet ti, 
kell, hogy végezzetek. De akkor az olyan dolog, melyet 
ti nem végezhettek, ha bűneiteknek Isten által való meg-
bocsáttatását, bűneiteknek legkisebb érzése nélkül kere-
sitek. Mert a mily arányban a ti bűneitek nagyoknak 
tűnnek fel Isten e lőt t : azon arányban tűnnek fel kicsi-
nyeknek a mások sértései előttetek. Nem azért, mert 
szellemünk megnyeri az isteni megbocsátást, hanem azért, 
mert a mi megbocsátani nem szerető természetünk nem 
tudja befogadni az isteni bocsánatot. A másoknak való 
egyszerű megbocsátás által még nem nyerjük meg az 
Isten bocsánatát, de az több, mint bizonyos, hogy nem 
nyerhetünk Istentől bocsánatot, míg másoknak meg nem 
bocsátottunk. 

Ügy hogy e függelék (a kérés 2-ik része) egy pa-
rancsot képez, hogy midőn Istentől bocsánatot kérünk, 
tudjuk meg, mit kérünk, miért imádkozunk. Mert ha 

nem tudjuk, hogy mit kérünk, kérni fogjuk azt, de csak 
kérni abban a szellemben, mely itt kívántatik. E szavak, 
melyek be vannak aranyozva az isteni jósággal és sze-
retettel és a melyeket annyiszor kell ismételnünk, a 
hányszor bocsánatért esdeklünk, intenek, parancsolják, 
hogy gondoljuk meg, minő nagy ajándékot keresünk és 
megtiltják az Isten bocsánatának és saját lelkünknek 
megcsalását a csak szóbeli kérés által. Ha nem vagyunk 
képesek őszintén használni e kérést, ne igyekezzünk sze-
retetet gyújtani szíveinkben felebarátaink iránt, azon 
úton, liogy kisebbeknek tüntetjük fel sértéseiket és ma-
gasztaljuk cselekedeteiket. Mert ez által képmutatók vagy 
hízelgők leszünk és ismét megcsaljuk Istent és saját lel-
künket. Hanem gondolatainkat saját állapotunkra kell irá-
nyítanunk, bűneinket az ő arcának fénye elé állítanunk 
és így megmérvén bűneinket és megtanulván azt a cso-
dálatos szeretetet, mely a bocsánat reményének alapot 
kölcsönöz, alázatosság és béke költözik szívünkbe, mely-
lyel az embertársaink iránt való keményszívűség nem 
fér össze. 

Ily megmásíthatlanúl foly az egyik érzés a másik-
ból, hogy az egyiknek jelenlétét a másiknak jelenlétéből 
tanuljuk megismerni. Egy csalatkozhatlan próbakő, mely 
Isten által szívünkbe helyeztetett és a mely megmondja, 
vájjon eleget kértünk-e már Istentől. Ha valami bosszú-
érzet van még szívünkben embertársaink iránt, akkor 
nagyon kevés reményünk lehet a bocsánatra. Ha az 
igazságtalanság, melyet mások követtek el velünk, na-
gyobb, semhogy megbocsáthatnók, vagy elfeledhetnők : 
akkor a mi igaztalan cselekedeteink kevésbbé hatnak szí-
vünkre, mint kellene. Az Isten szelleme és saját eszünk 
igen különböző tárgyakra vannak még irányozva. De 
Isten tökéletesen meg fog bocsátani nekünk és ad ne-
künk próbakövet, mely által valóban megítélhetjük, váj-
jon igazán kivánjuk-e, hogy minden bűneink megbo-
csátassanak, midőn e kérést használjuk. Ezen kérésben 
lévő szavakat nem azért adta Urunk, hogy imánkat le-
hetetlenné tegye, hanem hogy visszatartson a csak szó-
beli kéréstől azt illetőleg, melyről Urunk azt kívánja, 
hogy azért egész lélekkel imádkozzunk és mivel ő való-
ban elfogadja kérésünket, midőn azt mondjuk : »Bocsásd 
meg a mi vétkeinket.« 

( V é g e k ö v . ) Szőts Gerő. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Az ember tragédiája, irta Madách Imre, dísz-

kiadás, Zichy Mihály tizenöt képével, fény-rézmetszetben, 
pompás kötésben, ára 12 frt, kiadja az Athenaeum. 

Az ismert örökbecsű mű, Áz ember tragédiája, 
már hétféle kiadásban forog közkézen, ezereknek lelkeit 
gyönyörködtetve az igazi költészet ragyogó gyöngyeivel. 
Mert a Madách költeménye valódi remekmű, melyben 
az egész emberiség története tárul elénk, ama nagy ta-
nulsággal : az Istentől elszakadt ember mindig meghiú-
suló küzdelmeivel. A vallás hirdetőinek, az eszményi 
gondolkozás barátainak kezdettől fogva rendkívül ked-
velt vala e könyv s bizonyára most is örömmel veszik 
a hirt, hogy a remek könyv gyönyörű illusztrációkkal 
jelent meg a könyvpiacon. 

»A nagy költő, mondja egy szakértő ismertető, 
megtalálta nagy illusztrátorát. Zichy Mihály zsenije köl-
tői inspiratióval mesteri biztos, kézzel ragadta meg azt 
a véghetetlen gazdag anyagot, mely a drámai költe-
ményben eléje tárult. Az egész emberiség története ez ; 
korszakalkotó nagy eseményeiben, melyekben a költő 
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lelke megpihent, a lét kezdetétől fogva a beláthatlan 
jövendőig, melybe csak a költő jósló lelke pillanthatott 
be. Az óriási feladatot, mely ily költemény illusztrálá-
sával jár, Zichy mesterileg megoldotta : Doré és Kaul-
bach mellett fogják emlegetni az Ember tragédiája illusz-
trátorát. « 

Tizenöt képet rajzolt Zichy Mihály a műhöz. Az 
egyes szinek legmagvasabb jeleneteit választá, azokat, 
melyekben az illető események úgy szólván megfordul-
nak. Az első kép a mennybéli jelenet, midőn az Ur e 
szavakkal űzi el Lucifer t : »Hah, pártos szellemi el, elő-
lem el, Megsemmisíthetnélek, de nem teszem, Száműzve 
minden szellemkapcsolatból, Küzdj a salak közt gyűlölt 
idegen.« A haragos arcú Úr körül angyalai vonulnak 
meg félve, míg Lucifer, ki dacosan felvetett fejjel, a néző-
nek háttal áll, egész megjelenésébben e szavakat tük-
rözteti : »Nem úgy, ily könnyen nem löksz el magadtól, 
Mint hitvány eszközt, mely felesleges lett.* A jelenet 
világítása a felhőkön trónoló Úrból sugárzik k i s a lejebb 
álló Lucifer félig már árnyba borul. A következő kép a 
paradicsomi gyönyörű tajban boldogan élő emberpárt mu-
tatja be, a mint álmélkodva hallgatja Lucifer kisértő 
szavait. 

A fáraó és a haldokló rabszolga, amaz magas trón-
ján hízelkedő udvara körében, a mint a hát térben emel-
kedő piramisokon elmereng tekintete, míg trónja zsámo-
lyánál a rabszolga holttestéről szolgák eltépik a rabnőt 
— ellentéte altal élénken haj tó jelenet. Miltiades sorsa, 
a seregét haza bocsátó, fegyvereit letévő hős, kit az elébb 
meghunyászkodott, de vérszemet kapó csőcselék el fog 
Ítélni, sőt Lucifer már a tőkét is készíti a bárddal. A 
demagógok arca tűnik fel jellemzetessége által e képen. 
A római jelenetből két képet kapunk. Az egyik Lucifert 
ábrázolja, a mint felköszönd a halottat s a dőzsölő tár-
saság feltüntetésében a művészi invenció valóságos remeke. 
A másik Péter apostol beszédét illusztrálja, a háttérben 
felragyogó kereszttel. 

A vallás eszméi, a vallásos nevelés képezik az át-
menetet a középkorhoz. Izaura búcsúja Tankrédtól, a 
bús lemondás képe s a két személy megjelenésében a 
lovagi szerelem erényét dicsőíti. Ellentét gyanánt vonul 
a háttér homályába Lucifer és a komorna érzéki szerel-
meskedése. Mily ellentét ezekkel Keppler hiu, léha felesége, 
ki gondokkal terhelt férjéhez támaszkodva, piperéjére kér 
pénzt. Még egy képen találkozunk vele, mikor a légy-
ottról menekül. E képeken a női eszmény leszállt magas-
latáról. 

Ismét egy nagy hatású, erős realizmusú kép, Dan-
ton a ny aktilónál. Előtte fekszik a szeretett és megölt 
arisztokrata nő, kire aljas gyikosa rug, melléje a vér-
szomjas kofa tolakodik, undok szerelmét kínálva. Oldalt 
Lucifer dől a guillotine-hez, a hát térben a köztársaság 
lobogóját lengetik. Lent a sanscoulotte-ok tolonganak s 
Danton csak undorral nézhet a tömegre, mely már ha-
lálára éhes. A tiszta nőiesség itt megölve, a londoni vásár-
ban, mint megvásárolható tüntetve fe l : ez ellentétekkel 
hat a művész. A polgárleányt és anyjá t a drágaságok 
elszédítik s a jövő percben már sietni fognak az akasz-
táshoz. 

A koncepció merészsége által lep meg az űrben 
lebegő Adám, melynek hasonló erejű pendantja az a kép, 
midőn az álomlátásokon elcsüggedett Ádám a szikláról 
le akart ugrani, de Éva édes szavakkal visszatartja. E g y 
megelőző rajz az eszkimó tanyája, az utolsó pedig a 
»Küzdj és bizva bizzál*. geniális megtestesítése. 

A diszmű nyomdai kiállítása teljesen méltó a mű-
vészi rajzokhoz. Minden lapot stílszerű keretek foglalnak 

1 be. A bekötés is becsületére válik a hazai műiparnak-
Külön rajz alapján, ötféle színben Gottermayer R. fővá-
rosi könyvkötő készílé. Az ár valóban csekély a diszmű 
kiállításához képest. 

A könyv vörös, chamois és szürke táblában, külön 
tokkal kapható. A karácsonyi könyvpiacra ennél szebb 
mű már rég nem jelent meg. —ő— 

B E L F Ö L D . 

Néhány észrevétel a „Szlavóniai csendélet" című 
cikkre. 

A fenntebbi cím alatt t. Nagy Ignác úr a Protestáns 
lap 44. számában némely igaz dolgokat, de némely túl-
zásokat is közöl, melyeket szükségesnek látok követke-
zőkben helyreigazítani: 

A horvátországi népoktatási törvény a községi is-
kolákra nézve szigorúbban intézkedik, mint hazai törvé-
nyünk, a mellett a megyei hatóságok a legnagyobb 
pressiót gyakorolják az egyházakra s némely helyeken 
a lelkész és presbyterium megkérdezése és meghallga-
tása nélkül nyilvánították a felekezeti iskolákat községi-
ekké, mire nézve Nagy Ignác úr a hivatolt cikkben ezt 
i r j a : *hogy ezen bajokat a vizsgáló alesperes csodálatos 
könnyelműséggel elhallgatta, vagy ha jelentette is, nem 
kerültek a plénum elé.* 

Hogy ez ügyek csodálatos könnyelműséggel nem-
csak elhallgatva nem lettek, hanem többször a plénum 
elé kerültek, sőt az egyházmegye ezekre vonatkozólag 
erélyesen is in tézkedet t : erre nézve talán elegendő lesz 
az egyházmegyei jegyzőkönyvekből következőket felem-
líteni : 

1879-iki egyházmegyei jegyzőkönyv 34. sz. alatt 
Kulifay Elek drávántúli körügyelő jelenti, hogy a tor-
dincei ref. iskolát a horvát k. tanfelügyelő községi isko-
lának nyilvánította, mert az iskola fenntartására a költsé-
get a község lakosai fizetik, az adóforintok után kivetett 
összegekkel. 

1881-iki egyházmegyei jegyzőkönyv 30. sz. alatt 
5-dik pontban a tanügyi bizottság jelenti ; »A rétfalui 
elemi iskolába járó fiúk és leányok száma a felekezet 
elemi iskolájáról szóló rovatba van bejegyezve, az isko-
lai rovatos tábla jegyzetek rovatába pedig ez van i rva : 
Az iskola községi jellege kimondatván, a tanítót a köz-
ség fizeti.« 

»A tanügyi bizottság sajnálattal értesült így mel-
lékesen arról, hogy a drávántúli öt felekezeti iskola kö-
zül rövid idő alatt kettő lett községivé s attól lehet tar-
tani, hogy ezekben nemzetiségi és felekezeti érdekeink 
kockáztatva vannak, kéri tehát az egyházmegyei köz-
gyűlést, figyelmeztesse a drávántúli egyházakat, hogy is-
koláik felekezeti jellegét megőrizni igyekezzenek s azokat 
az egyházmegyei hatóság hire s tudta nélkül ne változ-
tassák községiekké. 

»Az egyházmegyei közgyűlés elfogadja a tanügyi 
bizottság javaslatait s azokat az illetőkre nézve ezennel 
kötelezőkké teszi.* 

1882-iki egyházmegyei jegyzőkönyv 40. sz. a. »A 
tordincei egyház jelenti, hogy felekezeti iskolája, a kir. 
tanfelügyelő által, 1876-ik évben a nélkül, hogy az azt 
fenntartó egyházi elöljáróság megkérdeztetett volna, köz-
ségivé tétetett . 

»Az egyházközség támaszkodva a zágrábi orsz. 
cultusügyi osztályának 1879. évi január 16-án 6606-ik 
szám alatt költ rendeletének 6-ik pontjára, mely szerint 
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azon községek, melyek felekezeti iskolát akarnak saját 
költségükön fenntartani, az új iskolai év kezdetéig jelent-
kezzenek — még i88o-ik évi julius havában tette meg 
ebbeli jelentését, azonban onnan — azt is csak sürge-
tésre — oly értesülést nyert 1881. évi május havában : 
hogy a szerémi alispáni hivatal utasítva lett, a helyszí-
nén megjelenendő bizottság által új előterjesztés felkül-
désére.« 

»Ezen bízottság megjelent, az egyházközség a fe-
lekezeti iskola mellett küzdött, a válasz azonban, bár 
már több mint egy év telt el, ez ideig sem érkezett le. 

»Mindezeknél fogva, különösen a vallás és nemze-
tiség érdekében, azon kérelemmel járul az egyházmegye 
elé : hogy ügyöket a főt. kerületi közgyűléssel megis-
mertetve, hathatós közbenjárásuk által eszközöljék ki, 
hogy iskolájuk felekezetinek nyilváníttassák ; továbbá : 
hogy az esetben a községi kath. iskola terheinek viselé-
sétől felmentessenek és a 20 hold föld, mely egyenesen 
a reform, felekezeti iskola fenntartására adatott, vissza 
adassék. 

» Az alkalommal Kelecsényi Mihály alesperes úr fel-
hozza, hogy a rétfalusi reform, felekezeti iskola is a for-
mák mellőzésével tétetett községivé és véleményezi, hogy 
az orvoslás felette szükséges volna. 

»Mind két iskola ügyének, illetve, azon módoza-
toknak megvizsgálására, miként lettek a felekezeti isko-
lákból községi iskolák, egy bizottság küldetik ki, »Cseh 
Ervin tanácsbíró, Kelecsényi Mihály alesperes és Kele-
csényi László vukovári mérnök személyeikben, utasíttat-
ván : hogy a vizsgálatot behatóan megejtvén, véleményes 
jelentésüket az egyházmegyei közgyűléshez beterjesszék. 

1884-iJci egyházmegyei jegyzőkönyv 22. sz. a. O l -
vastatott a mult évi jegyzőkönyv 26. sz. a. a tordincei 
és rétfalusi felekezeti iskolák községivé történt átalakítása 
ügyének megvizsgálására kiküldött bizottság jelentése : 

»Miután a vizsgálatból kitűnt, hogy a tordincei 
ref. egyház presbyteriuma megkérdezése és meghallga-
tása nélkül lett 1876. évben a felekezeti iskola közsé-
givé nyilvánítva, ez okból az egyezség semmisnek jelen-
tetik ki, és az iskolát és az annak alapvagyonát képező 
20 hold föld felekezeti vagyonnak tekintetik. E határo-
zatról a báni kormány értesíttetni határoztatik. 

»A rétfalusi felekezeti iskola a nélkül lett feleke-
zeti jellegéből községivé átváltoztatva, hogy módozata 
és az átadási feltételek előre tudatva lettek volna az 
egyházi felsőbbséggel. Minden ily intézkedés ellen az 
egyházmegyei közgyűlés jövőre nézve tiltakozik, és az 
egyház eljárása rosszaltatik. Mivel az iskola községivé 
történt átváltoztatása bevégzett tény — ez tudomásul 
vétetik — úgy azonban, hogy az iskolai föld, iskola és 
tanítói lakás jövőre is felekezeti vagyonnak nyilvá-
níttatik.« 

1885-ilci egyházmegyei jegyzőkönyv 34. sz. a. 
»Olvastatott M.-Rétfalu egyház tanácsának folyamodvá-
nya, melyben azelőtt felekezeti, utóbb községívé átalakí-
tott iskoláját, mely a polit. község kezelése alatt anya-
gilag és szellemileg egyaránt hanyatlik, a politikai köz-
ségtől visszavenni, annak felekezeti jellegét visszaadni 
óhajtván, ehhez egyházi felsőbbségeinek intézkedéseért 
esedik. 

»Tekintve azt, hogy egyházunk iskolatartási joga 
országos törvényekkel biztosítva van ; hogy a felekeze-
teknek iskolákat saját erejükből fenntartani és felállítani 
lehet ; ebből folyólag az iskola visszavétele sem ütköz-
hetik törvényes akadályokba ; tekintve azt, hogy folya-
modó egyházközség azon célt — melyet iskolájának 
községivé lett átalakítása által remélt — nevezetesen az 

iskola virágzóbb fejlődését el nem érheti; sőt a polit. 
község magatartása által nemcsak a nevelés hanyatlását 
tapasztalja, de az oktatás hazafias nemzetiségi érdekeit 
is megtámadva látja : az egyháztanács folyamodványa a 
főt. egyházkerülethez pártolólag, azon irányban rendel-
tetik felterjesztetni, mikép a főt. egyházkerület a kérdé-
ses iskola visszavételére nézve, a kérelmet magas befo-
lyásával támogatni kegyeskedjék.* 

Az említett cikkben irja továbbá Nagy Ignác ú r : 
»A szlavóniai magyar egyházak léte fenyegetve van. A 
jó magyar névre keresztelt gyermekektől elvették még 
a keresztneveiket is : István, Sándor, János, Péter stb. 
lett Stipa, Skender, Iván, Pero stb. A tankönyv horvát, 
a térképek, földgömb horvát, s kénytelenek a tanítók a 
községi iskolában, hol még az imákat is horvátul tanít-
sák. Szóval, horvátizálnak erősen és a mit megbírtak 
őrizni az ősök sokkal nehezebb időkben, azt el akarják 
prédálni az utódok, értem a szlavóniai tanítókat, köny-
nyelműen és vakmerően.* 

Arról az egyházmegyének van tudomása, hogy a 
szlavóniai iskolákban a horvát nyelv kötelezett tantárgy ; 
de arról eddig csakugyan tudomása nem volt, hogy a 
kötelezett horvát nyelven kívül erősen horvátizálnak. S 
ha erről senki jelentést nem tett eddig az egyházme-
gyei gyűlésnek: mikép lehetett volna a bajt orvosolni ?! 

Végül irja az említett cikkben : »Az egyházmegyé-
nek nincs arról tudomása, hogy újonnan épült iskoláink 
átadattak volna a horvát hatóságoknak, tehát azok a 
mieink. Azokat az áruló tanítókat, kit átcsempészték azért, 
hogy bűneiket garázdaságaikat szabadabban űzhessék, 
függessze fel és bocsássa el ; helyeiket töltse be hazafias 
vallásos és erkölcsös tanítókkal s ne huzza-vonja éveken 
át a vizsgálatot, mely majd utóbb is kijátszódik, hanem 
sújtson ott a hol sújtani kell. Méltóságos püspök úr 
szokott gyengédséggel csak annyit jelzett, hogy a szla-
vóniai egyházakban az egyházgondozás fogyatékos. Bi-
zony fogyatékos, annyira fogyatékos, hogy ott rothadás 
kezd beállni, ott egész erélylyel kell fellépni és tisztítani 
kell a mi eves. Söprűt a szemétnek.« 

Igen szép szavak ezek s készséggel aláírom én is 
ezeket, de azon kis hozzáadással, miszerint a törvény 
határozza azt meg, hogy kinek szabad azt a söprűt for-
gatni, sőt a törvény a §-okban körülírja, hogy azon 
söprűt mikép lehet és szabad forgatni, s ezen indokból 
történt, hogy midőn egy helyről az esperes fel lett szó-
lítva, hogy a kórógyi tanítót csapja el, ezt teljesíthetőnek 
nem találta, s hogy ebbeli eljárása helyes volt, mutatja 
az 1886-iki egyházmegyei törvényszéknek 4. sz. a. ho-
zott következő végzése : 

»Felvétetett a kórógyi egyházközség panasza Kopa 
Imre tanító ellen, az egyház lelkészének sértegetése és 
azon törekvés miatt, hogy a felekezeti iskolát községivé 
kívánja átváltoztatni. Ennek kapcsában olvastatott az ügy 
megvizsgálására elnökileg kiküldött megbízott jelentése 
a felvett jegyzőkönyvvel együtt. 

»Tekintve, hogy az ügyben felvett jegyzőkönyv, 
a kiküldött által aláírva nincs, és így hitelessége hiány-
zik, de a történt kiküldetés is a zsinati törvény 268. §-nak 
meg nem felel: az ügynek minden irányban — az isko-
lára nézve az illető hatóságokkal való érintkezés utján — 
leendő megvizsgálására, ezen biróság kebeléből Tóth 
János egyházi, Cseh Ervin világi tanácsbirák, tüzetes jelen-
tésük bevárása mellett kiküldetnek.* 

Isten velünk 1 
Kármán Pál. 
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R É G I S É G E K . 

A czúni ev. ref. egyház kül- és beléletéből. 
(1795—1885-ig.) 

( V é g e . ) 

IV. 

A gyülekezet vallásos és erkölcsi élete. 

Egy kis gyülekezetben, milyen egyházközségünk, 
a lelkész gyakori, csaknem minden napi érintkezésben 
lévén hallgatóival, módja és alkalma van azoknak nem-
csak egyéniségét, lelkületét, gondolkodás módját, társa-
dalmi életét, hanem még házi viszonyaikat, családi éle-
tüket, az abban uralkodó szellemet is figyelemmel kisérni, 
megismerni; módja és alkalma van a nép közt uralkodó 
balitéleteket, rosz szokásokat, babonákat, bűnöket nem-
csak megismerni, hanem azokat egyszersmind oszlatni, 
gyomlálni, irtogatni: szóval az egyéni, családi, vallásos és 
erkölcsi élet nemesítésére hatni, munkálni, szent hivatásá-
nak a templomon kívül is megfelelni. Es már ezen a 
téren szerzett észleletei, tapaszta'atai, a lelki élet külső 
nyilvánulásainak megfigyelése után, birtokában van azon 
szellemi hőmérőnek, mely a gyülekezet vallásos és er-
kölcsi életének fokát, mozzanatait, emelkedését vagy 
hanyatlását mindenkor hiven feltünteti. Ha Jakab apostol 
szavai szerint »a cselekedetekből ismertetik meg az em-
ber igaznak lenni, nemcsak a hitből« ; ha e szerint, a 
hit életének külső nyilvánulásaiból, a kegyelmi eszközök 
használatából, az úr háza szeretetéből, mikor ezek egy-
szersmind tettel, a vallásos és közművelődési célokra 
hozott áldozatokkal is hitelesítve vannak, következtetést 
vonhatunk a belső emberre : úgy gyülekezetünk vallásos 
és erkölcsi élete általánosságban tekintve, az igaz hit 
gyümölcseit nem nélkülözi. 

Egyházközségünkben, túlnyomó számban vannak 
még hitbuzgó vallásos családok, családfők, egyháztagok, 
kik szeretik Isten házát, azt hiven gyakorolják; az egy-
házi adót idejében és pedig a zsinati törvény által meg-
szabott módon beszolgáltatják; az egyházi közterhek 
viselésében, az egyház javára időnként vállalt közmun-
kában szívesen részt vesznek. Az egyházmegyei, egy-
házkerületi járulékokat egyházunk mindenkor pontosan 
befizeti, hátralékban azokkal soha sem marad t ; idegen-
séget ezek fizetése iránt, csak azok részéről tapasztal-
hatni, kik annak célja felől tisztában nincsenek. Csak 
az országos egyházi közalaprai adózás volt az, a mi 
népünk határozott ellenszenvével találkozott; és bár an-
nak célja, rendeltetése, s a messze jövőbe kiható áldá-
sairól kellő felvilágosítást nyertek is : a presbyterium 
kijelenté, hogy ő annak intentiója felől kételkedik, meg-
várja, hogy ez ügyben a tekintélyesebb egyházak mint 
járnak el ; midőn végre a presbyterium felhivatott a be-
vallási ív elkészítésére, 3 szavazat ellenében 7 szavazat-
tal megtagadta annak kivetését és behajtását. Ezen 
ellenszenv most már enyészőben van, miután több egy-
házmegyénkbeli egyházak segélyezéséből meggyőződhet-
tek, miszerint a közalap egyetemes ref. egyházunk oly 
áldásos intézete, mely által hitfelekezetünkre, egyháza-
inkra egy szebb és boldogabb jövő fog derülni. Jelen-
leg már annak kivetését és behajtását a presbyterium 
eszközli, a mult 3 évről egyházunknak hátraléka nincsen. 

Fájdalommal kell azonban bevallanunk azt is, hogy 
vannak oly atyánkfiai is, különösen a szegény sorsúak 
közt, kikre alkalmazható Urunk azon vádló figyelmezte-

tése, Mát. 12 : 30. »a ki velem nincsen, én ellenem van 
az.« Nem nazarénus rajongókat értek ezek alatt, mert 
ilyenek községünkben még eddig nincsenek, hanem hogy 
korunk vallási közönyösségének, hitetlenségének és er-
kölcsi romlottságának ragálya mindinkább kezd terjedni 
közöttünk is; hogy sokan vannak, kiket a hideg közö-
nyösség elszakasztott a szentek egyezségétől, kiknek lel-
kében megingott a hit s szívében haldoklik az erkölcsi 
érzet : és hogy ezen ragály, a tapasztalás szerint főként 
a szegény sorsú atyánkfiai közt van elterjedve, nyilván 
mutatja azt, hogy a vagyoni helyzet, az anyagi jólét 
mily befolyással van az ember lelki világának alakulá-
sára, és hogy a létérti küzdelemben többnyire az állati-
ság nyer túlsúlyt az emberben. 

És már ezek azok, kikben hiányzik a nemes vágy 
Isten igéjének élvezése és szomjuhozására, hogy annak 
hallgatása által, szűken szerzett vallásos ismereteiket 
bővítsék és azáltal az igazság ismeretére, a hitre és 
lelki életre eljussanak; ezek azok, kik az egyházi köz-
terheket elhordozhatatlanoknak mondják, azok viselése 
alól magokat a hol csak lehet kihúzzák, az egyház ja-
vára célzó intézkedések útjába akadályokat gördítenek; 
ezek közt van főként elterjedve a káromkodás, a nemi 
élet kicsapongása, titkos házasságtörések, a vadházasság, 
a tulajdon iránti tiszteletlenség. A vadházasságra nézve 
— mely vidékünkön mindenfelé el van terjedve — van-
nak némi észrevételeim. Nézetem szerint, az erkölcsiség 
meglazulásán kívül annak még más tényezői is vannak: 
ilyen a védtörvény azon intézkedése, mely a szabad 
nősülést a katonakötelezettekre nézve megszorította és 
a sok utánjárás és költségbe kerülő nősülési engedély-
től tette függővé; a honnan egyházközségünkben, főként 
a szegény sorsúak közt, a védtörvény életbe léptével 
kezdett az lábra kapni és a példa ragadósságánál fogva 
tovább terjedni. — Ide járul még az is, hogy az állami 
törvényhozás, ezen erkölcsi ragály terjedését — mely 
az állam vitális érdekeit is veszélyezteti — figyelmére 
nem méltat ja; minél fogva a járási szolgabirák, a tör-
vénytelen összeállók ellenében nem járnak el kellő szi-
gorral és a bejelentés ódiuma mindig a lelkészre hárul 
vissza. 

Végre meg kell említenem a vasárnapok megszent-
ségtelenítését is, mely leginkább őszi takarodás alkalmá-
val történik ; de akkor oly nagy mérvben, hogy az Úr 
háza csak nem üresen marad. Népünk ugyanis, mely 
elég szorgalmas, munkás és takarékos, mivel kevés ki-
vétellel V4 telkes kis birtokosokból áll, évről-évre a 
szomszédos pusztákon szokott, az uradalomtól és nagyobb 
bérlőktől —- kik rendesen zsidók — földet vállalni feles 
megmívelésre: s mikor késő őszszel a kukoricatörést 
megkezdik, a gazdatisztek és bérlők rendesen a vasár-
napi napot tűzik ki a felezésre — bár ez ellen sokaknak 
vallásos érzülete tiltakozzék is — foly a munka s taka-
rodás vasárnap is. Igaz, hogy a vasárnap megszentség-
telenítése ellen meg van hozva a törvény; csak az a 
baj, hogy annak ellenőrzéséről a törvényhozás nem gon-
doskodott, az elöljáróság pedig nem bír elegendő er-
kölcsi bátorsággal, úgy az egyes ünneptörők, mint a 
bűnszerző erőszakoskodók ellenében a feljelentést meg-
tenni. — Ha a gazdatisztek és a bérlők így járnak el 
feleseik irányában: könnyen elképzelhető, milyen lehet 
akkor az ő béres cselédeik sorsa, kik még nagyobb ün-
nepeinket sem szentelhetik lelkük javára. 

íme ezek a rajzolt kép sötét vonásai, melyeknek 
látása ha fájdalmas érzetet kelt a kegyes lélekben, más-
részről megnyugtatást ébreszt azon tudatban, hogy korunk 
hitetlenségének és erkölcsi romlottságának ezen áramlata 
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tartós és állandó nem lehet, mint nem volt soha semmi 
időben ; hogy annak hullámai megtörnek az örök igaz-
ságok amaz erős kőszikláján, melyen Jézusunk az ő 
anyaszentegyházát felépítette; és a hitetlenség sivár, 
kietlen és örömtelen pusztáján tévelygő, sokat szenve-
dett, elfáradt és elepedt emberi lélek ösztönszerűleg 
vissza fog kívánkozni azon gyönyörűséges, szép és kies 
mezőkre, hol az Úr az övéit élteti és legelteti és az 
elővizek folyásaihoz elvezérli. Valamint a természeti 
világban, az ellentétes erők egymásra hatásából áll elő 
a megujulás és élet, mely azt fenntartja : nem különben 
a szellemi erkölcsi világban is, az ember kettős lényegé-
ből folyó két ellentétes törvény (Rom. 7. 23.) egymás 
elleni küzdelméből fejlődik ki azon vallásos erkölcsi élet, 
mely az embert rendeltetésének magaslatára emeli. 

Hiszem azért, hogy »az ég és föld elmúlnak : de 
az Úr beszédei soha el nem múlnak ;« hiszem és val-
lom a mit az Ur megmondott, (Mát. 16. 18.), hogy az 
ő anyaszentegyházán a pokol kapui soha diadalmat nem 
vehetnek. 

Czun, 1886. Horvát Pál, 
ref. lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 
Az ókatholicismus. 

Hcrzog »Reálencyclopádiája« legközelebb megje-
lent befejező kötetének függelékében a hírneves prágai 
kánontudós Schulte tollából az ókath. ügyre nézve érde-
kes följegyzésekkel találkozunk, melyek egyébiránt egy 
legközelebb Giessenben megjelenő, s az ókath. mozgal-
mat behatóan, forrásszerű adatok alapján tárgyalandó 
nagy művének1) kivonataként tekintendők. Schulte maga 
is az ókath. felekezetnek kezdettől fogva tántoríthatlan 
híve, részt vett annak főbb értekezletein s az évenként 
megtartatni szokott zsinatokon, s főleg Ausztriában fára-
dozik az ókath. ügy előmozdításán a jezsuita romanis-
mussal szemben. Ádatai tehát minden tekintetben meg-
bízhatók, s senki sem ismeri jobban a római-jezsuita 
áramlat fejlődését és győzelmét a római egyházban, mint 
Schulte. 

A vatikánismus elő volt készítve Német- és Fran-
ciaországban a mainzi, würzburgi, löweni és párisi theo-
logusok által, kiknek főközlönye a *Katholik« volt, mely-
hez még a » Történet-politikai lapok« » Civiltá cattolica*, 
> Univers« s más római közlönyök járulnak, míg a szabad-
elvű katholicismus kizárólag a Bonnban 1865-ben meg-
indult, de már 1877-ben he is szüntetett »Theol. irodalmi 
lap« által volt képviselve, melyhez a *Le Correspondent* 
s a tübingai »Theol. Quartalschrift* volna számítható. 
A mit tehát 1870. jul. 18-án IX-iic Pius pápa a »Pastor 
aeternus* constitutióban »istenileg kijelentett dogmaként* 
urbi et orbi hirdetett, rég el volt készítve a jezsuitismus 
közlönyei és irányai, főleg a »Civiltá cattolica« által, ha-
bár élesen protestált az ellenzék a római pápa egyete-
mes, korlátlan püspöksége és csalatkozhatlansága ellen, mint 
olyan dogma ellen, mely az igazi erkölcsi egyértelmű-
ségtől távol van, az Írással s az egyházi atyák tanaival 
és hitével nyilt ellentétben áll, sőt számos helyen hami-
sításokkal, interpolatiókkal és kihagyásokkal van tele, a 
mint azt Schulte >Die Stellung der Concilien, Papste und 
Bischöfe*, s még inkább az »ókatholicismus* stb. cimű 

művében forrásszerűen kimutatja, úgy hogy szinte alig 
lehet elvetendőbb valami, mint ilyen »eló're kicsinált dol-
got* a szent lélek művének tulajdonítani. Schulte kiemeli, 
hogy a vaticáni dogma távol áll az egyház beleegyezé-
sétől, mert az ellenzék püspökei azokkal együtt, kik 
lényeges változásokat sürgettek vagy a döntő sessiókban 
nem szavaztak, körülbelől a kath. keresztyénség felét 
képviselik. 

A vatikáni zsinat nélkülözte az erkölcsi szabadsá-
got, s az első 8 század egyetemes zsinatain követett el-
vek teljesen figyelmen kívül hagyattak. Igy kimutatja 
Schulte, hogy 1870. jul. 13-án tartott genarális congre-
gátión, melyen 601 tagból 91 nem szavazott, 150 pedig 
nemtettszésének adott kifejezést, el lett fogadva a csalat-
kozhatlanság definiálásának szövege, mely azonban időköz-
ben jul. 14—17-ig ezzel a lényeges ponttal lett meg-
toldva, hogy ilyen pápai dekretumok »ex sesse: non 
auten ex consensu ecclesiae« re formáihatatlanok, még 
pedig történt ezen változás egészen rendellenes módon. 
A német püspökök közül jul. 13-án nemmel, tehát a 
»definitió« ellen szavaztak : Deinlein, Scherr, Dinkel, 
He fele, Ketteler, Förster, Krementz, Beckmann, Eberhard, 
Forwerk; az osztrák-magyar püspökök közül 26-án, azok 
közül: Schwarzenberg, Bauscher, Simor, Haynald, Fürsten-
berg, Strosszmayer stb. ; továbbá nemmel szavazott 
9 olasz, 25 francia, 15 angol és amerikai, mind össze 
95 püspök. Ezenfelül 62 püspök yjuxta modum*, azaz 
lényeges változtatással szavazott. Az 533 feltétlenül meg-
szavazó püspökök közé tartozik 4 német u. m. Leon-
rod, Martin, Senestrey s gróf Ledochowsky, továbbá 
3 svájci, 9 osztrák-magyar, 148 olasz, 45 francia, 30 spa-
nyol, 2 portugáliai, 6 belgiumi, 4 németalföldi, 13 irlandi, 
5 angol 69 amerikai stb. püspök. Nemmel szavazott tehát 
298 európai püspök, a szavazók közül 95-nek nem volt 
diöcesise, úgy hogy ennélfogva a nem szavazó püspökök 
méltán a kath. keresztyénség felét képviselik. 

Ennek alapján, a mi 1870-ig a theologiában s a 
kánonjogban alaptételnek tartatott, s azon elvnél fogva, 
hogy »dogma az, quod semper ubique, et ab omnibus 
creditum est*, nem tekinthetők ezen új vatikáni tanok 
egyetemes zsinati határozatoknak, s még kevésbé »iste-
níleg kijelentett dogmáknak.* A nem szavazó és nyíltan 
ellenkező püspökök későbbi hátrálása nem ád más jelle-
get a dogmának, nevezetesen nem kölcsönöz annak 
egyetemes érvényű jelleget. Megfoghatatlan azon püspö-
kök eljárása, kik később vértelmet és lelkiismeretet áldoztak 
fel az új hitnek. Tudjuk, hogy 56 püspök nevezetesen 
Hefele, Krementz, Dinkel, Eberhard, Scherr, továbbá az 
osztrák-magyarok közül Simor, Haynald, Strosszmayer és 
Fürstenberg még jul. 17-én Piushoz intézett fölterjesztésük-
ben ismételten protestált az új tan ellen, sőt Schwarzenberg, 
Dinkel és Krementz a nürnbergi értekezleten is részt vett. 
Annál meglepőbb tehát, hogy később a külső egységes 
hierarchia kedvéért hitet és meggyőződést áldoztak fel, sőt 
a szabadelvű evangyeliomszerű katholicismus híveinek 
valóságos üldözéséhez láttak, a mint azt kevéssel a fuldai 
értekezlet után Döllinger, Friedrich, Beusch, Langen, 
Knoodt, Baltzer, Beinkens, Michelis, e kiváló kath. theolo-
gusok esete eléggé igazolja. 

A fuldai értekezlet megmutatta, hogy a magas 
klérus, mely irányt fog követni ; az ellenzék püspökei 
közül már csak Hefele 2) és Strosszmayer maradt hű meg-
győződéséhez, mígnem a »kiéhezésí dogma«, a mint 
gúnyosan nevezték, azok felett is győzött, s Hase szerint 

*) »Der Altkatholicismus, Gesch. seiner Entwickelung, innere 2) Ref ele 1871. áprils havában kapitulált, mivel a würtenbergi 
Gestaltung u. rechtl. Stellung.« kormány cserben hagyta. 



1025 PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 1532 

bennök »a püspök a tudóst meg nem fojtotta. * A püs-
pökök terrorismusa élőbbén jobb meggyőződésük ellenére 
a lelkészek és laikusok felett nem ismert határt, a miben 
nagy segítségére volt Rómának a művelt katholikusok 
nagyszámának ismert közönyössége a vallássos dolgok 
iránt, a mit a jezsuiták eléggé ki is aknáztak. Az állam-
férfiak keveset törődtek ezen ideális dolgokkal, sőt a 
bajor és osztrák kormány az ókath. mozgalmat egyenesen 
államveszélyesnek s az az egyházi szervezetet fölforgató-
nak nevezte. 

Miután 1871. április haváig az ellenzék minden 
egyes püspöke meghátrált az új dogma előtt, a régi 
egyetemes kathol. hithez híven ragaszkodó lelkészek és 
laikusok számára nem maradt más hátra, mint az egyházi 
szervezkedés tere. Igy jött létre több előzetes értekezlet 
után 1871. szept. 22— 24-én az ókatholikusok müncheni 
kongresszusai) Miután 1873-ban a porosz kormány a 
megválasztandó ókath. püspöknek megerősítését kilátásba 
helyezte, iunius 4-én Bonnban Ileinkens b o r o z ó i theol. 
tanár választatott meg s melléje 2 pap és 3 laikusból 
álló állandó zsinati képviselőség rendeltetett. Az új püs-
pököt Heykamp németalföldi ókath. püspök szentelte föl 
aug. 1 i-én Rotterdámban, s a zsinati képviselőség meg-
keresésére leérkezett a megerősítő okirat a porosz, badeni 
és hesszeni kormánytól. Ezen megerősítés azt eredmé-
nyezte, hogy 600 év óta a klérus és gyülekezetektől 
első ízben megválasztott püspök — a mint azt a régi 
egyház is kívánja — pápai megerősítés nélkül is mint 
»kath. püspök« az állam felügyelete alatt szabadon élhet 
egyházi hivatalának. A pápa iránti »sátáni« engedelmes-
ség s a római scholastikus hittételeknek isteni kijelen-
tésszerű tekintélye meg lett itt törve s ha az ókatholi-
cismus ezen világtörténeti jelentőségű tényét közönyösen 
fogadta a politikai sajtó, s a püspökválasztó bonni érte-
kezletnek csak annyi figyelemmel adózott, mint más ér-
tekezletnek, politikainak vagy egyházinak egyaránt : ágy 
ezen körülmény csak azt bizonyítja, hogy mennyire meg-
semmisítette az indifferentismus és materialismus egyes 
nagyobb köröknek érdeklődését és érzékét az ideális 
dolgok iránt. Helyesen emeli ki Schulte : ha a hit oly 
élő alakban lépne föl ma, mint a 16-ik században, más-
ként állana ma a dolog. Ma azonban a romanismusban 
az élő hit helyére a külső egyháziasság lépett, s a nagy 
tömegnél a hit mellékes dolog. Az üdv az egyházhoz 
való külső állástól s az absolutió, bőjtölés s más üres 
cselekvényektől függ, míg az u. n. művelt katholikusok 
9/10-énél sem hit, sem egyházias szükséglet nem talál 
ható, s rajok nézve elég kényelmes helyzet az, hogy 
külsőleg a római egyház kötelékébe tartoznak. S ha az 
ókath. egyház még századokon keresztül kis mustármag 
maradna is a fényes Róma mellett, úgy mégis eszközét és 
központját képezi mindörökre egy valódi reformkísérletnek 
a kath. egyházon belül. 

Schulte i. helyen behatóan ismerteti tovább az 
ókath. ügy további fejlődését és jelen állását. Forrásszerű 
adatok alapján kimutatja, hogy míg 1874-ben Badenben 
28 gyülekezet létezett, addig ma 39 önálló ókath. gyü-
lekezet dicséri az Urat távol Rómától. Poroszországban 
35 gyülekezet van ; a legtöbb lélekszám van Boroszlóban 
és Kölnben. Hessenben, de főleg Bajorországban sok ne-
hézséggel, főleg a romanismus s az államhatalom által 
okozott bajokkal küzd az ókatholicismus. 

(Vége köv.) Dr. Szlávik Mátyás. 

3) Az ókath. értekezletekről hosszasabban szólottam a »Protest. 
Egyh. és Isk. Lap« 1883-iki évfolyamában. 

I R O D A L O M . 
Arany János hátrahagyott munkái-ra hirdet elő-

fizetést Ráth Mór jeles könyvkiadónk. A mű négy kö-
tetben, arcképekkel, mellékletekkel, az Arany összes 
munkáinak legutóbbi nyolc kötetes kiadásával egészen azo-
nos alakban, 120 ívre terjedő'.eg jelenik meg, 10 forint 
előfizetési árral, mely összeg két 5 frtos részletben is 
beküldhető. Arany irodalmi hagyatéka nem szorul aján-
latra ; országra szóló örömhír az, mely a költészetkedvelő 
egész »népnek öröme lészen.* A beküldött felhívás kö-
vetkezőleg ismerteti a »hátrahagyott munkák* tartalmát. 

Az első kötet Arany László bevezetésével nagyér-
dekű adalékokat nyújt a költő életrajzához, tartalmazni 
fogja Arany János önéletrajzát és 30—35 ívre terjedő 
kiadatlan költői műveit. Ezek közt a »Csaba kirárlyfi« 
cimű hún rege foglalja el az első helyet, mely a »Buda 
halálát« az »Etele és Buda« »Rika és Ildikó,« s a »Csaba* 
cimű részekkel egy nagy tetralogiává egészíti ki. Ezen-
kívül öt más epopéát is tartalmaz e kötet, melyek cimei: 
»Az utolsó magyar*,* Edua«, az »Öldöklőangyal«, »Csa-
nád« és »Daliás idők.« Ugyané kötetben egész soroza-
tai a lírai és kisebb epikai költeményeknek, epigrammok-
nak fogja találni a közönség. Itt közöltetnek a »régi 
költemények« ama számai, melyek eddig politikai s egyéb 
okokból nem jelenhettek meg. Ilyen többek közt a »Rózsa 
Sándor* című, s 4 műfordítás Moore-ból, Burns-ből és 
Horatius-ból. Az »Őszikék« ciklusa 35, a »Köszöntők* 
6, a politikai félék 12, a »Paródiák* 7, a »Csil'aghullás-
kor« cimű 7, az »Ortologusok ellen* cimű 3 s a »Beteg-
sége, aggsága* cimű 16 költeményt tartalmaz. Van ezen 
kivül e kötetben 34 »terv« és »kezdet«, 22 »rögtönzés«, 
»tréfa* és »sohvj«, és töredékben a »Zrínyi* népies ki-
dolgozása s a vázlatok közt a »Bolond Istók* folytatása. 
A kötet bezáró ivei Arany László jegyzeteit úgy a be-
vezetéshez, mint az önéletrajzhoz tartalmazzák. A má-
sodik kötetben a költő prózai művei vannak összegyűjtve. 
Ezek részint irodalmi iranycikkek, bírálatok, könyvismer-
tetések, melyek eddig nem jelentek meg, részint kisebb-
nagyobb tanulmányok, milyen a »Nyelv és stil« cimű s 
»Zrinyi és Tasso«-ról szóló. Berekesztik a kötetet »beszély 
kísérletek« és irodalmi »forgácsok.« A harmadik és ne-
gyedik kötetben Arany János levelezései fognak össze-
gyűjtve közkincscsé válni. Ez a gyűjtemény öt részből 
all: a forradalmi évek Petőfivel stb. (1845—49)> a forra-
dalom után Tompával stb. (1850 — 51), a nagy-kőrösi 
évek időszakából (1851—60), a szerkesztőségi és akadé-
miai évekből (1861—76), végre az »Alkonyat* cimű 
sorozatból (1877 —82). Á függelék a költő utolsó leve-
leit (1882) tartalmazza. Ráth Mór e kiadásához Arany 
János három különböző korbeli arcképét, közte azt, me-
lyet Petőfi rajzolt, számos fakszimile és egyéb lerajzolt 
relikvia kíséretében mellékeli. 

Az ifjúsági iratok tára új ciklusára hirdet előfi-
zetést az ország, középisk. tanár-egyesület választmánya 
megbízásából a vállalat szerkesztője Sebestyén Gyula. 
A fölhívás így szól: Alulírott mint az Ifjúsági Iratok 
Tárának szerkesztője, a választmány határozata alapján 
és megbízásából, értesítem a t. iskolai előjáróságokat, 
kollegákat s mindazokat, akiket az ügy érdekel, hogy az 
új, 1886—87. iskolai évre szóló ciklusra a szükséges 
előkészítési intézkedések már megtétettek s csupán a 
vállalat pártolásának arányatói függ, hogy a füzetek 
nyomását és szétküldését megkezdjük. Az Ifjúsági Ira-
tok Tára 1886—87. évi ciklusában a következő munkák 
fognak megjelenni: I. Római világ Cicero korában. Church 
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után angolból fordította dr. Szilasi Móric. II. Kó'rössy 
Csorna Sándor élete. Irta dr. Jancsó Benedek. III. A Bala-
ton és melléke. Irta dr. Vida Károly. IV. Képek az állat-
országbél. Brehtn felolvasásai után Paszlavszky József. Az 
elősorolt munkák mind készen vannak s kéziratuk a szer-
kesztőség rendelkezésére áll; az első sz. a. dolgozat 
(12 ívnyi terjedelemmel és számos képpel) már ki is van 
nyomva s bármely pillanatban szétküldhető a megren-
delőknek. Az egyes füzetek ugyanolyan nagyságban (leg-
alább 5 nyomott ív) és alakban (kis 8°, vászonba kötve), 
képekkel ellátva fognak megjelenni, mint a tavaly megje-
lent V. füzet (dr. Csánky Dezsőtől: Képek Mátyás király 
korából) s lehető gyorsan követik egymást, úgy hogy 1887. 
május végéig az utolsó füzet is birtokába jut a megren-
delőnek. Az egész ciklus megrendelési ára előfizetés út-
ján : 2 frt, mely árért a füzeteket bérmentve küldjük meg. 
Azon t. kollegáknak és gyűjtőknek, a kik a terjesztés 
és előfizetés közvetítését szíveskednek magukra vállalni, 
minden tiz példány után egy tiszteletpéldánynyal szol-
gálunk Az előfizetési pénzek 1887. január l-ig dr. Bró-
zik Károly, egyesületi főtitkár úrhoz (II. ker. Albrecht-út) 
küldendők. Mivel a vállalat új ciklusa csak úgy indulhat 
meg, ha legalább 1200 előfizető jelentkezik: kérjük a t. 
ügyfeleket, ne kíméljenek semmi fáradtságot a füzetek 
terjesztésében és szíveskedjenek az előfizetési pénzeket, 
vagy legalább a megrendelt példányok számáról szóló 
tudósításokat a kitűzött határidőre beküldeni, hogy a 
nyomatást, illetőleg a kész füzet szétküldését azonnal 
megkezdhessük. Ajánljuk egyszersmind a vállalat bará-
tainak figyelmébe és jóindulatába az eddig megjelent 
füzeteket, a melyekből még nagy számmal vannak ren-
delkezésre álló példányaink s a melyeknek terjesztésére 
szintén most van a legkedvezőbb alkalom. E füzetek, 
melyek az egyesületi főtitkárnál 50—50 krért kaphatók 
(a kettős füzet ára 1 frt) a következők: I. A magyar 
föld. Jókay Mórtól. II—III. Az Odyssea (kettős füzet). 
Szász Károlytól. IV. Képek az állatországból. Brehm u. 
Paszlavszky József. V. Képek Mátyás király korából (vá-
szonba kötve), dr. Csánky Dezsőtől. A vállalatot, mely 
gyönyörűen kiállított, jól irott, alkalmas tartalmú köny-
vekkel gazdagítja szegény ifjúsági irodalmunkat, olvasó-
inknak legmelegebben ajánlhatjuk. Mindenki, kinek gyer-
mekek számára könyvet kell vásárolni, tudja, mily nehéz 
faladat vár reá; a tanáregyesület e vállalata segít e régi 
bajunkon s a legtömegesebb pártolásra méltó. 

Felhívás megrendelésre. Dr. Bihari Péter, a buda-
pesti reform, főiskola ismert tanára, a következő meg-
rendelési felhívást küldötte be lapunkhoz, mellékelve 
hozza a könyv I-ső ötives füzetét, mely kezdete egy 
harminc ívre számított »Bölcselettörténeta-nék. A füzet 
— mondja a felhívás — meg fogja győzni a figyelmes 
olvasót, hogy e mű irodalmunkban nagy hiányt pótol. 
Az »Előszó«, a »Tájékozás« és a »Források« nemcsak 
arról tesznek bizonyságot, hogy e mű eredeti lesz, de 
arról is, hogy élvezettel s haszonnal olvasható. Bizonyos 
tekintetben pótolni fogja ez a világtörténelmi ismeretet 
s az egyes szakban működőknek tájékozást nyújt azon 
szaknak az összes emberi tudományokkal való összefüg-
géséről. 

Habár ily ez idő szerint egyetlen közérthetőségre 
számított bölcselettörténet harminc ívre terjedvén, három 
forint árban oly olcsó, hogy minden magasabb állású 
hivatalnok s nagyobb jövedelmű ügyvéd és orvos meg-
szerezheti : mégis főleg az olvasókörökre, a nyilvános 
(egyetemi, érseki, püspöki, zárdai, nagyvárosi) s magán 
(főurak, nagybirtokosok s irodalompártoló egyesek) könyv-
tárakra van számítva. Azonkívül a főiskolák, főgymná-

ziumok, főreáliskolák könyvtáraira. De nem kevesebb 
szüksége lesz erre a protest. egyházkerületi s egyház-
megyei könyvtáraknak s hittani pályájok tanulmányait 
kiegészítni akaró lelkészeknek. A mű teljes megjelenése 
után, tehát a jövő iskolai évben — minden hittani inté-
zetben, (ev. reform., ág. hitv.) s néhol jogakadémiákban 
is használtathatik, mikor természetesen a »Tájékozás* el-
marad. A megrendelés e mutatványul küldött első füzetre 
azonnal történik (50 kr. postautalvány nyal). A többi fü-
zetekre (húsvétig mind a hat meg fog jelenni), akár 
mindegyikre külön-külön, akár két-három vagy mind az 
öt füzetre a megjelenés után (utánvétellel). Gyűjtőknek 
— legyenek azok tanárok, egyesületi, például segély-
egyleti, önképzőköri elnökök vagy lapszerkesztők — 
minden öt fűzet után egy tiszteletpéldánynyal szolgálok. 
Úgy a füzetek ára, mint a füzetek megrendelése Pfeifer 
Ferdinánd nemzeti könyvkereskedésébe intézendők. 

Tudósítás Dobos János egyházi beszéde i n e g y e -
dik kötetéről. Tudatom különösen tisztelt előfizetőimmel, 
hogy a negyedik kötet, mely halotti beszédeket tartal-
maz and, az utolsó ív hijján már kinyomatott s rövid idő 
alatt megjelenend. Tartalmaz 23 prédikációt, 3 nagyobb 
orátiót, 7 rövidebb ima előtti beszédet, 4 sírbeszédet. 
Függelékül Nyáry Pál és Arany János feletti emlékbe-
szédeket. Egy kriptaszentelési beszédet, két halotti taní-
tás előtti imát és két alkalmazást vagy búcsúztatást. — 
Most már a munka bevégeztével a nyomdászszal végleg 
le kelletvén számolnom s a mi fő, azonnal fizetnem, mint-
hogy még közel 800 frt előfizetési hátralék kint van : 
mély tisztelettel felkérem előfizetőimet előfizetéseik azon-
nali beküldésére, hogy . utánvéttel ne kénytelenítessem 
küldeni a megjelenendő kötetet, a mi néhány krajcár 
felesleges költséget okozandana a megrendelőknek. — 
Egyszersmind jelentem, hogy mivel még nagyon sok 
példány van birtokomban s rendelkezésem alatt : úgy a 
most megjelenendő 4-ik kötetet, valamint a már eddig 
megjelent három kötetet, tetszés szerinti választással 
bárkinek megküldöm az előfizetési árban t. i. 1 forint 
50 krért kötetenként, a pénz előleges beküldése után 
bérmentve, megrendelés esetén az illető költségére postai 
utánvéttel. Szalk-Szent-Márton. — Dobos László, kiadó. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Személyi hírek. Serédy Alajos Péter bencésrendi 

volt szerzetes Eperjesen áttért az ág. evang. egyházba ; 
tanúi dr. Szlávik M. és Mayer E. theol. tanárok voltak. 
— Mészáros János cecei ref. lelkész Fejérmegye bizott-
sági tagjává választatott. — Kövesdi János vagyonos 
polgár Debrcenben, ki évenként számos árvát szokott 
felruházni, a most épülő reform, templom számára szük-
séges három harang beszerzését és fölállítását önkényt 
fölajánlotta. 

* A d u n a m e l l é k i ref. egyházkerüle tben l evő fö-
gymnasiumok részére a javító-pótérettségi vizsgálat de-
cember 16-án Nagy-Körösön tartatik meg. 

* Lelkészjelölés. A nagy-harsányi reform, egy-
ház lelkészi állomására f. hó 24-ikén ejtetett meg a 
candidatio. A nem csekély számú pályázók közül kije-
löltettek : Czúcz Lajos szavai, Dányi Gábor nagy-tót-
falúi, Fábián Mihály harkányi, Iványos Soma kis-csány-
oszrói, Alföldi Sándor kórósi, mindannyian felső-baranyai 
egyházmegyei lelkészek. 

* Püspöki látogatás. Deésen nov. 21-én meleg ová-
ciókkal fogadták Szász Domokos erdélyi ref. püspököt, ki 
az egyházlátogatása végett érkezett oda. A pályaháznal 
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nagy közönség várta s az egyháztanács élén Szarvady Pál 
alispán és egyházmegyei főgondnok üdvözölte s aztán 
mintegy negyven kocsin a város értelmisége impozáns 
menetben kisérte a városba a főispán szállására. Itt több 
küldöttség üdvözölte, este pedig fáklyásmenetet rendez-
tek a püspök tiszteletére, kihez Biró Anta l egyháztaná-
csos intézett meleg hangú beszédet. 

* A mármaros-sz iget i l iceum, a város egyik leg-
szebb középülete, vasárnap leégett . Déli fél egy órakor 
ütött ki a tüz s csakhamar lángokban állt az egész épü-
let. A bádoggal födött főépület nem lévén a zsindelyes 
melléképülettől elválasztva, szintén leégétt s a bádogte tő 
nagy recsegéssel leszakadt. Ebben az épületben őrizték 
a Szilágyi igazgató által negyven év óta gyű j tö t t érde-
kes könyvtar t s a nagybecsű kéziratokat. Ezek megmen-
tésén fáradoztak emberfölötti munkával a tanulók s a 
tűzoltók egyaránt . Az előbbiek részint zsákokban a lép-
csőn hordták le a könyvtár t , részint az emelet ablakain 
dobták le kiterített ponyvákba. Meg is mente t ték leg-
nagyobb részét a pusztító elemtől. A szigeti, kamarai s 
a szlatinai tűzoltók egyesült erővel dolgoztak az oltáson. 
E g y tűzoltó súlyos égési sebeket szenvedett . A tűz az 
utóbbi napok esőzései miatt nem te r jedhe te t t tovább. 
Az épületben csóvát találtak, a mi gyúj toga tás mellett 
bizonyít. Mármaros-Szigeten különben egymás után rak-
ják gonosz kezek a tüzet. Alig van hét, melyben meg 
nem kondulna a vészharang, sőt az utóbbi héten három 
tűzeset fordult elő. Névtelen fenyegetések mindunta ' an 
érkeznek a hatóságokhoz. Eddigelé a gyúj toga tó bandá-
nak még egyetlen tagját sem sikerült elfogni. Szomorú 
dolog, hogy az intézetet ép most érte a súlyos csapás, 
mikor oly sok hányat ta tás után újból virágzásnak indult. 
Az előadások nem szakadnak félbe, mert a tantermek 
nem szakadtak be. 

* A körmendi reform, egyház jubi leuma. Az őr-
ségi egyházmegyében a Rába mellett fekvő körmendi 
egyház megható ünnepélyességgel ülte meg fennállásának 
százéves fordulóját. A reform, dalárda kezdő éneke után 
Kerecsényi János lelkész tar tot t alkalmi szónoklatot, meg-
ható vonásokkal festvén az ősapák szenvedésteljes és 
áldozatkész hi tbuzgalmát ; majd ugyanő az egyház szépen 
kidolgozott történetét olvasta fel általános figyelem között. 
Istenitisztelet után a szomszédos egyházas-rádóci és teres- j 
tyén-szecsődi gyülekezetek küldöttségei üdvözölték a ju- 1 

biláns gyülekezetet, melynek nevében Kerecsényi lelkész 
vá'aszolt. Az ünnepélyt 150 terítékű társas-ebéd fejezte be. 

* Mégis mozog a föld I Azon agitátiónak, melyet 
a tűrhetet lenné vált pánszláv izgatások ellenében a békési 
evang. esperességben szervezkedett magyar néppárt a 
saj tó terén és magán körökben megindított , üdvös ered-
ménye bizonyos örvendetes jelenségekben már is kon-
statálható. Békés-Csabán a magyar polgár osztály kezd 
tömörülni, hogy a legközelebbi presbyter i választások 
alkalmával programmjával győzelemre vergődhessék. — 
Szarvason — a mint a B. K . irja — magából a népből 
való értelmesebb egyének igen lá togatot t értekezletet ta r -
tottak, mely egyhangúlag és nagy lelkesedés közt ki-
mondotta , hogy az egyház tótból magyarrá kiván vál-
tozni. A lelkesedés oly általános és oly nagy fokú volt, 
hogy azon esetre, ha határozatuk keresztülvitele akadá-
lyokba ütköznék, készeknek nyilatkoztak önálló magyar egy-
házzá alakulni, új nagy templomot építeni s külön magyar 
lelkészi állomást szervezni. Ez utóbbira azonban az egy-
házi kormány ismert hazafiasságánál fogva bizonyára nem 
lesz szükség, sőt bizton remélhető, hogy Áchim Adám 
szarvasi lelkész úr a nép ezen hangulatának a magyar 
érdekek javára leendő felhasználásában, mint esperes, 

erélyt, kitartást és fáradságot nem kimélő buzgalmat 
fog kifejteni. 

* Népszerű régészet i és történelmi e lőadások. 
Az országos régészeti társulat és a magyar történelmi 
társulat a bekövetkező téli hónapokban a művelt közön-
ség igényeinek megfelelő előadasokat fognak rendezni, me-
lyeknek célja a régészeti és történelmi tudományoka t 
érdekes mutatványokkal kisért és tartalmilag is tetsze-
tős előadások által terjeszteni. A z ingyenes előadások 
havonkint kétszer, a m. tudományos akadémia I. eme-
leti üléstermében fognak megtar ta tni . Az egyes előadá-
sok napjai hír lapokban előzetesen hirdetve lesznek. A 
folyó évi első cyclusban Pulszky Ferenc f. hó 20-án 
tar to t ta mesr szellemes előadását az őskori, ékszerekről. 

/ 

Előadásokat fognak még tartani Pulszky Káro ly a magyar 
szent ko roná ró l ; T o r m a Káro ly a római élet és szoká-
sokról ; Csánky Dezső Mátyás királyról és koráról ; Czobor 
Béla a régi idők templomi és egyházszerei ről ; Radisich 
Jenő a nők ékszereiről a XVI . században ; Szendrei 
János a legrégibb idők háborúiról és fegyverei ről ; Szá-
deczky La jos Báthory István erdélyi fejedelem és len-
gyel királyról. (Halálának három százados évfordulója 
alkalmából) ; Boncz Ödön a régi magyar társaséle t ről ; 
Hampel József a legrégibb pénzről. Ezeken kívül előadá-
sokat fognak ta r tan i : Szilágyi Sándor, Ballagi Aladár , 
Fe jé rpa taky László stb. stb. 

* Az erkö lc snemes í tő egylet az egyházi főható-
ságokhoz körlevelet intézett, kérve támogatásukat . A 
felhivás bevezetésében utal arra, hogy a történelem lap-
jain nem muló fényű betűkkel vannak följegyezve amaz 
örökbecsű szolgálatok, melyeket az egyház az erkölcsi-
ség és közművelődés nagy érdekeinek a legrégibb idők-
től fogva tet t . Az egylet meggyőződése az, hogy kitű-
zött céljai iránt az egyház nem maradha t érzéketlen és 
közönyös. Mert a mit az a maga hatáskörében tesz, azt 
az egylet társadalmi uton is előmozdítani és elősegíteni 
iparkodik, igazolni akarván így, h o g y felvilágosodott és 
előhaladt korunk szintén élénk érzékkel viseltetik a val-
lásosság és közerkölcsiség nagy és örök érdekei iránt. 
A z egylet arra törekszik, hogy részben már megindí-
tott , részben még megindí tandó társadalmi tevékenysége 
úgy az állam, mint az egyház, valamint a nemzet s en-

I nek minden osztálya javára minél nyomatékosabb, hatá-
1 lyosabb és sikeresebb legyen. Végül a felhivás kéri a 

főpapokat , hogy hassanak hasonló célú egyletek alakítá-
sára, vagy arra, hogy az erkölcsnemesítő egyletbe minél 
többen belépjenek. A felhívást b. Sennyey Pál elnök és 
Szathmáry G y ö r g y ti tkár bocsáták ki. 

* A kath. irodalom érdekében a Szent-István társu-
lat legutóbbi választmányi ülésén több határozatot hoztak. 
Az irodalmi bizottság a népiratkák tovább terjesztésének 
módozataira nézve azt ajánlá, hogy szólítsanak fel népies 
írókat az előbb megállapított 32 valláserkölcsi tétel kidol-
gozására. Ezekből ők szabadon választhatnak, de nincs 
kizárva az sem, hogy az iró maga tűzzön ki tárgyat . A 
felszólított írók 25—40 frt tiszteletdíjat kapnának. Gön-
döcs Benedek apát indítványát a magyar feliratú szent 
képek kiadására és terjesztésére vonatkozólag, egyelőre 
félre tet ték. A z ifjúsági iratok első kötete teljesen kész 
és saj tó alá bocsátható, a második kötet szerkesztése 
körül azonban nehézségek merültek föl. Végül indítvány 
történt, hogy Cantu Caesar nagy világtörténetének be-
fejező része, melyet az iró az első kötetek terjedelméhez 
arányítva kibővített, lefordíttassák. A társulat által kiadott 
enciklopédiának átdolgozása is tervben van. 

* A vörös -keresz t egylet az ápolónői szabályzat 
értelmében január i-én az Erzsébet-kórházban új ápolónői 
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tanjolyomot nyit. Az üresedésben levő tiz helyre pályáz-
hat minden kifogástalan erkölcsű nő 20—40 élet év 
között, ki az ápolás ismereteinek elsajátítására kellő fel-
fogási képességgel bír. A folyamodványok akár közvet-
lenül, akár a fiók-egyletek utján a vörös-kereszt egylet igaz-
gatóságához Budapestre (második kerület, lánchid-utca 1.) 
legkésőbb 1886-dik évi december hó 15-ig intézendők, 
hol a közelebbi feltételek szóval vagy levél utján meg-
tudhatók ; a folyamodványokhoz mel léklendők: kereszt-
levél; ha az illető kiskorú vagy férjezett, beleegye-
zése a férjnek, szülőknek vagy gyámnak ; erkölcsi bizo-
nyítvány ; hiteles bizonyítvány arról, hogy magyarul vagy 
németül beszélni, irni, olvasni tud ; hatósági bizonyítvány 
a folyamodó családi viszonyairól és foglalkozásáról; egés-
ségi és himlőoltási bizonyítvány. — Ajánlha tó foglalko-
zás szegény családok nőtagjainak. 

* A tót közművelődés i egylet intéző körei meg 
lehetnek elégedve az első év sikereivel. A felvidéki tót 
nép java része meg van nyerve az eszmének s szívesen 
csatlakozik olyan vezérekhez, a kik nem fajgyűlöletre, 
hanem felebaráti s hazaszeretetre oktat ják. Az egyletnek 
már közel háromezer tagja van s az ez évi jövedelem tizen-
kétezer forintra rug. Ezzel szemben az évi kiadás csak 
hétezer fit volt, úgy hogy a jövő évben ötezer fr tot le-
het hasznos irodalmi kiadványokra fordítani. A nép szí-
vesen fogadja a jó könyveket . Edd ig az egylet kiadásá-
ban sikerült fordításban megjelent A r a n y János »Toldi«-ja 
és Jókai Mór »Magyar nemzet tör ténete regényes raj-
zokban* cimű könyve, továbbá egy »Arany könyv« 
gyermekker tek s menhelyek alakítása érdekében. A jövő 
évre szóló hazafias, népszerű naptár t is nyolcezer pél-
dányban küldötték szét. A z egyleti tagok örömmel hall-
gat ták ez adatokat a közgyűlésen is, melyen Császka 
György szepesi püspök és báró Radvánszky Béla főispán 
elnököltek. 

* Az erdélyi kultúregyesület vagyona november 
elsejéig 200,000 frtra emelkedett . A hatvanöt fiók segé-
lyezése azonban olyan forgó tőkét kiván, mely legalább 
egy millió forint kamat ja inak felel meg. A segélyosztást 
januárban kezdik meg s most kétszeres buzgalommal 
láttak hozzá a gyűjtéshez. Legu tóbb kilencezer levelet 
küldtek szét, hogy a hátralékos tagokat fizetésre s új 
tagok toborzására sarkalják. A fiókok is buzgón végzik 
a gyűjtést . Hunyadmegyéból , hol minden ötvenhetedik 
ember magyar , 4273 forintot küldtek nemrég a kolozs-
vári központba. Az udvarhelymegyei női-bizottság bazárt 
rendezett , melynek 820 frt volt a jövedelme. Mezőtúr 
városa 500 frtos örökös tagságának első díjaként 200 fo-
rintot küldött, a budapest i országos kaszinó pedig egy-
szerre fizette le az 500 fr tot . 

* »Augusz-intézet« Báró Augusz Imrénele a Szeg-
szárdon nem rég elhunyt főúrnak végrendeletét , melyben 
a fél milliót érő családi vagyont emberbarát i célra Szeg-
szárd városának hagyományozta , közelebb kihirdették. 
A korán elhunyt nemeslelkű férfiú két célt tűz ki : sze-
retetház alapítását, melybe felekezeti különbség nélkül 
veendők föl a fiú- s leányárvák; s egy muzeum berendezé-
sétmelyben a műtárgyakat , könyveket , valamint az ösz-
szes tudományos és műbecscsel biró t á rgyaka t kell össze-
gyűjteni. Mind ket tőnek helyéül a családi házat jelöli 
ki, melynek kapuja fölé kell irni az »Augusz-intézet* 
címet, hogy ez által megörökíttessék a vagyonszerző 
ősök neve. A muzeum nyilvános lesz; hetenként két-
szer a nagyközönség is megnézheti s a muzeumőr, kinek 
egyetemet végzett, családos és élemedettebb férfiúnak 
kell lennie, vasárnaponként ingyenes előadásokat köteles 

tartani az erkölcstanból és gazdálkodástanból. Az ala-
pítványt vegyes bizottság kezeli, melynek tagjai : a két 
kath. plébános, a ref. lelkész, egy jogi szakember (a 
míg él, dr. Hajdekker Béla ügyvéd), a legmagasabb szeg-
szárdi iskola igazgatója, a nőegylet elnöknője, a megyei 
főorvos, a város birája s főjegyzője. Az elnöki tisztet 
mindig a belvárosi plébános viseli. A p r ó b b tárgyait, em-
lékeit s irományait az elhunyt édes anyjának s nővéré-
nek, gróf Sigray Fiilöpnének hagyományozta . Nővére 
gyermekeinek azonkívül egy-egy értékes ékszert hagyot t , 
családi emlék gyanánt . A többi ékszert s ezüstneműt, a 
mennyiben különös műbecscsel nem bírnak el kell adni 
s az összeget az alapítványhoz csatolni. 

* Szerkesztői mondanivalók. W. S. úrnak Sz. B. 
Köszönet a küldeményért , nem sokára nyomtatásban 
küldjük vissza. — K. P. úrnak T. Mult számunkra el-
késve érkezett . — I. K. úrnak M. B. Valószínűleg a 
legközelebbi számban, a kisebb már most, némi enyhí-
téssel. — K—l M. úrnak B. Sz. A »Felelet* nem áll-
ván irodalmi színvonalon, nem közölhető; de Írójának 
megnyugta tására ide írjuk utolsó pár so rá t : »En a Mar-
hauser úr izetlenkedését . . . hallatlanná teszem. Ha tán 
személyét érezte sér tve : tudnia kell, hogy az efféle dol-
gokat nem hírlapi, hanem egészen más téren kell és szo-
kás elintézni. A magam részéről az egész ügyet befeje-
zettnek nyilvánítom a nyilvánosság előtt s esetleges vá-
laszaira itt nem fogok feleletet adni.« 

A D A K O Z Á S O K . 
Az orsz. prot. árvaház részére: Morvái Ferenc 

szaporcai ref. leik. 8 frt 27 kr. (Ehhez járultak : a con-
firmandusok, Kásádi J. egyhuszas == 33 kr. Dömötör J. 
10 kr. Csőmé D. 20 kr. Ta r János 20 krajcár. Molnár 

J. 20 kr. Csőmé L. 20 kr. Molnár Zs. 20 kr. Benedek 
Juli 10 kr. Molnár Juli 4 krajcár . — Újévi perselypénz 
70 kr. — T. Morvái Fer . alapítványa 1886. évi kamat-
jával 6 frt). — A h.-szoboszlói ref. egyház adománya 
6 frt. — Zeke La jos siklósi ref. lelkész 12 frt. (Ehhez 
já ru l t : t . Zeke La jos 100 frtos alapítványa után 8 frttal. 
14 confirmált 1 frt 80 kr ra l ; vizsgái-tányéron I forint 
4 kr. Szűcs Dániel kántor 50 kr. Zekéné D. Ida 30 kr. 
Zeke Vilma 20 kr. Zeke Ida 10 kr. Zeke Lajoska 6 kr.) 

Szerlc. 

HIRDETESIK. 
|̂o|Q|ofoMoioio|oA.)foio>oi<4p|»4oioioi.>^ 

B r ü n n i k e l m e egy elegáns őszi vagy téli ö l t ö n y r e , 
3.10 méter hosszú darabokban, teljesen elégséges egy férfi öl-
tönyre, a finom frt 4 . 8 0 a legfinomabb frt 7 .75 a legeslegfino-
mabb frt 1 0 . 5 0 v a l ó d i g y a p j u k e l i n e ' V i 
P a l m e r s t o n é s B o y t é l i k a b á t o k r a méterje frt 2 . 5 0 , 5 frt. 
L o d e n frt 2 . 2 5 — 3 frtig. N ő i p o s z t ó méterje frt 1.25-től 
frt 2 .50 - ig , küldi bárhova postautánvétellel a következő fin. 
posztó gyári raktár. S I E G E L - I M H O F Briinn, 
Ferdinandsgasse Nr. 8 — N y i l a t k o z a t . A fenti czég kel-
méi tartós és Ízléses készítés által különösen kitűnnek. A czég 
ismert lelkiismeretessége és tekintélyes versenyképessége az iránt 
is kezeskedik, hogy csak a legjobb áru a kiválasztott minta sze-
rint szállíttatik. — Kivánatra a fenti raktár küld m i n t á k a t 
i n g y e n és bérmentve. 5 — 10 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunka tá r s : Szőts Farkas. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: XDr. ZBaJ.la .gri DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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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 házhozhordással s vidékre 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. — Bélyegdi 

külön 30 kr. 

J p ^ 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 i g s z o l g á t l i h . a t u i n l c . "^BBf 

ELŐFIZETESI FELHÍVÁS 
a 

PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI L A P 
18 87. évi h a r m i n c a d i k folyamára. 
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U 

Előfizetési cLij : Egész évre 9 forint, félévre 4 forint 5 0 kr., negyedévre 2 forint 2 5 kr. 
Az előfizetési pénzeket lapunk kiadó-hivatalába (Kinizsy-lltca 29-dik Szám alatt) kérjük küldeni. 

S z ő t s F a r k a s , 
főmunkatárs. 

Dr. Ballagi Mór, 
laptulajdonos és felelős szerkesztő. 

Népszerű felolvasások a theologiai tudományok 
köréből. 

Derengő holdvilágos téli este van. Künnt 
dideregve siet ki-ki hajlékába ; kedélyes élet csak 
a jól fűtött meleg szobában van. Ablakomnál 
állva s a hold kétes világánál elmerengve né-
zem, a mint a hideg szél meg-megrázza annak a 
szegény két akácfának kopasz ágait, melyeket 
végzetük arra kényszerített, hogy itt az átelle-
nemben lévő, mindenfelől falakkal körülvett ud-
varon éljék le életüket; a nap is csak akkor 
vethet reájuk néhány már meghűlt sugarat, ha a 
három emeletet előbb meg tudta mászni, törzsük 
izmosodását s gyökereik ágazását kőbilincsbe veti 
az udvar gránitja. Bizony létük csak szomorú ten-
gődés! S míg itt nézem őket, lassanként mindjob-
ban elkomorodom, mert önkényt juttatják eszembe 
egyházunk életének az övékéhez hasonló tengő-
dését, mert hisz csak tengődve élés az idők 
jhasztalan soka / ha hiányzik ^a vérben-érben a 
vidám keringés/ Egyházi életünk fáit is körülke-
rítette az elvilágiasodás fala s fejlődésükben meg-
gátolják a közönyösség kemény gránit kövei és a 

álfelvilágosodottság hideg, száraz szele rázza eléggé 
megkopaszodott ágait. Majd elszáll lelkem szebb 
vidékekre, a hol láttam a keresztyénségnek mus-
tármagból nőtt most már terebélyes fáját virulva, 
zöldelve, gyökereit mélyre bocsátva, hatalmas 
törzsével dacolva mindennel és láttam, a mint 
felséges koronája alá sietve sereglettek az em-
berek megfáradtan és megterheltetten, hogy ott 
enyhet, pihenést keressenek s találjanak. Nálunk 
a pisztoly csöve ad nyugalmat s a Duna vize 
hűti s csillapítja le a forró agyat és zajongó szí-
vet. Kép nélkül szólva, nálunk a keresztyénség a 
közönségben nem él, egy-két buzgó pap tanuló 
szobájában van csak otthon ; a keresztyénség 
vallásos s legtöbbször erkölcsi theoretikus kér-
dései iránt nem érdeklődnek, elég ha azokkal 
foglalkoznak azon a néhány theologiai akadémián, 
bár még ezektől is megelégednének annyival is 
igen sokan, ha növendékeiket csak a legközön-
ségesebb mindennapi functiók elvégzésére taníta-
nák meg, talán, mint az oláh pópát a liturgiára 
mechanice; az egyház múltja közönyös, jelene 
nem kell, sőt még azt a különben politizálni ször-
nyen szerető magyar közönséget az egyenesen 
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egyházpolitikai kérdések is többé-kevésbbé hide-
gen hagyják. Külföldön pedig sajátságosan épen a 
különben teljesen realistikus foglalkozású keres-
kedő népeknél: az angoloknál s hollandusoknál a 
társadalom minden rétegeiben ott él a keresz-
tyénség, meleg érdeklődés hatja át az egyházi 
dolgok iránt, mozog, tesz ezek érdekeiben, ma-
gyaráz, tanít, prédikál házak tetejéről s utcák 
szegeletein, szerte jár s jót tesz, mint tett isteni 
alapítója s csodákat mivel ; a művelt közönség-
nek felolvasásokat tart, hogy bevezesse a theo-
logia tudományába és értelmét ez irányban is 
felvilágosítván, ezt öntudatosan fűzze magához, 
hogy feltárja előtte azt a világot, melyet az iskola 
nem ért rá megmutatni; a népnek vallásos irato-
kat ad kezébe az erkölcsrontó ponyvairodalom 
Bogár Imréi helyett. Az egyház szolgája ott van 
mindenütt: a családban, az iskolában, a gyűléseken, 
társas összejöveteleken s nem is gyűlés, melynek 
megnyitója nem az ima, a mi nagyhangú elnöki 
megnyitóink helyett. Óh még ma is az emléke-
zés oly jótékony melegséggel tölti be szívemet s 
úgy vágynám, úgy szeretnék abból a buzgóság-
ból csak egy kicsit is erjesztő kovászul hozzánk 
áthozni! Valami csodálatos, hogy az a comptoir-
jában ülő, hajóin barangoló vagy gyáraiban a 
gépek zakatolása között élő nép vallásosabb, buz-
góbb, mint ez a mi folytonosan az Isten szabad 
ege alatt dolgozó népünk, melynek az istenség 
vezető kezét mindég éreznie kellene s szemlél-
nie hatalmát: ez még inkább közönyös. Vagy 
talán nálunk még nem oly erős a létért való 
küzdelem, hogy folyton szüksége volna a gyarló 
embernek egy felsőbb segítségre, gyámolra? vagy 
hogy épen mert annyit látja, annyit érzi Isten 
jelenlétét, azért nincs szükség arra, hogy az egy-
ház, mint üdvintézmény vezesse őt Istenhez s 
ezért közönyös ez iránt?! Avagy pedig egy cir-
culus vitiosusban kerengünk folyton: az egyház 
elete teng, mert nem érdeklődik értté a közönség 
s a közönség azért közönyös, mert az egyház 
alig tesz valamit arra nézve, hogy a társadalmi 
életben befolyásos szerepet játszék s felrázza fél-
szendergéséből a közönyt?! Az Ítéletet nem mon-
dom ki ; csak annyit kívánok kifejezni, hogy ten-
nünk kell valamit és pedig tennünk azokkal az 
eszközökkel, melyekkel a modern társadalomban 
hatni s gyarapítni lehet. 

Midőn amaz eszközökről gondolkoznám, hogy 
miként lehetne közönségünkben némi érdeklődést 
kelteni nemcsak az egyházi dolgok, de közelebbről 
a theologiai tudományok iránt is s ez érdeklődés 
felkeltésével szorosabban csatolni az egyház testé-
hez : egyik, bár nem mondom csalhatatlan s két-
ségtelenül célra vezető eszközül ötlik fel, a sok 
más közül, egyes a theol. tudományok köréből vett 

népszerű felolvasások tartása. Minden tudomány 
az által igyekszik épen napjainkban terjeszkedni 
s mind több és több érdeklődőt a maga körébe 
bevonni és mind általánosabbá válni, hogy egyes 
érdekesebb tárgyak felett a nagy közönségnek 
szánt felolvasásokat tart épen a téli évszakban, 
a mikor az időjárás is inkább előmozdítja a tár-
sulást. Ott van népszerű felolvasásaival a termé-
szettudományi társulat, ott a történelmi- s régé-
szeti és a földrajzi társaság. A felolvasásokat 
mindég nagy közönség hallgatja s a sok közül 
mégis bizonyára mindég akad elég, ki a szerzett 
ismereteket s benyomásokat magával viszi, meg-
tartja és alkalom adtán újakkal gyarapítja. Váj-
jon e tudományoknál kevésbbé becses és érdekes 
a theologiai tudomány, mely az emberiség legma-
gasabb szellemi érdekeivel foglalkozik s vájjon 
annyira kihalt volna minden szellemi iránt való 
fogékonyság közönségünkből, hogy ezt nem le-
hetne megnyerni, ha próbálnók, egy-egy e tudo-
mány köréből vett tárgyról szóló felolvasásra ? 
Erősen kétlem! Csak a tárgy legyen vonzó s az 
előadás valóban népszerű, hogy a közönyt meg-
tudja törni. Eddig ezt meg sem kisérlette egyhá-
zunk soha, tehát ítéletet sem mondhatunk a fe-
lett, vájjon a kisérletnek mi lenne eredménye. 
Természetesen a kezdetet a budapesti egyháznak 
kellene megtennie, nemcsak azért, mert ez ^he-
gyen épített város hanem ezért is, mert efféle 
felolvasások tartására a legtöbb erővel is rendel-
kezik. Élén áll a nagynevű püspök: Szász Károly, 
azután ott van második lelkésze, ott vannak a 
testvér ev. egyház papjai, ott a theol. akadémia 
tanárai, hallgatóságnak ott vannak az ország leg-
intelligensebb presbyteriumai, gyülekezetei s ezek-
nek ismerősei. S ha a főváros mégkisérlené ezt, pél-
dáját bizonyára követnék vidéki városaink is, me-
lyek az e félére szintén jelentékeny erőkkel birnak : 
egy Debrecen, Pozsony, Pápa, Sárospatak, Eper-
jes, Nagy-Enyed, Kolozsvár, Soprony stb. A mustár-
magot csak el kell vetni s ha az idő igazolja 
termő képességét, majd nő az terebélyes fává 
magától is, a minthogy külföldön már azzá is nőtt. 

Jól tudom, sokan azt mondják a most fel-
vetett gondolatra, hogy ^ime újra egy külföldies-
kedő rajongó ifjú ember, a ki nem ismeri a mi 
viszonyainkat s szeretne minket is olyan kegyes-
kedőkké tenni, mint a skót vagy a hol landust 
Nem, édes atyafiai! nem kegyeskedőkké óhajta-
nám én közönségünket tenni, hanem csak szeret-
ném minden eszközzel az egyházhoz csatol\V\, tud-
ván azt, hogy minden más hiábavalóság és a lé-
leknek gyötrelme és csak az Úr félelmében va-
gyon a bölcsesség. A 19. század felvilágosodottá 
tette az embereket; de a felvilágosodott embert 

J vallástalanná is tette és én e népszerű felolvasá-
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sokkal is arról szeretném meggyőzni őket, hogy 
a legnagyobb tudománynyal is mily szépen meg-
fér a vallás, sőt a tudomány csak ott érdemli 
meg e megtisztelő nevet, hol a vallással egyesül 
és az a tudományos kutatás mondathatik csak 
valóban mélynek, mely Istent, az örökvilágrendet, 
a bölcs, igazságos, jóságos és öntudatos törvé-
nyeket találja meg vizsgálódásai közben, mert 
minden igazi tudománynak ide kell vezetni. Nem-
csak a philosophiáról áll, hogy ^obiter libata a 
Deo abducit, pleniter hausta ad Deum redu-
cit,* hanem minden valódi tudományról. E fel-
olvasásokban volnának tárgyalandók azok a val-
lás-erkölcsi kérdések, melyekre a kathedra nem 
is alkalmas, de meg ott nem is érünk rá. Ezek-
ben kellene felvetni egy-egy fontosabb társadalmi 
kérdés megbeszélését s a felett bírálatot mondani 
magasabb vallás-erkölcsi szempontból. Itt kellene 
egyházunk múltjából egy-egy vonzó képet feltárni, 
hogy a mult tanítsa a jelent s nyújtson biztatást 
a jövőre. Lehetne beszélni az egyes theologiai 
tudományszakok fejlődéséről, mai álláspontjáról 
stb. stb. Csak annak bemutatásául kívánom ide 
igtatni a berlini unio-egyesület mult évi felolva-
sásainak programmját, hogy minő természetű kér-
dések képezhetnék ez előadások tárgyát. A fel-
olvasások január 15-től márc. 191'g tartattak és 
pedig Nessler lelkész: ^a francia kolonia Berlin-
ben* címmel értekezett; Bichter lelkész: ^Luther 
Berlinben* ; Schneidler: >az isteni gondviselésben 
vetett hit, felvilágosítva bibliai történetekkel* ; 
llhode: ^Jézus hegyi beszéde* ; dr. Arndt: saz 
ó-testamentum problémája s annak legújabb meg-
oldása^ ; Hossbach lyc. theol.: ^az új-testamentumi 
írásmagyarázat a közelebbi 50 év alatt4 ; Hönig: 

a vallásos élet megújítására célzó helyes és hely-
telen kísérletek*; WebsJcy: ^a keresztyén dogma-
tika Schleiermacher óta* ; Bayrlioffer: ^részvét és 
szeretet*; végül Bogenhard superint. ily címmel: 
^weltlich, kirchlich, christlich.* íme a változatos 
programm, melyhez hasonlót bizonyosan nálunk 
is tudnánk összeállítni s egyelőre, hogy közönsé-
günket inkább megnyerhessük, jobbára az őt job-
ban érdeklő történet vagy társadalmi élet köré-
ből kellene a tárgyakat venni s később lehetne 
csak megpróbálni esetleg egy-egy elvontabb thema 
tárgyalását. 

Az egyháznak kell felkeresni, isteni alapító-
jának példáját követvén ebben is, az Izrael há-
zának elidegenedett tagjait , mert kevés már 
azok száma, a kik maguktól jőnek. Ha nem já-
runk utánok, félő, hogy végleg elvesztjük őket. 
Okosoknak kell lennünk, mint a kigyó, hogy kit 
így, kit amúgy tudjunk egyházunhoz kötni; ezért 
meg kell próbálni minden eszközt, mely méltó az 
Istenországához. Lássa a társadalom, hogy mo-

zog, él az egyház, akar valamit s nem szorítko-
zik kathedrájára s arra a néhány functióra, mely-
nél még igénybe veszi a modern ember, mert 
kénytelen vele. A ki nem akar már semmit, az 
nem méltó az életre. 

Vajha nem hangoznék el kiáltó szó gyanánt 
a pusztában a kifejezett óhaj! Bár visszhangra 
találna az mindenekelőtt a fővárosi egyházak kö-
rében ; ő hozzájok méltó, hogy mint elsők emel-
jék fel a zászlót, mi megyünk utánuk teljes lel-
kesedéssel. 

Kenessey Béla. 

I S K O L A Ü G Y . 

A közoktatásügyi miniszter jelentése a közép-
iskolákról. 

A mult alkalommal közölt általános ismertetés 
után, azt hisszük, nem lesz felesleges részletesen foglal-
kozni a jelentés középiskolai részével. A jelentés beveze-
tését más alkalomra halasztva, most a statisztikai részt 
kívánjuk a következőkben ismertetni. Mint az általános 
ismertetésnél említettük, Magyarországon az 1885—86-ki 
tanévben 178 középiskola volt. Az előbbi tanévhez ké-
pest a középiskolák száma egygyel szaporodott (Brassó). 
A 178 középiskola közül 150 gymnasium és 28 reál-
iskola. 

Jelleg és kormányzat szempontjából középiskoláink 
következőleg állíttatnak össze a jelentésben. 

A z á l l a m k o r m á n y r e n d e l k e z é s e a l a t t : 

gymn. reálisk. középisk. 
Állami 10 18 28 ) 
Királyi 18 — li J 

46 

A z á l l a m k o r m á n y v e z e t é s e 
al a t t : 

Katholikus 
Községi 
Magán 
Izraelita 

4 3 
19 

3 
1 

4 3 
25 

3 
1 

72 

118 

A z á l l a m k o r m á n y f e l ü g y e l e t e a l a t t : 

1 Görög keleti 
Ev. reform. 
Ág. evang. 
Egyesült prot. 
Unitárius 

Összesen 

3 
28 
23 

1 
2 

4 
28 
25 

1 
2 

60 

1 5 0 28 1 7 8 

Nyolc osztályú gymnasium van 86, nem teljes gym-
nasium 64 ; nyolcosztályú reáliskola 21, nem teljes reál-
iskola 7. Megszaporodott a főgymnasiumok száma az 
előbbi év óta 3-mai (kiegészítés utján.) 

Magyar tannyelvű középiskola volt 122, német 7, 
román 4. Magyar-német 19, magyar-tót 1, magyar-
szerb 1, német-magyar 3, román-magyar I, szerb-ma-
gyar 1, olasz-magyar 1, magyar-német-tót 13, magyar-
német-román 3, magyar-német-szerb 1, román-magyar-
német i . M e g kell jegyezni, hogy a második és harmadik 

97* 
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nyelv, vagyis a segédnyelvek a legtöbb intézetben csak : 

is az I. osztályban használtatnak, ritkán felsőbb osztá-
lyokban. 

A lefolyt tanévben a 178 középiskolába 41,508 ta-
nuló iratkozott be, vagyis 1429-el kevesebb, mint az 
előbbi évben ; mégis a vizsgálatokig az iskolában meg-
maradt tanulók száma, t. i. 38,655, nagyobb volt, mint 
az előbbi évben és pedig 708-al. Középiskoláinkban ez 
fölötte nevezetes új jelenség. Bizonyítéka annak, hogy 
a szülők most már, mielőtt beadnák gyermeküket a kö-
zépiskolába, jobban megfontolják, meg van-e anyagi 
erejük az iskoláztatásra, s meg van-e gyermeküknél a 
hajlam és tehetség az iskolázásra. Innét van a kevesebb 
meggondolatlan próbálkozás, innét az évközben kimara-
dottak csekélyebb száma. — A tanév végéig megma-
radt 38,655 tanuló közül gymnasiumba járt 33,134, 
reáliskolába 5521. Az emelkedés a gymnasiumoknál 
csak 0-68°/e, a reáliskoláknál 9-58°/0, mi igen örvendetes 
jelenség. 

Az állami és királyi középiskolákban volt 10,358, 
a katholikus, községi és magán-középiskolákban 16,404, 
a gör. keletiekben 575, az ág. evangélikusokban 5121, 
az ev reformátusokban 5842, az unitáriusokban 335 a 
tanulók száma. 

Nyilvános tanuló volt 31,754, magán 901. A ma-
gán tanulók legnagyobb számban az ev. református s a 
szerzetes, különösen a ferencrendi iskolákat keresték fel. 

Anyanyelvre nézve magyar 27,366, német 6140, 
román 2181, olasz 132, tót 1733, szerb-horvát 764, ru-
thén 132, más nyelvű 207. Az olaszokat kivéve az előbbi 
évhez képest mindenütt van némi emelkedés. Hazánk 
különböző anyanyelvű lakosai közül leginkább a magya-
rok veszik igénybe a középiskolákat. Minden 100,000 ma-
gyar lakosra 443 középiskolai tanuló jut ; a németeknél 
az arányszám 341, a szerbek és horvátoknál 124, a tó-
toknál 96, a románoknál 93, a ruthéneknél 38. Az ösz-
szes 38,655 középiskolai tanuló közül magyarul beszélt 
37>39T> n em tudott magyarul 1254. Ezek is többnyire 
alsó osztályú tanulók, kik a középiskola bevégeztéig meg-
tanulják az állam nyelvét. A mult tanévhez képest itt is 
van emelkedés. 

Vallásra nézve róm. katholikus volt 17,751, görög 
katholikus 1570, gör. keleti 1898, ág. evangelikus 4295, 
ev. református 5203, unitárius 271, izraelita 7677. E 
számarányok az előbbi évhez képest alig mutatnak vál-
tozást. A középiskolákat számukhoz képest legnagyobb 
arányban az izraeliták veszik igénybe. 100,000 izraelita 
közül 1227 jár középiskolába. Ezen arány az unitáriu-
soknál 490, az ág. evangélikusoknál 387, a róm. katho-
likusoknál 273, az ev. reformátusoknál 257, a gör. ka-
tholikusoknál 106, a gör. keletieknél 97. 

A 37,754 nyilvános tanuló közül jó magaviseletű 
volt 22,839, szabályszerű 12,918, kevésbé szabályszerű 933, 
rossz magaviseletű 64. — Az előbbi tanévhez képest 
csekély emelkedés észlelhető a jó magaviseletű tanulók-
nál. Előmenetel tekintetében a következő számokat emel-
hetjük ki. A 38,655 tanuló közül jelesen végzett 2888, 
mindenből legalabb jól 7722, mindenből legalább elég-
ségesen 19,233, egy tárgyból elégtelent kapott 3767, 
két tárgyból 1959, több tárgyból 3086. Az előbbi évhez 
képest tehát az osztályozás szigorúbb volt. I O O O tanuló 
közül a gymnasiumokban osztály ismétlésre utasíttatott 77, 
a reáliskolákban 94. Tehát a gymnasiumokban az elő-
menetel kedvezőbb volt mint a reáliskolákban, IOOO elég-
séges előmenetelű tanulóra jut az állami és királyi tan-
intézetekben 324 bukott, a katholikus, községi és magán 
középiskolákban 449, az ágostai evangélikusoknál 475, 

az ev. reformáltaknál 514, a görög keletieknél 882. 
Tehát az előmenetel legjobb volt az állami és királyi 
középiskolákban, leggyöngébb a gör. keletieknél. A osz-
tályokat hasonlítva össze, leggyöngébb az előmenetel az első 
osztályokban, hol t. i. legtöbb a tanuló s különösen oly 
osztályokban, hol tultömöttség van, mi természetes is, és ki-
áltó bizonyítéka a párhuzamos osztályok szükségességének. 
Átlag (tehát valamennyi osztályt tekintetbe véve) 22°/0 
bukik a gymnasiumokban, a népesebb I. osztályokban 26° 
a tultömött I. osztályokban pedig 32°/0. Mily világosan 
beszél a statistika! Középiskoláink gyöngeségének leg-
főbb oka az alsó osztályok túltömöttsége. Ha az alsó 
osztályokban rosszul vettetik meg az alap, akkor a felső 
osztályok sem lehetnek erősek. Rendesen a tantervben 
keresik a bajt s a legelementarisabb akadályt nem lát-
ják embereink. Még a törvény által megengedett 60 ta-
nulót sem lehet sikerrel tanítani egy osztályban. A fran-
ciák már ezt belátták s az alsó osztályokban nem enged-
nek meg többet 30 tanulónál. 

Érettségi vizsgálatra jelentkezett a lefolyt tanévben 
2635 tanuló (4-gyel több, mint az előbbi évben.) A 
gymnasiumokban jelentkező 2413 közül megfelelt 1988, 
vagyis IOOO közül 741 (az előbbi tanévben 851); a reál-
iskolákban jelentkező 222 közül megfelelt 197, vagyis 
1000-nek megfelelően 887 (az előbbi tanévben 814.) Ez 
arra mutat, hogy a reáliskolákban az osztályokban szi-
gorúbban rostálták meg a tanulókat, mint a gymnasiu-
mokban. Legkielégítőbb volt az eredmény az állam ren-
delkezése alatt álló állami és királyi középiskolákban, 
hol IOOO közül 830 végzett sikerrel, legkedvezőtlenebb az 
ev. reformátusoknál, hol IOOO közül csak 688 felelt meg. 

Az ország középiskoláiban a lefolyt tanévben össze-
sen 2900 tanár és tanító műküdött. Közülök volt rendes 
tanár 1618, rendes tantárgyat tanító helyettes tanár 343, 
kisegítő óraadó 134, hitoktató 622, rendkívüli tárgy ta-
nítója 183. Az előbbi tanévhez képest a rendes tanárok 
számában 13 s a helyettes tanárok számában 19 az emelke-
dés. A többi tanárok és tanítóknál szintén emelkedés van. 
A rendes tanárok száma a gymnasiumban 1296, a reálisko-
lákban 322. A helyettes tanárok száma a gymnasiumok-
ban 311, a reáliskolákban 32. A rendes és helyettes ta-
nárok közti arány a reáliskoláknál sokkal kedvezőbb mint 
a gymnasiumoknál, míg a reáliskoláknál IOO rendes 
tanárra csak 10 helyettes tanár esik, addig a gymnasiu-
moknál 24, mi onnét van, mert a reáliskolák legnagyobb 
részt államiak, s az állam jobban gondoskodik tanin-
tézeteiről mint más iskola-fenntartók. Az 1618 rendes 
tanár közt okleveles 1267, nem okleveles 351 ; a 343 he-
lyettes tanár közt okleveles 165, nem okleveles 178. Az 
előbbi évben a rendes tanároknak csak 75.5°/0-a volt 
okleveles, míg a lefolyt évben 78.3%. A helyettes ta-
nároknál az arány alig változott, tehát általában emel-
kedés észlelhető. A reáliskolákban, a fönnebb említett 
oknál fogva, a képesítettség aránya kedvezőbb, mint a 
gymnasiumokban. Ott I O O O rendes tanárból képesített951, 
itt 741. Legkedvezőbb képesítettség tekintetében az 
arány az állam rendelkezése alatt álló középiskolákban, 
t. i. 100 rendes tanár közt van 954 okleveles (a nem ok-
levelesek régi tanárok), az ág. evangelisoknál 799, az 
állam vezetése alatt álló (kath. község, és magán) közép-
iskoláknál 724, az ev. reformátusoknál 496. A görög-ke-
letiek és unitáriusok száma csekély az összehasonlításra. 

Az ország 178 középiskolája közül saját épületi 
van 160 intézetnek, saját és bérházban van elhelyezve 4, 
csupán bérházban 14. 

Az oktatás és nevelés céljaira szolgáló helyiségek 
összes száma volt 4192, tehát az előbbi évhez képest 
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190 helyiség a gyarapodás. Jelentékenyebb emelkedés 
van a természetrajzi és könyvtári helyiségeknél. Leg-
érezhetőbb a szükség alkalmas téli tornahelyiségeklen. E 
tekintetben legtöbb tennivalójuk van az ev. reformátusok-
nak, noha nyári üdülő helyekben ők a leggazdagabbak. Más 
helyiségek tekintetében legalantabb állanak a gör. kele-
tiek, mert míg egy állami középiskolára 30 helyiség jut, 
addig a görög-keletieknél csak 17. 

Felszerelés tekintetében általános az emelkedés. Ter-
mészetrajziakban van 954,923 db, physikaiakban 51,381, 
vegytaniakban 61,552, földrajz- és történelmiekben 
205,981, rajziakban 136,816, testgyakoriatiakban 15,573. 
Leggazdagabbak, különösen újabb tanszerekben, az állam-
kormány rendelkezése alatt álló középiskolák s ezek kö-
zött a reáliskolák. — Magyarország 178 középiskolájának 
tanári könyvtárainál szakmunkák, folyóiratok és vegyes 
tartalmúak címén kimutattatott 702,144 mű, 1.104,822 
kötettel, mi az előbbi évben kimutatott átlaghoz képest 
jelentékeny szaporodást tüntet fel. Megjegyzendő azonban, 
hogy e kimutatás csak megközelítőleges, mert sok nem 
állami és nem királyi tanintézetnél a leltározás még nem 
tökéletes vagy legalább nem egyöntetű, továbbá az autó-
nom felekezeti középiskolák könyvtáraiknál sok helyt ki-
mutatták a rokon intézetek vagy az egyház könyveit is, 
minthogy könyvtáraik közösek ; míg a szerzetesek úgy-
nevezett házi könyvtáraik könyveit, mint nem a gym-
nasium tulajdonát, ki nem mutatták. 

Az ifjúsági olvasmányok száma igen nagy, t. i. 
185,927 darab. 

Magyarország 178 középiskolájának fenntartására 
szolgáló források tényleges jövedelme az 1885 — 6. tan-
évben 4.106,063 frt volt, mi az előbbi évi 3.964,062 fo-
rinttal szemben 142,001 frt emelkedést mutat. A források 
és jövedelmeik következők : Házbéregyenérték 493,117 fo-
rint, másnemű ingatlanok jövedelmei 139,130 frt, tőke-
pénzek kamatai 308,513 frt, az állampénztárból 723,551 fo-
rint, az orsz. vallási alapból 24,620 frt, az orsz. tanul-
mányi alapból 482,882 frt, a polgári községek hozzájá-
rulásából 382,185 frt, az egyházak járulékaiból 190,745 fo-
rint, szerzetesrendi alapítványokból 406,164 frt, beiratási 
díjakból 63,498 frt, tandíjakból 497,897 frt, egyéb for-
rásokból 238,956 frt. A többi jövedelem ösztöndíj- és 
segély-alapokból származott. 

Egy gymnasium fenntartása került átlag 21,230 fo-
rintba, egy reáliskola 30,090 forintba. Egy gymnasiumi 
tanuló 96 forintba, egy reáliskolai 152 forintba. 

Egy rendes tanárra esik átlag az államkormány 
rendelkezése alatt álló középiskoláknál 1635 frt fizetés, 
az államkormány vezetése alattiaknál 1181 frt, a görög-
keletieknél 1283 frt, az ág. evangélikusoknál 964 forint, 
az ev. reformátusoknál 1136 frt, az unitáriusoknál 895 frt. ! 

Legjobban fizeti tanárait az állam, legrosszabbul az unitá-
riusok. Ösztöndíjak fejében kiadatott az összes középis-
kolákban 117,668 forint. Segélyek és jutalmak fejében 
226,062 frt. N. 

T Á R C A . 

Egyházi hatóságok könyvtárai Magyarországon. 
(Vége.) 

Első tekintetre feltűnő, hogy az egyházi jellegű 
könyvtárak sorozatában a protestáns felekezetek oly sze-
rény helyet foglalnak el. Három milliót meghaladó prot. 
lakója van az országnak, közel fél annyi, mint a mennyi 

a római katholikusok száma s mind a mellett az 57 róm 
kath. jellegű könyvtárral szemben a protestánsoknál csak 
37-et mutathatunk ki, s ezekben is csak 83,989 könyv 
van, míg a katholikusokéban 1.224,534. A görög kath. 
s keleti egyházak könyvtárainak csekély száma a hazai 
viszonyokat ismerőket nem lepheti meg, tudván, hogy e 
felekezetek hívőinek legnagyobb része a művelődésben 
nagyon elmaradt nemzetiségek közé tartozik ; nem lep 
meg az eset az izraelitáknál sem, kiknek felekezeti ügye 
még mindig rendezetlen s ezenfelül aránylag egészen új 
emancipációjuk a közkönyvtárak alkotására még időt is 
alig hagyott. De a protestáns felekezetek hívőinek na-
gyobb része hazánk műveltebb nemzetiségeihez tartozik, 
e felekezetek tagjai századokon át versenyeztek és pedig 
sikerrel versenyeztek a sokkal tekintélyesebb s vagyo-
nosabb római katholikus egyházzal a közélet s irodalom 
minden terén, sőt tudva van az is, hogy a protestáns 
hivők legalsóbb osztálya is megtanult könyveket olvas-
gatni, különösen ama nevezetes idő óta, midőn Tóthfa-
lusi Kiss Miklós 1684-ben a könyvárusok nagy rémüle-
tére az aranyos zsoltárt egy tallér helyett 20 garason s 
az aranyos bibliát 12 forint helyett öt forinton kezdte 
árulni. Valóban az aránytalanság csak látszólagos, mert a 
számok rideg összehasonlítása a helyzetnek nem felel 
meg. Nem akarunk utalni az adatok többé vagy ke-
vésbbé pontos beküldésére, bár a római katholikus egy-
ház compact szervezete e tekintetben is jelentékeny té-
nyező volt; nem a katholikusok régiségére s nagy va-
gyonára : a döntő magyarázatot egészen más helyen kell 
keresnünk : a protestáns egyházak szorosabb összekötte-
tésében a társadalmi élettel. Oly egyházban, hol még a 
a püspökségi székhelyek is egyéni viszonyok szerint vál-
tozhatnak, hol nincs tisztán egyházi feladatokkal foglal-
kozó káptalan vagy zárda, s melynek lelkészei családjuk-
nak szereznek első sorban: a közkönyvtárak alakítása 
legalább is meg van nehezítve. E viszonyból folyólag a 
protestáns iskolák egy része nagyobb társadalmi önálló-
ságot nyert mint a katholikusoké, s így ezek szemináriumi 
könyvtárait mind e csoportban kellett felsorolnunk, míg 
a protestáns hittani intézetek más tanintézetekkel szoros 
kapcsolatban vannak s így könyvgyűjteményeik is az 
iskolai könyvtárak rovatát gazdagították. A hires debre-
ceni, sárospataki, pozsonyi, kézsmárki és nagyszebeni 
stb. protestánsok által alapított könyvtárak azonban ta-
núsítják, hogy a protestánsok között, kiknek sorában ott 
találkozunk Bod Pétertől Szabó Károlyig s a Rákóczyaktól 
Telekyekig a legbuzgóbb könyvbuvárokkal s könyvgyüj-
tőkkel, a közkönyvtárak alapítása s fenntartása iránt sem 
volt csekélyebb az érzék, mint hazánk más felekezeti polgá-
rainál. Bármily ingatak is ezek szerint a különböző feleke-
zeti könyvtárak összehasonlítása, nem épen a siker remé-
nye nélkül kísérelhetjük meg azt, tekintve, hogy a kimu-
tatásunkban előforduló 312 könyvtár közül 261 részletezte 
az adatokat s ennek folytán a könyvtárainkban levő 
716,644 mű közül 663,020-nak nyelvét ismerjük s 
630,437-ről tudjuk, hogy a könyvek mely tudomány-
szakhoz tartoznak. Mellőzve az orsz. rabbiképző intézet 
könyvtárát, melyről különben sincs részletes kimutatás, az 
egyes felekezeti könyvtárakban őrzött müvek megoszlását 
nyelv szerint százalékokban a következő táblázat mutatja : 

M ű v e k s z á z a l é k o k b a n s n y e l v e k s z e r i n t 
mas vagy 

magyar német francia angol latin kettős nyelvű 

R. k. egyházmegyei kvt.-ban 19 39 21 68 4-98 0-22 46-40 7 3 3 
R. k. szerzetes könyvi árakb. 21-24 25-96 2-32 0-30 47-25 3 03 
Görög katb. könyvtárakban. . 15-69 11-92 1-57 0-23 56 30 14 29 
Keleti görög könyvtárakban. . 3-38 22-81 6-53 0-04 4-32 62 87 
Protestáns könyvtárakban . . . 22-52 39-79 4 1 5 2-52 25-45 5-57 

Átlag véve . . . üCl-40 2 5 1 5 3-38 0 4 5 45.34 
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A táblázat arányszámainak megértésére szükséges 
kiemelnünk, hogy a nyelv szerint részletezett művekből 
34-58°/0 a róm. kath. egyházmegyei s S3'73°lo a szerze-
tesi könytárakra esik s ezzel szemben a protestánsokéra 
már csak 8-02, a görög-katholikusokéra 3.29 s a keleti 
görögökére épen csak 0*38, úgy hogy a római katholi-
kusok ax egésznek 88-31 %-át teszik. Mennyire nem alkal 
mások pedig a nagyobb mennyiségek arányszámainak 
összehasonlításai egészen csekély összegek arányszáma :-
val, e táblázatból is láthatjuk, melynek adatai szerint ha-
zánkban az egyházi könyvtárak között a legtöbb francia 
mű a keleti görögöknél volna feltalálható ! 1 

Nagyjában véve azonban a számok igen tanulságosak. 
Láthatjuk belőlök mindenekelőtt, hogy még a római ka-
tholikus jellegű könyvtárakban is többségben, bár igen cse-
kély többségben, vannak a modern nyelven irt művek a 
latin munkák felett. Láthatjuk továbbá, hogy a görög ka-
tholikusok könyvtárait kivéve, (mely felekezet nagy része a 
magyar néppel szoros kulturális összeköttetésben áll s külö-
nösen az éjszakkeleti megyékben lakó ruthenek papi osz 
tályanak kulturnyelve is magyar) a német könyvek száma 
mindenütt felülhaladja aránylag a magyar nyelvűekét, bár 
az idegen ajkú (s ezért a más nyelvűek csoportjában 
62-87°/0-al szereplő) keleti görög egyházi könyvtárak ki-
vételével a magyar művek arányszámát is eléggé örven-
detesnek kell tartanunk. Hogy az arányszám a protestáns 
könyvtáraknál nem nagyobb, annak okát leginkább abban 
kereshetjük, hogy kimutatásukban az erdélyrészi s felvidéki 
ágostai egyház adatai túlnyomó számmal fordulnak elő. 
Átlag véve egyházi jellegű könyvtárainkban a művek 
Vj-e már magyar s ^ - e német nyelvű. 

Kevésbé kielégítők a magyar művek szaporodására 
vonatkozó adatok, a mennyiben csak 148 könyvtárnál 
ismerjük a könyvtárra fordított összeg mennyiségét s 
ezek közül is csak 9Ő-nál tudjuk, hány forintot fordíttot-

tak magyar mű vásárlására. E csekély számú adatokból 
különben a következő arányszámokat nyerjük : 

Egy könyvtárra 
Magyar műre fordíttatott 

fordított összeg Szaporodás az összes 
forint művek száma forint átlag költségekből 

Róm. kath . egyházmegyei kvt. . 229 60 86 7-74% 
Róm. kath . szerzetesi könyvtárak 164 125 71 3119% 
Göiög kath . könyvtárak 116 26 47 31-31% 
Keleti görög könyvtárak 146 57 — ' — 

79 65 38 20-49% 

Az eredmény az, hogy a protestáns könyvtárakban 
(mondanunk sem kell, hogy ezek alatt nem a tősgyöke-
res magyar ajkú ev. ref. és unitárius felekezet könyvtá-
rait kell értenünk, hanem a kimutatásunkban jelentékeny 
részt vevő szász könyvtárakat s hogy a protestáns isko-
lák könyvtárainak nagyobb része nem ebben a csoportban 
fordul elő), — hogy mondjuk — a protestáns könyvtárakban 
fordítanak aránylag legkevesebbet magyar könyvek vásár-
lására, hogy a r. kath. szerzetesek körülbelől kétszer 
annyi magyar könyvet vásárolnak, mint a világi papok 
s a keleti görök egyház tagjai, bár aránylag jelentékeny 
összeget költenek könyvekre, épen semmit. 

Áttérve már most az egyházi könyvtárakban őrzött 
könyvek tudományszakok szerint osztályozására mindenek-
előtt ismételjük, hogy a kimutatásunkban levő 716,644 
mű s 1.356,782 könyv közül részletezve van 630,437 mű 
s 1.135,314 kötet, az egésznek Sy6$°l0, A keleti görög 
egyház könyvtárainak csak fele részéről van ily részle-
tezés, a többieknél azonban, legalább a könyvtárak szá-
mát véve tekintetbe, csaknem egyenlő mennyiségben 
(81.08—85'9i% között ingadozólag) nyertünk kimutatást, 
úgy hogy a különben is jelentéktelen keleti görög könyv-
tárak s az egyetlen nem is részletezett izraelita könyvtár 
kivételévél a többiekről megközelítő képet nyerhetünk. Az 
arányszámokat a következő táblázat mutatja : 

Könyvtár csoportok 

Részletes 
kimutatás 

van 
T u d o m á n y s z a k o k s z e r i n t 

nyelvészet 

mü drb 
% % 

bölcsészet történelem államtudo-
mány 

termeszei-
tudomány 

drb 

encyclo-
paedia hírlapok szépiro-

dalom 

drb 

tankönyv 

Összesen 

mu 
% 

drb 

1 Róm. kath . egyházmegyei kvt. . 

2 Róm. ka th . szerzetesi könyvtárak 

3 Görög kath . könyvtárak . , 

4 Keleti görög könyvtárak . 

Protestáns könyvtárak . . . . 

Összeg , , 

Pl 83 33 

123 85 91 | 
981-82 

i 

350-00 

3081 08 

8-70 

1211 

8-03 

9 3253-18 47-05 

11-31 40 50 

66455-92 

41-46 

57-69 

19-24 27 1834 43 35-03 

10 7i: 10 3434-69:29-89 

261 83-65 10-8310-52 

14 65 15-77 

12 4313-24 

12-0211-94 

12-2610-96 

15 0415 66 

6-60 

3.95 

6-89 

5.67 

9 0 6 

44-4342-92 13 34 14-19 5 30 

5-62 

3-86 

3 42 

3 77 

8-87 

2-28 2-83 

7-83 6-42 

2-64 1.82 

6-62 5.12 

1-87 3 77 

2-67 4 14 

2-51 2 8 9 

6-79 

4 7 8 5-84 

6 58 

1-31 

1-29 

0 0 4 

3-18 

0.49 

0-64 

0-19 

0-16 

0 59 

2-68 

1 0 5 

0-22 

0 99 

3 21 

4 75 

4 5 4 

2-67 

5-00 

3 

5*28 1 85 

7*19 10*89 

2-86 

3 91 

2-38 

2 3 8 

4-44 

1-97 

3-68 

0-65 

1-19 

4.32 

6 16 

11-21 

4 8 8 

12 65 

10.19 

5-12 2 29; 3-90 0-5S 1-55 4-46 4-60 3.57: 3.07 9-36 

8 3 2 

9-84 

1093 

14-86 

9.25 

31-88 

57-00 

2 53 

0-40 

8.19 

3290 

56-85 

2-81 

0-41 

7 0 3 

9.36 100 00 100 00 

A könyvtárak e csoportjában legfontosabb termé-
szetesen a második rovat, mely »bölcsészet, theologia, 
aesthetikai s elméleti paedag»>gia« címmel az egyházi 
könyvtárak tartalmának zömét foglalja magában. S táb-
lázatunkból mind a mellett azt látjuk, hogy a görög 
katholikus könyvtárakat kivéve e könyvek száma nem 
éri el az 5O°/0-ot, sőt a protestáns könyvtárakban a 
könyvek összes számának l/3 -ánál is alább marad, 
jeléül annak, mit már fenntebb is állítottunk, hogy a 
magyar egyházi könyvtárak túlnyomóan modern jel-
legűek. Ezt a tényt bizonyítják indirecte a többi számok 
is. A világias jellegű római kath. egyházmegyei könyv-

tárakban, valamint a protestánsoknál az államtudományi 
csoporthoz tartozó művek igen jelentékeny arányban 
fordulnak elő, nagyobb mennyiségben, mint a szépirodalmi 
művek is, s egyedül a mult században s a jelen század 
első felében folytatott tanulmányok emlékeül az ó-klas-
sikusok s történeti művek vannak még nagyobb számmal. 

Egyházi könyvtáraink e kiváló jellemvonását még 
élesebben kiszínezheti az a tény, hogy a theologiai cso-
porthoz tartozó művekben is igen kevés a speculativ 
jellegű mű. Egyházi beszédek, egyházjogi s egyháztörté-
nelmi munkák, imakönyvek, schematismusok stb. képe-
zik e gyűjtemények modern darabjainak zömét; dogma-
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tica, exegetica, symbolica, vallásbölcsészet, elméleti er-
kölcstan s más elvontabb jellegű tudományok a mi egy-
házi könyvtárainkban jóformán csak egy pár hires régi 
iró munkájára s a használatban volt tankönyvekre szorít-
koznak, s csak egy-két gyűjteményünk van, köztök első 
sorban a nyitrai püspöki könyvtár, mely nemcsak egyházi 
de szorosabb értelemben vett theologiai könyvtár is. 

Egyházi könyvtáraink e sajátságos s a külföldieké-
től elütő jellegét legjobban megmagyarázza a magyar 
szellem idegenkedése a spekulációtól. A magyar klérus 
kebeléből ritkán akadt nevezetes theologus ; egyházaink a 
közép Európát századokon át mozgató dogmatikai kér-
désekbe nem avatkoztak, hiszen még az Árpádok korában 
is, midőn még külföldi eredetű papjaink száma oly nagy 
volt, nyoma sincs annak, hogy Berengarius heves vitája 
az oltári szentségről náluk is hullámokat vert volna fel. 
S ez az állapot (ha a Magyarországon nagy számmal 
élő thalmudistákra nem reflectálunk) jelenleg is tart. Sehol 
Európában ily jelentékeny számú protestánsok között 
nincs ily kevés secta ; sehol sem fordul elő, hogy a fele-
kezetek küzdelme olyannyira világias jellegű legyen s 
míg nyugoton a theologiai irodalom mindenütt nagy s 
tekintélyes helyet foglal el, nálunk 1883-ban 1826 meg-
jelent új mű közül csak 62 foglalkozott hit- és erkölcs-
tannal s az egyházi művek s lapok közül azok, melyek 
nem terjesztették ki figyelmüket egyúttal az iskolára is. 
szűk körükön kivül alig ébresztettek figyelmet. A XVI-ik 
és XVII-ik századok voltak csupán, midőn a reformá-
cióval kezdődött, de nálunk csak a politikával szorosan 
összefonódott viták a magyarok vérét is felzavarták. E 
korból valók többnyire egyházi könyvtárainkban az elmé-
leti theologiai művek s csak itt ott történt, hogy e gyűjte-
ményt egyes kozmopolitikus érzékű szerzetesrendek (első 
sorban a jezsuiták) avagy idegen nemzetekkel nyelvro-
konságban élő s neveltetésüket ott nyert egyházi férfiak 
(első sorban az erdélyrészi szászok s román pópák) elmé-
leti művekkel is nagyobb mértékben egészítették ki. 

Egyházi könyvtáraink e sajátságos jelleme nagy 
hátrányul is említhető. Szakjellegük nincs. Mindenikben 
van egy pár különböző nyelven irt biblia, liturgikus 
könyvek, szentek életei, itt-ott még a Bollandisták nagy 
műve s néhány hírneves egyházatya a scholastikus mun-
kája ; a protestánsoknál ezeknek megfelelően a mult szá-
zadok nevezetes vitairatai s a magyar protestánsok által 
csaknem kizárólagos tekintélynek tartott német theologok 
híresebb munkái: valóságos egyházi szakkönyvtáraink 
azonban nincsenek. Még a legjobb eset az, midőn pl. 
a tanító rendek gyűjteményeiben, a tudományok egye-
teme képviselve van s így a könyvtár tényleg egyete-
mes jellegű közkönyvtár, melynek egyházi jellegét nem 
tartalma, hanem tulajdonosa nyújtja. A legtöbb esetben 
azonban e könyvtárak s különösen a szerzetesi könyv-
tárak véletlen által gyarapodnak hagyatékokból s aján-
dékozásokból s bizony nagyon kevés egyházi könyvtár 
van, hol a kedvelt imakönyv, híres klasszikusok s néhány 
divatos mű 10—20 példányban nem találtathatnék. 

Ez a másik kardinális baja egyházi könyvtáraink-
nak : a rendetlenség. Kimutatásunkban ugyan 148 egy-
házi könyvtárról van feljegyezve, hogy címjegyzéke van, 
de bizonynyal csak annyit kell ez alatt érteni, hogy 
ennyi könyvtárban (tehát az összes könytáraknak majd-
nem felében) a könyveket egykor számba vették. Maga 
az az adat, hogy a közel másfél millióra menő kötet 
könyv közül egy év alatt csak 26,053-at olvastak vagy 
legalább ennyiről van tudomásunk, a rendetlenség mellett 
bizonyít. Egyik helyen nem akad ügybuzgó egyén, ki a 
sok mult századi latin munka között is kedvet érezne a 

kutatásra és rendezésre, másutt a zárda legzordonabb 
helyiségében, hova a könyvtárt az ősök tették, rendet 
csinálni nagyobb költség s esetleg átköltöztetés nélkül 
lehetetlen volna s így oly nagy értékű kincsek is, minő 
a budapesti Ráday-könyvtár, a lőcsei egyház könyvtára 
s a szerzetesek számos régi gyűjteménye csaknem meg-
közelíthetetlenek maradtak. 

De még ott is, hol a rendezés munkája megtörtént, 
a legtöbb esetben hiányzik a kellő anyagi erő, szakér-
telem s erély a könyvtárak kiegészítésére s közhaszná-
latra átalakítására. A panonhalmi bencések évek óta gon-
dosan működnek, hogy a rendtársak hagyatékát (nehogy 
a duplumok nagyon megszaporodjanak) az egyes kolostorok 
közt célszerűen osszák ki s esetleg új szakkönyvtárakat 
létesítsenek egyes tanszékek s az ifjúság érdekeit tekin-
tetbe véve. A többi szerzetesrendeknél tudtunkra még 
ennyiről sem gondoskodnak s így nem csoda, ha könyv-
gyűjteményük lassanként lomtárrá lesz, melyen egy-egy 
nem ritkán barbar módon végzett selejtelés nem segít-
het, holott a duplumok kicserélése avagy nyilvános 
áruba bocsátása által képesek lehetnének néhány modern 
mű beszerzésére, mely könyvtáruk iránt érdeklődést kel-
tene. De erre a nagyobb könyvtáraknál (a kisebb egy-
házi könyvtárak átlag jobb rendben vannak) alig gondol 
valaki, még kevésbbé pedig külön olvasó-termek beren-
dezésére. 

Ily külső s belső okok hatottak közre, hogy a mi 
egyházi könyvtáraink nagy része elavultnak tűnjék fel 
nemcsak a nagy közönség, de a szakértők szemében is, 
s különösen, hogy egyes zárdakönyvtárak, holott — 
mint kifejtettük — általában modern eredetűek, a köz-
vélemény által középkori jelleggei bélyegeztessenek meg. 
Az általános decadencia, mely a mult század végétől 
kezdve a theologia mint tudomány iránt mindenütt lát-
szik, az e téren különben is közönyös Magyarországon 
kétszeres erővel mutatkozik s alig másfél százados egy-
házi könyvtárainkat aggoknak tünteti fel. Csak most, 
a történelmi társulat vándorgyűlései s Szabó Károly 
kutatásai költötték fel ismét a figyelmet irántuk s mutat-
ták ki, hogy különösen a zárdakönyvtárakban a magyar 
irodalom s művelődés-történet mennyi kincse hever. 
Bizony ideje volna, ha a felkeltett közérdeklődéssel egy-
idejűleg maguk az egyházi könyvtárak tulajdonosai is 
igyekeznének e könyvtárakat újjákelteni, rendezni, lehe-
tőleg kiegészíteni s így a közhasználatnak átengedni. 

György Aladár. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

Cithara sanctorum. 
(Enekügyi jegyzetek. Chorán Zsigmond chorál-künyvének megjelenése 

alkalmából.) 

Az 1639-ik évben Lőcsén a Brewer-íéle nyomdá-
ból a fenntebbi cím alatt egy cseh nyelvű énekes könyv 
jelent meg, melyet a magyar evang. egyház tótajkú 
hívei számára Tarnóczy György (1591—1637) volt liptó-
szentmiklósi lelkész adott ki. 

Ezen énekeskönyv folytonosan bővítve, azóta több 
mint ötven kiadásban kereng s a mint Haan Lajos ma-
gyar tud. akad. 1. tag, 1873-ban cseh nyelven megjelent 
röpiratában találóan mondá : »evang. tótajkú népünknek 
a biblia után nincs becsesebb és kedveltebb könyve, mint 
a Tranoscius. Magában Csabán — írja Haan — né-
mely házban tizenkét példány, az egész egyházban több 
mint tizenötezer példány van belőle.* 
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Hogy mennyire ragaszkodik evang. tótajkú népünk 
ezen énekeskönyvéhez, nagyon érdekesen illusztrálja a 
következő eset, melyet jeles történészünktől, Zsilinszky 
Mihály úrtól tudok. 

A 70-es évek elején a szarvasi evang. egyházból 
bi/onyos okok miatt számos család az unitárius magyar 
egyházba kívánt áttérni. Ezen mozgalom azonban meg-
hiúsult azon okból, mert az illetők a maguk Tranosciu-
sától nem voltak képesek megválni. 

A nyelv különbség, a száraz dogmák nem akadá-
lyozták volna az áttérést; de a »Tranosciusi-b&n foglalt 
énekek, ezen, a nép vérébe átment élő hagyománya a 
reformátió szellemének lehetetlenné tevék a schizmát. 
Ha ez énekeskönyv nincs, ma Szarvas unitárius magyar 
község gyanánt szerepelne ; de mert apáik e drága szent 
hagyományáról nem voltak képesek lemondani, megma-
radt ik evangelikus tótoknak. 

Ez az egy eset e'éggé igazolja azt, hogy ezen bár 
cseh nyelvű, de fontos közművelődési tényezővé vált köny-
vet ép a magyar érdekek szempontjából nem szabad 
ignorálni, vagy szűkkeblű felekezeti szempontból megítélni. 
Ebből a tekintetből bátorkodom jelen énekügyi jegyze-
teimet, ezen, a közművelődési kérdésekben elfogulatlan 
szabadelvű irányt követő lapnak olvasó közönsége elé vinni. 

Felszólalásom közvetlen indokául azon körülmény 
szolgál, mely szerint ép e napokban került ki a Johne-
féle bécsi litographiai intézetből egy ily című choráb 
könyv: Chován Zsigmond szarvasi organista énekvezére 
a Tranoscius-féle evang. énekes könyvhöz. Kapható a 
szerzőnél Szarvason. Ára 6 frt 50 kr. A mű dr. Szebe-
rényi Gusztáv bányakerületi püspöknek van ajánlva. 

Nem szándékom birálat alá venni e művet a zene-
elmélet szabályai s a művészet magasabb igényei szem-
pontjából. Csak is annyiból veszem azt fejtegetéseim 
alapjául, amennyiben a benne feldolgozott négyszáz régi 
egyházi dallam igen becses anyagot szolgáltat egyházi 
zenénk fejlődése történetéhez. 

Bár a címlap és rövid előszó kivételével, melyek 
cseh és magyar nyelven vannak szerkesztve, ez egész 
műben egyetlen egy magyar szóval sem találkozunk (és 
ez nem válik előnyére ezen a szerző nagy szorgalmáról 
tanúskodó műnek); mégis azon gondolatok és eszmék, 
melyek ez akkordokból kihangzanak, kétségtelenné teszik 
azt, miszerint ez énekek csakis a magyar reformátió ter-
mékenyítő hatása alatt születhettek, illetőleg mehettek át 
népünk vérébe, következőleg a magyar nemzeti kultura 
számára joggal reclamálhatók. 

A »Prot. egyházi és iskolai lap« mult évi számai-
ban bemutattam némely oly énekeket, megvallom gyarló 
fordításban, melyeknek magyar történelmi vonatkozása 
kétségtelen. A mit azokhoz csatolt magyarázó megjegy-
zéseim a rendelkezésre álló források hiányossága miatt, 
csak fogyatékosan illusztrálhattak, azt az e chorál-könyv-
ben foglalt dallamok konkrét zenei képek alakjában ál-
lítják a multak emlékei felett merengő lelkem elé. A sej-
telmek és következtetések derengő világában mind ha-
tározottabb színben tűnnek fel előttem azoknak alakjai, kik 
valaha e hangokban sírták ki lelkük fájdalmát s fejezték 
ki abba vetett rendületlen hitüket, miszerint az örök 
igazságnak az emberi gyarlóságok felett végre is győ-
zedelmeskednie kell. E hangok hallatára ki merné még 
kétségbe vonni azt, hogy a mi hitbeli őseink} bár a vi-
szonyok mostohasága miatt magyarúl talán nem beszél-
tek, de magyarul éreztek. Nem lehet az, hogy azokra, a 
kik egy Bocskay, Bethlen, Rákóczy fegyvereinek kö-
szönhették azt, hogy a husszitizmus sorsára nem jutottak, 

a magyar zene, a maga szíveket hódító hatalmával nagy 
befolyást ne gyakorolt legyen. 

Ma játsza el bárki is például a 273. sz. alatt fog-
lalt éneket, mely Thurzó György özvegyének gyászát ecse-
teli, s melynek szövegét Lányi Illés (1570—1618) írta s 
lehetetlen, hogy e lágy hangnemben mozgó dallam, a 
maga búsongó spoudensaival, melyek oly plastice festik 
a csapások súlya alatt roskadozó, vallásos lélek fájdalmát 
és az Isten örök végzésén való megnyugvását, eszébe 
ne juttatná ez éneknek, ha nem is nyelvileg, de tartal-
milag, zeneileg — magyar eredetét. 

Vagy hasonlítsa össze bárki a 204. sz. alatt talál-
ható dallamot a Szügyi József úr * Mutatvány «-á.ban fog-
lalt s általa oly szépen feltett 5. számú »dicséret«-tel. 
Ez utóbbiban amannak eredetijét sejtem, a mit úgy ma-
gyarázok magamnak, hogy eleink valószínűleg valami 
régi magyar zenei motívumot használtak fel vallásos ér-
zeteik kifejezésére s azt a szláv nyelv hangtani törvé-
nyeihez képest módosították. 

A magyar zene nem hogy a Thurzók és llléshd-
zyak népét hagyta volna hidegen, de sőt a németeket is 
meghódítá. Ki sejtené Gerhard ezen hires énekének : 
Befiel du deine Wege, magyar eredetét ? Pedig én meg-
győződésemként merem állítani, hogy ezen felséges, 
lágy hangneme dacára annyi erélyt és lelkesedést kife-
jező dallamnak eredetije, nem más, mint a Szügyi úr 
mutatványában 4. sz. alatt közölt »kezdő ének.* Nem 
tudom, honnan vette az ev. ref. egyház ezen dallamot, 
de hogy azt Magyarországon Gerhard szereplése előtt 
egy fél századdal már énekelték, azt bízonyítja Chován 
úr vezérkönyvében a 348-ik sz. alatt található dallam, 
melynek szerzője Lányi Illés. Bizonyos az, hogy ezt a 
dallamot a 16. század végén, s legkésőbb a 17-iknek első 
tizedében Thurzó György nádor udvarában, a kegyes 
Cobor Erzsébet környezetében már énekelték. Hogyan 
került az a németekhez ? Hogy jutott ahhoz Gerhard, a 
kinek szereplése a 17-dik század második felére esik? 
Könnyű az összekötő kapcsot megtalálni azon intim vi-
szonyban, melyben a bicsei nádori udvar a németországi 
theologusokhoz állott. Lehetséges-e az, hogy a lánglelkű 
Thurzó Imre az 1620-diki kassai királyválasztó ország-
gyűlés magyar szónoka és a wittenbergi egyetem rektora, 
Lányi Illésnek tanítványa, a magyar reformátió termé-
keit, különösen az oly bűbájos, ősrégi magyar zene 
hangjait, melyek még a legtisztább germán vérű néme-
tet is felvillanyozni képesek, németországi kartársaival és 
politikai szövetségeseivel meg nem ismertette volna ? 
Persze a németek sokkal okosabbak, semhogy azt, a 
mi szép és a mire egyszer ráütötték a maguk bélyegét, 
maguktól elvitatni engednék. Helyesen cselekszik. Az 
aranynak nem az adja meg becsét, hogy melyik bányá-
ból ásták ki, hanem hogy milyen kezekbe került. Sok 
dolognak, a mit a mi Kárpátjaink termelnek, nálunk 
nincs becse s abból mások műkincseket készítenek. 
Ki keresne a » Wacht am Bhein*-ban motívumokat, me-
lyek valaha a husszítákat lelkesíték ? A német idealismus 
a protestantismusban egyesült más népek realismusával. 
S a német szellem nem lett szegényebbé, hanem gaz-
dagabbá az által, hogy a protestánsokká lett népek szá-
zadokon keresztül vele folytonos és benső szellemi érint-
kezésben állottak. Ezek szolgáltatták az anyagot, melyet 
a német géniusz áthatott, megszellemesített. Csak így 
érthető az, hogy ma Gerhardnak tulajdonítjuk azt a dal-
lamot, melyet a politikai pályája kezdetén, 1621-ben oly 
váratlanul elhunyt (a néphit szerint a jezsuiták által meg-
mérgezett) Thurzó Imre, még édes anyjától hallhatott s 
melynek szövege így hangzik : 
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»Bár szívem szomorkodik 
Bűne tudatában ; 

Jusson szavam trónodig, — 
Isten, égi váram! 

Nyújtsd felém kezedet! 
Hisz nappal, mint éjjel 

Csak utánad epedek, 
Nagy keserves szívvel !« 

Magyar motívumokat kell sejtenem a 306. számú 
reggeli énekben is. Azt hiszem, hogy e dallam csonkított 
kiadása azon regi magyar éneknek, mely a Farkas Sán-
dor »Gyermek-lant«-jában ily cím alatt fordúl elő: »Jó 
Istenünk, hő imánkkal hozzád fordulunk.* Ezen sejtel-
memet igazolva látom azon körülmény által is, mely 
szerint nevezett dallamnak egy másik szövege a »Cit-
hara sanctorum«-ban azon fejezet alatt található, mely a 
törökök által okozott romlás korából származó énekeket 
foglalja magában. Ez utóbbinak tartalma is nagyon ha-
sonló a Farkas által közölt énekszöveghez. Első versei 
szó szerint fordítva így hangzanak : 

»Fordítsd el harc veszedelmét, 
Tőlünk óh szent égi felség! 
Add, hogy békénk volna mindég ! 

Ellenség hatalmát törd meg, 
Tedd csúffá dühét töröknek, 
Magyar földnek nyújts védelmet. 

Mert nincs senkink már mi nekünk, 
Ki jóra fordítná ügyünk', 
Csak te erős, nagy Istenünk !« 

Ugyanazon fejezet alatt Lányi Illésnek hasontárgyú 
éneke található, melynek 3. 4. 5. verseiben ez áll : 

•Óh jó Atyánk, kérünk téged, 
Meg ne utáld te hű néped' ! 
Haragodat tartsad távol 
Mi édes magyar hazánktól. 

Rablósereg, vér, füst és láng 
Es százféle baj zúdult ránk; 
Mint, ki fiát eltemette, 
Özvegyként sír hazánk földje. 

Lenyesettünk már tisztára, 
A nyakunkon pogány járma. 
Árva néped szánd meg Isten. 
Több bajvívónk már úgy sincsen!* 

Nem lehet az, hogy ily tartalmú éneket a csehek-
nek adjunk át, csak azért mert cseh nyelven vannak 
írva. A tartalom, rythmus, a dallam magyar, s ezen 
tényezőkkel szemben a nyelv oly korban, midőn az nem 
tekintetett a nemzeti lét char akt eristikonjának, irányadó 
nem lehet. Ha a szlávok okkupálni akarják a Cithara 
sanctorumot, akkor azt előbb oly procedúrának kell alá-
vetniök, a minőnek Husz Jánost alávetették a csehek, 
csinálván belőle Nepomuki Szent Jánost. 

Nem is hiányzott némelyek részéről a törekvés 
arra nézve, hogy a magyar szellemű és tartalmú •Cit-
hara sanctorum«-ot egy szláv jellegű énekeskönyvvé alakít-
sák. Segítségükre jött az e század elején uralkodott vul-
gáris rationalismus, mely azon feltevésből indult ki, hogy 
a régiek hiányos fizikai ismereteik mellett vallási téren 
is csak tökéletlent produkálhattak. Ezen irányt könnyű 
volt a szláv korifeusoknak céljaik érdekében kizsákmá-
nyolniok. Összehozták a »Spevnik-társaság * ot azon jel-
szó alatt, hogy a tót népet egy, a kor színvonalán álló 
szláv énekeskönyvvel lássák el. Csakhogy a Kollárok és 
Stárok korát, nemzetiség tekintetében is egészen más 
szellem vezérelte, mint a Lányiak és magyar gályarabok 
korát. Meg is jelent az új énekes könyv a 40-es évek-

ben, melybe a régi, éretleneknek és együgyűeknek talált 
énekek elhagyása mellett nem egy új, a Kollár ragyogó 
szép stylusában írt éneket vettek fel. Igy egyebek közt 
bevettek abba egy éneket, melyben Cyrill és Methód, 
mint a szlávok apostola dicsőíttetik. Az egyházi kormány 
csak az 1847-ik évi aug. 17-én tartott bányakerületi köz-
gyűlésen vett tudomást a dologról, mikor már egy egész 
kiadás majdnem egészen elfogyott, mi miatt igen heves 
jelenetek fordultak elő nevezett közgyűlésen. Végre is 
mit tehettek egyebet, mint hogy a következő kiadásokból 
amaz ominozus éneket kihagyatni rendelték. De a »szláv 
apostolok< eszméje beoltatott a nép szívébe mindenütt 
ott, a hol a rationalismussal szövetkezett szláv chauví-
nismusnak sikerült az öreg Tarnóczyt a templomokból 
kiszorítani. 

Csakhogy az a rationalismus, mely a maga fenn-
héjázó okoskodásaival a szürke elméletek tömkelegébe 
tévedt, nem számolt a nép vallásos kedélyvilágában nyil-
vánuló reális hatalommal. A »Spevnik«-kel tett kísérletek 
hajótörést szenvedtek a nép conservatív jellemén. Ideje 
korán levonta ebből maga számára a tanulságot a szláv 
párt, mely minden egyházi irányt ügyesen tud felhasz-
nálni a maga céljaira. Felhagyott az új énekes könyvnek 
a népre való erőszakolásával. Jelenleg megelégszik azzal, 
ha a »Cithara sanctorum«-ot, a Sartorius-féle postillát s 
egyéb kegyes irányú termékeit a mult századoknak senki 
sem reklamálja tőlük. 

S valóban ők ma urai a helyzetnek. Minden oly 
kisérlet, mely a multak ezen becses hagyományának 
tartalma és nyelve közt levő ellenmondásnak a tartalom 
javára leendő megszüntetését célozza, magyar chauvinis-
musnak, egyházunk érdekei ellen irányuló, a nép kegye-
letes érzületét sértő, s a testvérszeretet megtagadó me-
rényletnek bélyegeztetik. Másfelől ugyanazon párt részé-
ről, tudatában annak, hogy nekik áll feljebb, kiáltások 
hangzanak felénk, hogy fejjel menjünk neki a falnak 
akkor, midőn a nép szívéhez vezető kulcsot ők tartják 
kezükben t 

Valószínű, hogy még sok ideig fog uralkodni egy-
házunkban azon nézet, mely a »nyelveken való beszélés*-
nek előnyt ad a magyar protestántismus szellemében 
való »prófétálás* felett. De addig is, míg e tekintetben 
a viszonyok kedvezőbbre fordulnának, a régi magyar 
századok sírjából felénk hangzó, s ezen itt . . . általam is-
mertetett chorál-könyvben foglalt dallamok fogják nyito-
gatni az emberek szíveit, hogy azokba ezen eszme : óma-
gyar egyház a soknyelvű államban !* győzelmesen be-
vonuljon. 

Jeszenszky Károly, 
evang. lelkész. 

B E L F Ö L D . 

K ö z ö s f e l e l ő s s é g . 
(Thúri Etele úrnak: ^Köszönetet irok én is, saját kezemmel.* (I. Kor. 

XVI. 20.). 

E lap 45. számában megjelent hasoncímű közle-
ményemet Thúri Etele úr szíves figyelmére méltatván, 
az abban foglaltakra, a 47-dik számban részint néhány 
észrevételt tesz, részint ellentétes tapasztalatokat hoz fel. 
Legyen szabad nekem ezekre némelyeket elmondanom. 

Hogy nagyon sötét színekben rajzoltam korunk er-
kölcsiségének és vallásosságának hanyatlását, e felett 
disputába bocsátkozni, legkisebb értékkel sem bir. Annyi 
azonban való igazság, hogy vallás-erkölcsi állapotainkat 
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általában sem lehet valami rózsás színben festeni, de 
még kevésbbé lehetett nekem a felsorolt esetek után, 
mert akkor némely hozzáértők előtt könnyen nevetség-
tárgyává lehettem, másoknál pedig bosszankodást s meg-
rovást kelthettem volna. Az általam felemlített két eset 
más több hasonlókkal együtt a társadalom erkölcsi és 
vallásos életén sötét foltok maradnak még akkor is, ha 
rajzolásukhoz világos színeket próbálnának használni. 

De árnyoldala a mi igazságszolgáltatásunknak is 
az a körülmény, hogy oly kétségtelenül erkölcsi kihágá-
sokat és vétségeket, minők az általam említett botrányos 
vadházasság és vasárnapi verekedés nem büntet meg 
egyszerűen azért, mert a sértett magánfelek nem pana-
szoltak. Mintha a közerkölcsiség megsértése csak akkor 
volna bűnös cselekvény, ha egyszersmind magánérdeket 
és magánbecsületet is sért 1 

Nem akarok annak taglalásába bocsátkozni, vájjon 
a kettős házasságtörés s a vasárnapi vérontás tárgyta-
lannak nyilvánítása, vagy pedig a vasárnapi dolgoztatás 
megbírságolása mennyiben törvényes vagy törvénytelen ? 
Pusztán annak kijelentésére szorítkozom, hogy a két első 
esetben is törvénycikkelyre való hivatkozással eszközöl-
tetett az elintézés. 

S e szerint ha mind a három eset elintézésének 
törvényességét megengedem: még akkor sem vitathatja 
el tőlem senki azon meggyőződést, miszerint az általam 
szőnyegre hozott két eset ilyetén módon történt elinté-
zése, a társadalom erkölcsiségének és vallásosságának 
tisztántartására, még inkább emelésére jótékony hatást 
nem gyakorolhat, sőt mintegy felbátorításul szolgál, ha-
sonló cselekedetek büntetlenül való végbevitelére, ke-
csegteti az emberek némelyikét s így mételyezőleg hat. 
És épen ezen nézetnek adtam én kifejezést a 45. szám-
ban közzétett iratom által. Most is, minden félremagya-
rázat, minden túlhajtott cél nekem tulajdonítása elkerü-
lése végett, újra és újra kijelentem, hogy korunk erköl-
csisége és vallásossága hanyatlásának, nem legfőbb, de 
egyik jelentékeny és befolyásos okát a törvényhatóságok 
már akár törvényen alapuló, akár néha törvényellenes 
intézkedéseiben hiszem feltalálhatni; mert azon tény, 
hogy egy házasságtörésben folytatott botrányos élet — 
és egy vasárnapi duhajkodás és verekedés — a §-ok 
korlátai között, törvényes megtorlást nem vonhatnak 
maguk után, ma és mindenkor és mindenütt mételyezőleg 
fog hatni a durvább természeteknél és visszatetszést, sőt 
elkeseredést szül a szelídebb és tisztább erkölcsi érzék-
kel és fogalommal bíróknál. 

És e kártékony befolyást a törvénykezési rendszer 
hiányosságának kell tulajdonítanunk a mennyiben utat 
enged arra, hogy nagyobb vétségeket is, vagy épen 
nem, vagy nagyon enyhén torol meg a bíró, míg a 
kisebb méretűek gyakran szigorúbb Ítélettel sújtatnak a 
§-ok előírása, illetve felfogása következtében. 

Elismerem és vallom, »sok függ a lelkipásztorok 
tapintatos eljárásától*, de nem minden és nem minden 
körülmények között. És ha már a legtapintatosabb, a 
legjobban átgondolt törvényre támaszkodó fellépés sem 
vezet sikerhez, sőt az egyházi hatóság jogkörébe tartozó 
minden szelid eszköz, intés, feddés, dorgálás igénybe-
vétele és alkalmazása után a megátalkodottság miatt 
szégyenkezve kell visszavonulnia, mi legyen akkor? Mit 
tegyünk? mert ijjesztéssel azaz kényszerrel nem sokra 
megyünk. < 

Megtanít erre bennünket a fehérvár-csurgói presby-
terium eljárása, a mely midőn a vasárnap is dolgoztató 
új földes úr, a tapintatos üzenet váltások után sem ha-
gyott fel a dolgoztatással, csakugyan a polgári ható-

ság törvényszerű kényszerítését alkalmaztatta ellene, 
még pedig, az illetékes szolgabírói hivatal késedelmez-
vén az elintézéssel, alispáni megsürgetés közbejöttével a 
kir. járásbíróság útján hozatván meg a marasztaló Íté-
let. De hát ha, mint az én általam említett két esetnél 
ilyen Ítélet épen a törvénykönyv szakaszaira való tekin-
tetből nem hozatik, ki az oka, ki lesz a felelős ? 1 ha a 
házasságtörés és vasárnapi éktelen lárma s véres vere-
kedés hova-tovább nagyobb mérveket fog ölteni ? Talán 
csak nem a lelkipásztor és egyháztanács, kik minden 
megengedett módot megkisérlettek ezeknek megakadá-
lyozására ? Ezekben gondoltam szavaimnak igazi értel-
mét feltárni. 

Célom pedig nem volt más, mint a világi és egy-
házi társadalom vezér- és intéző férfiainak nagybecsű 
figyelmét egész tisztelettel és szerénységgel, lehetőleg 
oda irányozni, miszerint hatnának oda a törvényhozás 
útján, hogy a házasságtörésre vonatkozó törvénycikkely 
módosíttatnék oly formán: a házasságtörés akkor is bün-
tetendő cselekmény, ha a sértett házasfél nem panasz-
kodik ugyan, de az egyházi hatóság, mint erkölcsi tes-
tület, a maga jogkörébe tartozó eszközök alkalmazásával 
azt be nem szüntethetvén, a politikai törvényhatóságok-
nál, e tekintetben panaszszal lép fel; mert hogy erre, 
ily körülmény mellett, joga van, sőt az kötelessége is, a 
»Zs;nati törvények* 28. §-nak i-ső pontjából következtet-
hető. Továbbá célom volt, az illetők és érdeklődők figyelmét 
arra is felhívni, miszerint egy általánosan érzett szükséget 
pótolna annak határozott megállapítása, hogy a vasárnap 
megrontásául minő viselkedések tekintetnek s azok meny-
nyiben és minő mérték szerint tartoznak és melyik po-
litikai törvényhatóság elé. Mert a »Zsinati törvények* 
28-ik §-ának 3-dik pontja csak az egyházközségi tagok 
irányában lehet mérvadó és minden valószínűség szerint 
kizárja a más egyházközségbe tartozó hívek, vagy" épen 
a más hitfelekezetűek elleni eljárást, habár a fehérvár-
csurgói ügy elintézése e tekintetben kedvező oldalról 
mutatja is az érmet; de mindég kérdés marad, ha váj-
jon a mai törvénykezési rendszer hiányai között, máshol 
is ily szerencsés megoldáshoz jut-e a panaszos ? 

A »Zsinati törvények* 28-dik §-a 3-dik pont alatt 
Írtaknak fenntebb előadott értelmezése nem engedte már 
meg, hogy az október 3-ik napján történtekre nézve a 
n . . . . i presbyterium panaszt emeljen, mert a botrány-
szerzők és verekedés indítói más 'községben lakosok, 
esetleg más hitfelekezetűek is voltak, mint kihágás, pedig 
nem tartozhatott egyházi hatóság elé, hanem a községi 
bíró tett jelentést, melynek azonban, a már ismeretes 
agyonhallgatás lelt sajnálatos vége, hogy pedig egy köz-
ségi bíró feljebbvalója ellen, épen ily ügyben tegyen je-
lentést, ezt nem lehet kívánni. 

Ki kell jelentenem, hogy a lelkipásztorok vidékün-
kön is, jó egyetértésben, némelyek épen baráti viszony-
ban vannak a törvényhatóságok tagjaival, mégis történ-
nek azért a társadalmi életre káros befolyással levő in-
tézkedések, mert sokszor úgy vannak maguk a bírák a 
törvény § aival, mint az egyszeri katona, ki törököt fo-
gott s mikor azt mondták neki, hogy hát hozd el; azt 
felelte: »de nem bocsát.* 

Nálunk is közzététetik körlevél és dobszó által, 
tudtára adatik mindeneknek, a kiknek illik, hogy vasár-
nap 5 frt büntetés terhe alatt nem szabad dolgozni; de 
itt a duhajkodás és verekedés nincs említve, minthogy 
az nem is dologtétel, csak mulatság, egyéni passzió, 
ilyesmibe pedig senkinek nincs beleszólása. Még azt is 
elmondhatom, hogy községünkben a helyes lakosok ré-
széről sem egyik, sem másik kihágás nem igen fordul 
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elő, legfeljebb, ha vasárnap délutáni istenitisztelet végez-
tével, a fiatalság zeneszó mellett, akkor sem korcsmában 
mulat, vagy ha özvegyek, szegényebb sorsúak részére 
mennek segítségül. Mi csakis annyiban törődünk az ilyen 
ügyekkel, a mennyiben a példa ragadós levén, könnyen 
átharapódzhatik olyan helységekbe is, melyekben a va-
sárnap megszentelése híven és illendően megtartatik. 

Ezen s ezekhez hasonló tapasztalatok, s az innen 
levont egyéni nézetek és következtetések Íratták és 
íratják most is velem, hogy osztozzunk a felelősségben, 
legyen az közös. 

A mi a lelkipásztorok tapintatos eljárásától függ, 
mindazért, ha vagy épen nem, vagy rosszul csinálják : 
terhelje őket a felelősség ; a mi baj, mulasztás és kihá-
gás azon túlesik, s a polgári törvényhatóságok nem mun-
kálkodnak azok megtorlására : ezekért ne pusztán a lelki-
pásztorok állíttassanak a kárhoztatás itélő széke elé, hanem 
egyik tényező úgy, mint a másik részesüljön a megérdem-
lett elbírálásban. 

Különben a ki elég erős vállakkal bír, nemcsak a 
maga hivatási körében elkövethető tévedések s hiányok, 
hanem más egyesek, sőt egy egész rendszer, vagy tár-
sadalmi élet gyarlóságainak magára átvállalására s mind 
azokat könnyedén emeli; ki oly nyugalmas vérmérséklet-
tel rendelkezik, hogy úgy az alapos, mint az alaptalan 
kárhoztatás vérét legkisebb hullámzásba sem hozza : az 
ilyen ember, az ilyen közhivatalnok örüljön, ha a tökély 
ezen fokára jutott. Én őszintén megvallom, nekem elég 
a saját munkálkodásomban s kötelességeim teljesítésénél 
felmerülő hiányokért és tökéletlenségért a felelősséget 
éreznem és elhordoznom; valamint azt is őszintén be 
kell vallanom, miszerint nálam az okra lelt szemrehá-
nyáskor a szégyen, az ok nélkülinél a méltatlan bánta-
lom érzete arcomba kergeti a vért. Ez természeti gyen-
geségem és fogyatkozásom, melyet leküzdeni s illetve 
kipótolni, mind ez ideig nem sikerült. 

Azt talán fe'esleges is kijelentenem, hogy mindeze-
ket »sine ira et odio< irtam, mert az elmondottak, 
személyt és érdeket nem, csakis a rendszert akarták 
érinteni s a közügynek szolgálatot tenni ; ezenkívül 
köztünk, Thúri kartárs és én közöttem, úgy is mint is-
meretlenek, úgy is mint lelkipásztorok közt, irigységnek 
és gyülölségnek sem. oka, sem helye nem lehet, de 
nincs is. 

sKérlek azért, ne legyen versengés mi közöttünk, 
mert atyafiak vagyunk.« (I. Móz. XIII. r. 8. v.) 

Sütő Kálmán. 

K Ü L F Ö L D . 

Az ókatholicismus. 
(Vége.) 

Az ókatholicismus benső fejlődésére, lényegére és 
szervezetére áttérve helyesen emeli ki a derék Schulte, 
hogy az ókath. püspök megerősítésével meg lett nyerve az 
alap a rendezett katholikus egyházszervezetre. S midőn a 
konstanci 3-ik ókath. értekezleten a zsinati rendszer lett 
elfogadva, ezzel a belső egyházi organisatió tetőpontját 
érte el az ókatholicismusban. A későbbi értekezletek 4) 
a mozgalom külső terjedésének kérdésével voltak elfog-
lalva, s élénk tanúbizonyságai annak, hogy a reform-

4) A freiburgi 1874., boroszlói 1876., majnci 1877,, baden-ba-
deni i88o.} s a crefeldi 1884-ben. 

mozgalom iránti érzék nem halt ki a nép keheiéhői. A 
müncheni értekezlet 3. pontja így hangzik: »Mi az egy-
ház reformját célozzuk a theol. és kánoni tudományok se-
gítsége mellett', oly reformot, mely a régi egyház szelle-
méhen a mai visszaéléseket megszüntesse s főleg a kathol. 
nép jogos kívánalmait az egyházi ügyekben való személyes 
részvétel tekintetében méltányolja, mi mellett az egyházi tan 
egységének kára nélkül a nemzeti jogos érdekek is figye-
lembe vétessenek.* Ugyanazon értekezlet hangsúlyozta a 
prot. egyházzal való rokonérzelmet is. 

Ezen programm alapján az új zsinatok következő-
leg alakították at az egyházi életet: Az első zsinat ki-
mondotta, hogy olyan rendeletek foganatosítására van 
feljogosítva, a milyeneket a régi egyházi jog szerint a 
tartományi zsinatok hoztak. S a többi zsinatok is onnan 
indultak ki, hogy nem áll hatalmukban a dogmák formu-
lázása, azonban olyan állítólagos hittételeket soha sem 
ismerhetnek el, a melyek kizárólag pápai csalhatatlan 
dekrétumokon alapulnak, a régi osztatlan egyház azon 
hitével nyilt ellentmondásban vannak, mely az elismert 
7 első egyetemes zsinati határozatokban van letéve. A 
zsinati képviselőség ál tala zsinatnak előterjesztett *Kath. 
káté« kérdések és feleletekben tárgyalja a hittant, még 
pedig folytonos vonatkozással az irás helyeire s világos 
bizonyságot tesz amellett, hogy a régi egyetemes egyház 
hitétől soha sem tér el s hogy ennélfogva teljesen positiv 
alapon áll. A káté »A kathol. vallástanítás vezérfonala« 
által egészíttetett ki, mely az egyháztörténet fontosabb 
mozzanatait érinti. Csupán pápai dogmák: csalhatatlan-
ság, egyetemes püspökség, szeplőtelen fogantatás s több 
efféle nem taníttatnak, sőt a káté 213-iki kérdése határo-
zottan kiemeli: »csakis azon hittételek tartoznak az apos-
toli hagyományhoz, melyekre nézve az egyház tanítói meg-
egyeznek.* Az első zsinat az évenkénti fülbegyónás pápai 
rendeletét feltétlenül nem fogadta el, azt a lelkiismeretre 
bizta s a bűnbánatot tőle függővé nem telte, sőt a káté 
268-iki kérdése szerint »a pap által kimondott absolutió 
nem használ, ha a bűnös bűnbánatot s komoly megtérést 
nem mutat* s az absolutió alatt »azon ünnepélyes kije-
lentést érti,* melyet a pap mint Krisztusnak szolgája tesz, 
hogy az Isten a bűnösnek Krisztus érdemeiért bocsát 
meg.* A 97. kérdés szerint »Krisztus azon értelemben 
Istenfia, hogy az atyaistennel egyen'ő lényegű volt.« 
»Krisztus a közösség, az egyház feje«, »ezen közösség 
láthatatlan, a mennyiben azokat foglalja magaban, kik a 
Krisztus általi megváltásban részesek«, sőt a 167. kér-
dés szerint >valaki a láthatatlan egyházhoz tartozhatik, 
anélkül, hogy egyszersmind a látható egyház tagja is volna.* 
A 40-ik kérdésbe az u. n. apostoli hitvallás vétetett 
föl, mely kizárólag hasznalatban van, kivéve a misénél, 
hol a nicoeno-constantinopolitanum is használatban van. 
Az első és a következő zsinatok határozatai a bűnbá-
nat, egyházi beszéd, ünnepek, körmenetek, bojt, mise. 
stólák s az imapénzekre nézve világosan mutatják, hogy 
következetesen ugyan, de a kath. hit megtartásának 
feltétele mellett távolíttatnak el az egyházi visszaélé-
sek, így távolíttattak a búcsújárások, szentek tisztelete 
s más effélékkel összefüggő visszaélések. A liturgiára 
nézve a »Kath. rituálé* bevezette a német nyelv hasz-
nálatát, s csakis a mise-ritus egy részénél van még a 
latin nyelv használatban. 

A leggyökeresebb reformok az egyházjog terén történ-
tek, még pedig teljes megegyezésben a régi egyház 
jogi alapjával. A püspököt a régi egyházjogi állás illeti 
meg. Míg a pápista egyházban a püspök a pápa vikáriu-
sává degr ad áltatott, addig az ókath. egyházban a püspök az 
egyház orgánumát maga mellett a zsinati képviseletben bírja. 

9 8 * 
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A képviseletet a zsinat választja, elnöke a képviseletnek 
egyik választott világi tagja. Az egyház tehát a zsina-
ton van képviselve. A lelkészeket a gyülekezetek választ-
ják s a püspök által erősíttetnek meg. Az egyház fegyel-
met az 1878-ban tartott 5-ik zsinat rendezte; a nagyobb 
egyházi vétségek — melyeknél a püspök önhatalmúlag 
már nem járhat el — a zsinati bíróság elé vitetnek. A 
püspök által kimondott felfüggesztések s egyébb egyházi 
büntetések, melyek a német büntetőjog alapján állanak, 
a zsinat utólagos beleegyezésétől függnek. Ugyancsak az 
5*ik zsinat eltörölte a celibátust, s hangsúlyozta a pap-
ságnak »tudományos, vallásos-erkölcsi és hazafias szellem-
ben* való kiképeztetését, s erre nézve Schulte helyesen 
jegyzi m e g : »az egyház üdvös reformjának alapfeltétele 
az, hogy a pap újból mint ember, polgár és hazafi érez-
zen.* A 6-ik zsinat »egyetemes ólcath. lelkészi alapot* 
teremtett, melyhez a papok és hívek járulnak a lélek-
szám arányához képest. Beyschlag kimutatja, hogy 1886. 
jun. 15-ig 20 ezer mark tőkéből állott ezen alap, míg a 
püspöki alap szegény gyülekezetek felsegítésére 30 ezer 
markot tesz ki. A papnak kötelessége a gyülekezet lel-
kipásztori gondozása a püspök főfelügyelete alatt. A 
püspök csakis a theol. vizsgát kiállott candidátusokat 
szenteli fel, mely vizsgára viszont csakis azok bocsáttat-
nak, kik érettségi vizsgálatot tettek s theol. egyetemi 
tanulmányokat végeztek. 

A mondottakból kitűnik, hogy sok minden történt 
arra nézve, hogy az egyes gyülekezetekben az egyházi élet 
iránti érdeklődés felébresztessék, s a gyülekezetek annak 
vezetésére taníttassanak. Minden hierarchiai törekvés el 
van odázva, az egyesek s a gyülekezetek többé nem aka-
ratnélküli, cadaverszerű engedelmes tömegek, s a hierar-
chia iránti engedelmességnek állítólag üdvötszerző hite 
helyet engedett a személyes felelősség tudatának a vallás 
dolgában is. S ha itt-ott ezen szabadság visszaélésekre 
adott alkalmat, úgy ezen jelenség a reformátió történe-
tében tűnt fel, a mi baj ugyan, de könnyen megmagya-
rázható. Azonban a hivatalos politikai katholicismusban 
sem állanak másként az ügyek, mely atheistákat, pan-
theistákat stb. foglal magában, kik ccak külsőleg, ké-
nyelem kedvéért, tartoznak a római egyházhoz, külön-
ben belsőleg teljesen közönyösek az istenitisztelet, a 
sákrámentumok s általában az egyházi ügyek iránt. 

Az ókath. egyház legnagyobb s legszebb jelentősége 
azonban a más keresztyén egyházfelekezetekhez való viszo-
nyában keresendő. A nürnbergi értekezlet óta többszörösen 
azon reménynek adott kifejezést az ókathol. egyház, hogy 
a kath. egyháznak igazi reformján belül lehetséges lesz oly 
k°zös alapnak megteremtése, a melyen az egyes keresztyén 
egyházfelekezetek egykori egyesülése lehetővé válhatnék. 
1874. és 1875-ben »egyesítési értekezletek« tartattak, me-
lyeken az ősz Döllinger apát elnöklete alatt ev. és kath. 
püspökök és papok a különféle országokból egyaránt 
részt vettek. 

Lélekemelő az összeköttetés az ókath. s a protest. 
egyházfelekezetek között ; így p. o. a hallei Beyschlag 
s a jenai Nippold legőszintébb prot. védői és előmozdí-
tói az ókathol. mozgalomnak főleg az irodalom terén. 
Egyedül az orthodoxismusnak nincs érzéke ezen evangyeliomi 
katholicismus iránt. Az ókath. egyház nem lélekvadászó, 
mint a római, mely törvényellenes törekvéseivel legna-
gyobb ellensége a felekezetek békés egyetértésének. El-
tekint a reversálisok kicsikarásától a vegyes házasságok-
nál s általában távol áll mindattól, a mi a felekezeti bé-
két megronthatná. Több helyütt — kevés kivétellel — 
a prot. templomokban tartják istenitiszteleteiket az óka-
tholikusok, temetőiket közhasználatra bocsátják, s egye-

dül a romanismus gyűlölete és fanatismusa nem ismer 
határt az ókatholikusok ellenében. — Az ókatholicismus 
irodalma nagy és Schulte i. helyen ígéri annak teljes 
közlését legközelebb megjelenő művében. Sok becses 
adattal találkozunk Friedberg »gyűjteményében« 1876., 
Beyschlag monographiájában az ókatholicismus 1883., 
Nippold legújabb egyháztörténetében, 1883., Friedrich »A 
vatikáni zsinat története® című művében s másutt. A ki 
az őkatholicismust, annak irodalmi tevékenységét és 
életrevalóságát igazán akarja megismerni, az első 8 ér-
tekezlet, a 9 zsinat tárgyalásaiban s az 1878 óta Bonn-
ban megjelenő »Hivatalos ókath. egyházi lap* hasábjain 
megtalálja az összes hiteles és teljesen megbízható anya-
got. A liturgiái könyvek, káték, vezérfonalak s más az 
ókath. mozgalmat illető iratok Bonnban Neusser bizo-
mányában jelentek meg. 

Az ókath. mozgalom ezen evangyéliomi fejlődése, 
lényege és alapja mellett méltán vethető föl az a kér-
dés, hogy miben keresendő az ókatholicismus kétségtelenül 
nagyon is lassú terjedésének oka? Beyschlag tanár, ki a 
»Deutsch-Evang. Blatter« című jeles lapjában »Altkatho-
lisches* cím alatt állandó rovatot szán az ókatholicis-
musnak, a lassú terjedés okát legközelebbi novemberi 
füzetében az államkormányok érthetetlen közönyös maga-
tartása mellett a római egyház általi heves üldöztetésében 
s egyes prot. körök részvétlenségében látja. Egyes részvét-
len prot. körökben nagyon is hiányzik még az ókatho-
licismus iránti szeretetteljes érdeklődés. Egyesek szerint 
* katholikusok* azok, kikhez semmi közük, a mire azt 
mondjuk, ha e protestánsok tanulmányozták volna az 
ókath. kátékat és liturgiákat s a mozgalom vezetőivel 
személyesen megismerkedtek volna, kétségtelenül félre 
nem ismerhetnék az evangyéliomi szellemet e kathol. 
formákban. Mások viszont azt kérdik »miért nem lesznek 
az ókatholikusok protestánsokká?*, mintha bizony oly 
evangyéliomi mozgalom, mely kath. formákhoz, a kath. 
név és rítushoz ragaszkodik s az egyes keresztyén egy-
házfelekezetek békés egyetértését sürgeti s jövendő egye-
sítését célozza, nem érne föl a prot. egyháznak 50 ezer 
áttérő általi szaporodásával! A harmadik tábor ismét 
azt mondja : az ókathol. ügy elveszettnek mondható, mert 
sem a sajtó, sem az egyes politikai parlamentek azzal 
nem törődnek, mire nézve helyesen jegyzi meg Beyschlag, 
hogy ezeknek szép hivatása volna az igazságért szenvedő 
gyengéknek támogatása, de ha azt *in opportuus«-nak, 
vagy, a mint Svájcban mondják, »élvezhetetlennek* ta-
lálhatják, úgy ez szomorú dolog: szerencse azonban, 
hogy a világtörténet még sincs a parlamentekhez és újsá-
gokhoz lcötvc. S ha az ókatkolikusok mustármagnak ma-
radnának egy jobb kor számára, mint a waldiak, a kik-
kel különben is sok tekintetben rokonok, a Krisztus szel-
leme azt kívánná, hogy az égő szövétneket ne engedjük 
elaludni s a törékeny nádat ne segítsük eltörni. 

Az ókathol. mozgalom legújabb történetéből föl-
jegyzi Beyschlag azon veszteségeket, melyekkel az óka-
tholicismus a bonni Menzel tanár, ki hasonló szenvedé-
seknek volt Róma és püspökei részéről személyes meg-
győződéseiért kitéve, mint a nemeslelkű Lassaule Amália 
és az egykori mecklenburgi conservativ prot., majd 
ókatholikus Florencourt halálával és Lavarese pápai házi 
praelátus áttérésével. Menzel fölött Beusch bonni theol. 
tanár tartotta az érzékeny fájdalom hangján a halotti 
emlékbeszédet. Lavarese, kinek áttérése az ókath. hitre 
évekkel azelőtt oly nagy föltűnést okozott, valóban a 
pápaság egyedül üdvözítő kebelébe tért vissza. A tudo-
mányos és tiszta jellemű, de a vatikáni dogmától elte-

; kintve szigorúan római kathol. érzelmű férfi nem tudott 
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megférni az ókathol. mozgalom reformszellemű férfiaival 
Rómában, s ennek folytán angol évdíjaitól elesett. Saját 
feleitől elhagyatva könnyen fért hozzá Róma s egy pápai 
nyugdíj biztosítása mellett — »megtért.® Ugyancsak je-
lentékeny veszteség érte az ókath. ügyet Michelis tanár, 
az »ókath. hittan* szerzőjének halálával, ki még kevéssel 
halála előtt kiadott »Antidarwinianismus* című művét a 
jubiláló heidelbergi egyetemnek ajánlotta. Weber bo-
roszlói tanár, a sziléziai ókatholikusok szellemi vezére, 
az ultramontanismus megvilágítása céljából kiadta »Stöckls 
Gechichte der neueren Philosophie« című művét, melyben 
kimutatja, hogyan fogja fel s ferdíti Róma és kolporteur-
jeinek engedelmes serege a modern bölcsészetet. Á svájci 
püspök dr. Herzog kiadta Bernben »Zsinati beszédek és 
pásztori levelek« című művét, mely beszédek és levelek 
szép tanúbizonyságai az ókatholicismus erkölcsi és vallási 
érettségének és feljebbvalóságának Rómával szemben. 

A mi az ókatholicismus legújabb gyakorlati tevé-
kenységet illeti, úgy a jelen nyomott viszonyok között 
annak külső megerősödéséről alig lehet szó. Hogy a 
kezdet nehézségei a kevésbé képzett lelkészekkel legyő-
zettek, és hű s munkás erők szolgálják most már az 
ókath. ügyet, bátran állítható. Reinkens püspök ez év-
ben is szabályszerűen végezte bérmálási teendőit hosszas 
főpásztori útjában. Herfordban új ókath. egyesület kelet-
kezett, mely az evang. templomban tartja szabályszerű 
istenitiszteleteit. Berlinben az újonnan meghívott ókath. 
pap a >jezsuita t e m p l o m i b a n tartotta első beszédét. A 
majnci gyülekezet is erősödik, az * ókath. diákegylet« 
Bonnban megalakult, s a német ókatholikusok szám-
szerint 50 ezeren igen dicséretes ügybuzgóságot és ál-
dozatkészséget fejtenek ki. 

Svájcban5) hol az ókath. helyesebben mondva 
*keresztyén-katholikus* egyház 80 ezer lelket számlál, 
bensőleg jó alapon áll az új reformmozgalom, bár az 
államhatalom kegye most elfordult tőle, a mint a »Bun-
desrath* azt legközelebb ki is mutatta. Herzog püspök a 
legnagyobb önodaadással küzd az ókath. ügy előmoz-
dítása mellett. Külsőleg véve legszánandóbb az ókatho-
licismus helyzete az osztrák tartományokban. A politikai 
hatóságok általi üldöztetése ugyan némiképen megszűnt, 
azonban a minisztérium legközelebb is megtagadta a 
dessendorji gyülekezet megerősítését, még pedig azon 
cím alatt, hogy a lelkész eltartására szánt eszközök 
»nem elégségesek.* Biedben odáig vitte a jezsuitismus, 
hogy az ókatholikusoknak adott régi templom *az 
utcák szabályozása« cimén lerontatott, úgy hogy az el-
hagyatott gyülekezet segélyért kiáltozni kénytelen. A 
nyomás dacára is nő az ókatkolikusok száma Bécsben, 
Ried, Warnsdorf s Csehország északi részén. Az osztrák 
tartományi ókath. zsinaton, melyen Bernből Herzog 
püspök is megjelent, általánosan nyilvánult azon óhaj, 
hogy egy osztrák ó-kath. püspökség állítassék fel, miután 
az osztrák kormány következetesen megtiltja a német 
és svájci ókath. püspököknek a bérmálás kiszolgáltatá-
sát. Végül legközelebb Amerika északi részén is alakult 
egy népesebb ókath. gyülekezet, melynek papját Herzog 
ordinálta s melynek eltartására egy angol nő nagyobb 
terjedelmű jószágokból álló alapítványt tett. 

Ezen > evangyélmi katholikusok« iránt nyilvánult 
némely conservativ protestánsok érthetetlen közönyössé-
gével szemben mi szabadelvűbb magyar protestánsok 
evangyélmi keresztyéni szeretetet tanusítsunk ezen mozga-

5) V . ö. » A s v á j c i ó k a t h o l i c i s m u s * c í m ű k ö z l e m é n y e m e t a 
» P r o t . E g y h . s I s k . L a p * 1 8 8 4 . é v f o l y a m á b a n . 

lom irányában s kérjük az egek urát, hogy e kis mus-
tármag, a katholicismus belső reformjának magva, tere-
bélyes fává nőjje ki magát az idők folyamában 1 Úgy 
legyen 1 

Dr. Szlávik Mátyás. 

I R O D A L O M . 
A »Téli újság* e jól ismert vallásos néplap, 8-ik 

évfolyamának i-ső száma dec. i-én hagyta el a sajtót. 
Tartalma, kiállítása nagy haladást mutat. Gondosan meg-
válogatott, jól irt közleményei Csíky Lajos, Kálmán Farkas, 
Sántha Károly neves egyházi iróink tollából valók. Az 
első cikk Révész B. püspök sikerült arcképét és csinos 
jellemzését mutatja be, a »Tárca« tanulságos elbeszélést 
ad, a »Vegyes közlemények*-ben érdekes apróságok 
foglalnak helyet. Egynek kivételével, mindenik cikk be-
fejezett egészet képez. A lapocska egyes számonként 
2 krért, 10 példányonként az egész évfolyamra (decem-
ber, január és február hónapokra) 2 frt 60 krért kapható 
Csécsi Miklós szerkesztőnél Makón. Pártolásra méltó. 

A tiszántúli ev . reform, tanáregyesü le t Évkönyve 
az 1886/87-ik évre Elek Lajos egyesületi jegyző szer-
kesztésében következő tartalommal jelent meg. Az egye 
sületi tagok névsora. A folyó évi közgyűlés jegyző-
könyve. Géresi Kálmán elnöki megnyitó beszéde. Elek 
Lajos jegyzői jelentése. Pénztárnoki jelentések. Bírálati 
jelentés a magyar nyelvi pályaművekről. Ezeken kívül 
becses értekezések: Szilágyi Istvántól: A m.-szigeti 
lyceum történetének harmadik része; Felméri Lajostól: 
Az élő nyelvek tanítása; dr. Öreg Jánostól: Tanügyi 
szemle; Melegh Gyulától: dr. Sződemeteri Szilágyi János 
jellemzése ; Sinka Sándortól: Római közéleti esküformák; 
Kardos Károlytól: Befejező tanítási órám a 8. gym. osz-
tályban a természettanból; Beczner Frigyestol: A magyar 
nyelv és irodalom elméleti és gyakorlati tanításának leg-
sikeresebb és legcélravezetőbb módszere (az egyesület 
által 100 frttal jutalmazott pályamű); dr. Imre József-
től : A tantermek világítása. Végre néhány vegyes köz-
lemény. 

„Magyar Philosophiai Szemle" IV. és V-ik kettős 
füzete Bokor József és dr. Buday József szerkesztésében 
megjelent. Előfizetési ára egy évre 5 frt. Tartalmát követ-
kező nagyobb értekezések: Morális válság, Bokor József-
től, A reális nevelés Sebesztha Károlytól, A gazdászat 
fogalma dr. Kiss Mihálytól, A philosophiai propaedeu-
tika ügye középiskoláinkban dr. Buday Józseftől; továbbá 
az értesítő rovatban dr. Baczoni L., Böhm K , Lechner L. 
és Spiegler Gy. tollából, könyvismertetések és bírálatok; 
ezután philos. folyóiratok tartalmának kivonatos ismer-
tetései és végre a vegyesek képezik. 

Közlöny a debreceni »Híttanszakí önképző-társulat* 
köréből címmel figyelemreméltó ifjúsági lap küldetett be 
szerkesztőségünkbe. A szerkesztői előszó után jól irott 
felolvasás következik »Az unitárizmus eredete és újjá-
születése* címmel, melylyel a társulat ez évi működése 
megnyittatott. Az ezt követő bibi. theologiai értekezés. 
Sass Bélától »A hitfogalom Pál leveleiben* nemcsak a 
bibliában való alapos jártasságról tanúskodik, hanem a 
kérdés irodalmában való otthonosságra is vall. A >Val-
lásos eszmék a népköltészetben* című dolgozat itt kö-
zölt része tartalmi és irályi szempontból egyaránt csinos 
dolgozat és érdekesek a főiskola beléletéből vett »Vegyes 
közlemények* is. A pártolásraméltó Közlönyt ajánljuk 
az érdeklődők figyelmébe. Előfiz. ára vidékre 1 frt 70 kr. 
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A „Sárospataki ifjúsági közlöny" 2. és 3-ik számai 
érdekes tartalommal jelentek meg. Tartalma : »Mélius Pé-
téiről* Krausz Jenőtől, »Parkban* Fábián Gézától, »Szegő 
Pista szerencséje* Csík Dánieltől, Kisfaludy Károly mint 
a magyar vígjáték teremtője Szakai Károlytól. A pataki 
iskola beléletéből is figyelemreméltó apróságok vannak 
közölve. A 3 számé: »Több krisztusi érzületet!* Cato-
tól, »Nyilt levél Krausz Jenőhöz« Kálmán Farkastól, »A 
múmia* Flammarion után franciából, »Az élet egy cser-
mely* Csík Dánieltől, »A kulacsikus* Illyés Jánostól, 
»Egy kárpáti kirándulás* Mezőssy Bélától, »Kisfaludy 
Károly mint a magyar vígjáték megteremtője* Szakai 
Károlytól, Egyleti élet, Apró hirek. A közlöny ára vi-
dékre 1 frt 75 kr. 

Nyíregyháza szabad, k ivá l t ságon város története, 
írta Lukács Ödön nyíregyházi reform, lelkész és felső-
szabolcsi espeies, I-ső kötet, bolti ára 3 frt a tiszta jö-
vedelem a nyíregyházai reform, egyház nőnevelési cél-
jaira fordíttalik. E 17 ívre terjedő monográfiát alkalom 
szerint részletesen ismertetjük. 

„Nemzeti nőnevelés" novemberi füzetének tartalma. 
Leányiskolái nevelési rendszerünk hibáiról Peterfi Sándor-
tól; Fáy András, mint paedagogus, Komáromi/ Lajostól ; 
Régi és újabb műhímzések kiállítása N.-Váradon, Személy 
Kálmánné; A mértan tanítása az állami fekőbb leány-
iskolában, Guta Józseftől - Egy pár szó a Mária Doro-
thea Egylethez, Karacs Teréztol; Nőnevelési szemle, 
irodalom. A tartalmas folyóirat havonként egyszer jele-
nik meg és előfizetési ára 2 fit. 

Ráth Mór kiadásában közelébb a következő új 
könyvek jelentek meg: Dósa György és forradalma. A 
magy. tudom, akadémia által megdicsért pályamű, irta 
dr. Márki Sándor. 2-ik kiadás, ára 1 forint 40 kr. — 
B. Eötvös József összes munkái második végleges teljes 
kiadásából a Gondolatok i-ső füzete ára 40 kr. — Shaks-
pere színmüvei közel ÓOO illusztrátióval ellátott díszkia-
dásaból a 8-ik füzet. Ára 40 kr. — Arany János összes 
munkái harmadik végleges kiadásából az i-ső füzet. 
Ara 40 kr. 

Előfizetési felhívás a „Magyar Földműves" című 
gazdá<=zati havi füzet 5-ik évfolyamára. Ára egy évre 
I frt, szerkeszti és kiadja Vasadi Balogh Lajos Gyúrón. 
A népies folyóirat a mezőgazdáknak nyújt munkakörü-
ket érdeklő olvasmányokat: ga dasági tanácsokat, útba-
igazításokat, hasznos tudniva'ókat. — Az életrevalónak 
bizonyult olcsó vállalat megérdemli, hogy lelkészeink a 
földmívesek között terjeszszék s ez által egyik kartár-
suk (Balogh L. reform, lelkész) kulturális törekvését 
előmozdítsák. 

Görög nyelvtan. Az összehasonlító nyelvészet ered-
ménye alapján iskolai használatra irta Dóczi Imre a nagy-
kőrösi reform, gymnasium tanára. Ára 1 frt 80 kr. Buda-
pest, 1887., az Athenaeum könyvnyomdája. Ismerte-
tésére nem sokára sort kerítünk. 

Homeros philosophiája, az Iliasból és Odysseiá-
ból egybeállította és elmélkedéseivel kísérte Ferenczi 
Gyula dévai reáliskolai tanár, Szinte Gábor tanár tiz 
rajzával. Budapest, 1887. szerző tulajdona, ára 2 frt. A 
csinos kiállítású és érdekes tartalmú könyvre még visz-
térünk. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

Ipolyi Arnold 

nagy-váradi püspök e hó 2-án délben hirtelen és várat-
lanul elhunyt. Ipolyi első sorban a katholikus egyház 
halottja, de halála a tudományt és művészetet is mélyen 
sújtja és bizonyára őszinte részvétet kelt mindazok szí-
vében, kik az elhunytnak főpapi, tudományos és haza-
fiúi érdemeit közelebbről ismerték. Papi, majd főpapi 
működését keresztyén szeretet, türelmetlenséget és fele-
kezeti tul/.ást nem ismerő hitbuzgóság jellemzik, mely 
tulajdonságokat zohori plebánus, pesti papnöveldei igaz-
gató, majd egri kanonok és besztercebányai s végre 
nagy-váradi püspök korában is mindvégig megőrzött ; 
még a törvényhozás termében, a főrendi házban sem 
tartozott a magas klérus azon tagjai közé, kiket elfo-
gultságuk vagy túlzó hevük a józan közvéleménynyel 
ellentétbe sodort. Alig néhány hónapja, hogy mi is kö-
zöltük nagy-váradi székfoglaló beszédjét, mely emelke-
dett szellemével a kath. felekezetiséget magasan túlszár-
nyalta. De Ipolyit főként tudománya s közelebbről a 
történelem és képzőművészet körében kifejtett buvárlatai 
emelték közéletünk jelesei sorába. A Történelmi-Társu-
lat egyik alapítóját, most elnökét s szüntelen buzgó 
munkását, a Tud. Akadémia egyik legtevékenyebb tag-
ját vesztette el benne. A legérzékenyebb veszteség talán 
mégis a képzőművészetet érte, melynek ügyét nemcsak 
mint páratlan ízlésű műiró, hanem mint társulati elnök 
pályadíjak kitűzésével, műpártoló buzgólkodásával és 
nemes agitatiójával oly híven és sikerrel szolgálta , 
hogy a hazai művészet mai tisztes színvonalra juttatásá-
ban neki is szép rész jutott. Hazafiúi érdemeiről besz-
tercebányai püspöksége tesz tanúbizonyságot: hírhedt 
elődje, Mojzsestől egy elszlávosított, hazafiatlan egyház-
megyét vett át s tizennégy évi tapintatos működésével 
megtisztította azt a pánszlávizmus dudvájától és hazafias 
papságot hagyott maga után, midőn N.-Váradra távo-
zott. Áldott legyen emléke 1 

* Legfelsőbb adományok. Király ő felsége a mar-
maros-szigeti reform, collegium leégett épületének helyre 
állítására háromezer frtot, az ádándi ev. reform, egyház-
nak templom-építési célra száz frtot adott magán-pénz-
tárából. Á szigeti collegium kormányzó tanácsa nevében 
király ő felségének köszönetet mondani f. hó 2-án voltak 
a királyi várban Várady G., György Endre, Gulácsy D. 
és Litteráty Ö , kiket a felség igen kegyesen fogadott. 

* Lelkészválasztasok, A nemes- és nagy-pécselyi 
(veszprémi egyházmegyei) ev. reform, társ-egyház lel-
készévé Nagy Benő arácsi rendes lelkész választatott meg. 
A m -kaszonyi ev. ref. egyházban nov. 28-án Zámbory 
Zoltán segédlelkészt választották rendes lelkészszé. 

* Lelkészjelölés. A nagybányai ev. ref. egyházban 
Gergely Károly krassói, Szikszay János tázárii, Szabó 
József adorjáni, Varga Lajos majtisi rendes- és Tereh 
Gyula tisza-földvári segéd-lelkészek jelöltettek ki. 

* Személyi hirek. Báró Edelsheim-Gyulai Lipót az 
új fazékas-varsándi ev. egyháznak iskolai költségek fe-
dezésére 500 frtot adományozott. — Özv. Osztrolucky 
Miklósné szül. Gosztonyi Erzsébet a modor-királyfai 
evang. egyháznak 20 frtot ajándékozott. — Messer 
Fiilöp, a pancsovai izr. hitközség volt elnöke, nejével 
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és öt gyermével megkeresztelkedett és az evang. egy-
házba tért át. 

* Honvéd-segédlelkészi kinevezések. A honvé-
delmi miniszter f. évi dec. hó i-től számítandó ranggal, 
a szabadságolt állományban honvéd-segédlelkészekké a 
II-ik csoportban a következő lelkészeket illetőleg segéd-
lelkészeket nevezte ki. Staudner Mátyás, 22. féldandár-
beli honvéd és helv. hitv. lelkészt az erdélyi szuperinten-
denciához tartozó Moson községben ; Quoditián György, 
15. féldandadárbeli honvéd és ágostai hitv. segédlelkészt, 
a dunáninneni szuperintendenciához tartozó U-Tura köz-
ségben ; Tóth József, 11. féldandárbeli honvéd és helv. hitv. 
segédlelkészt, a tiszáninneni szuperintendenciához tartozó 
Szürthe községben ; és Bod László, 2. feldandárbeli honv. 
és h. hitv. segédlelkész, a tiszántúli szuperintendenciához 
tartozó Okány községben. 

* Gáspár János-ünnepélyt rendez az alsó-fehérme-
gyei tanitó-testület, f. hó 8-án N.-Enyeden a kitűnő 
paedagogus és tanügyi iró tiszteletére. Gáspár J. ötven 
év óta működik a nevelésügy terén mint tanár, tanfel-
ügyelő és tankönyy-iró, országos hírnevet szerezve, köz-
elismerést aratva egyháza és hazája részéről egyaránt. 
Most midőn a népnevelés terén kiejtett, félszázadra ter-
jedő áldásos és közhasznú működését a nevezett tanitó-
testület egyesületi ünnepélyeséggel és tisztelet-nyilváni-
tással kivánja méltányolni : az egyházi sajtó is örömmel 
ragadja meg az alkalmat, hogy őszinte elismeréssel és 
tisztelettel adózzék a magyar paedagogiai irodalom neszto-
rának, egyháza jeles fiának, ki a protestáns és hazai népne-
velés-ügy felvirágoztatásában az »úttörők« nehéz, de hasznos 
munkáját végezé. Az ünnepély sorrendje : I. Hymnusz, a 
tanító-képezdei ifjúság által. 2. Üdvözlő beszéd, Nagy 
Lajos képezdei igazgató, egyesületi alelnök által. 3. Ének, 
a polg. leány isk. növendékei által. 4. Gáspár János tan-
ügyi működésének méltatása, Sebestyén Sándor, polg. 
isk. tan. egyl. főjegyző által. 5. Alkalmi hymnusz, ev. 
ref. theol. dalkör által. 6. Az egyesület által az ünnepelt 
nevére teendő 500 frtos »Gáspár-alap* alapítólevelének 
felolvasása. 7. Ének. 8. Testületek tisztelgése. 

* Hetesy V. „Egyházi Beszédvázlatai" *) ügyében 
a buzgó szerző részéről a következő sorok közlésére ké-
rettünk fel: »A nyáron kiadtam egy kötet franciából 
fordított Egyházi beszédvázlatot, s mivel kéziratom 
után azt véltem, hogy vastagabb kötetet fog kiadni, árát 
2 írtban állapítottam meg. — Közbe jött betegségem s 
fürdői távollétem (Karlsbad) alatt a könyv elkészült, a 
nélkül, hogy megtekinthettem volna annak terjedelmét 
s leszállíthattam volna igen magasra szabott árát. Sietek 
tehát a Vázlatok árára nézve a kitervelt kárpótlást 
megadni; mely abból áll, hogy árát I frt 20 krra szál-
lítom le; s mivel Kókai Lajos könyvkereskedő úrnak is 
(Budapest, Károly-utca I. szám) a napokban adtam át 
bizományul, őt is értesítettem, hogy 1 frt 20 krért áru-
sítsa, s a kik e kevés időköz alatt netalán megvették 
volna tőle, jelentkezésük esetében szolgáltassa vissza a fe-
lesleg 80 krajcárt, mit az eladott könyvbe jegyezzen be. 
Azoknak pedig, kik előfizetés vagy nálam történt meg-
rendelés útján szerezték meg, tetszésükre bízom a vá-
lasztást, hogy vagy a 80 krt visszautalványozom, vagy 
a jövő nyáron kiadandó franciából átdolgozott ünnepi egy-
házi beszédek ; vagy a Bennefon-féle második kötet Vázlatok 
árába fogom betudni. (Mind a két kötet el van már ná-

*) Mélyen kérem mindazokat a nagyt. szerkesztő urakat, kik e 
munkáról megemlékeztek lapjaikban, szíveskedjenek azokban e sorokat 
is közülni. — Hetesy Viktor, lelkész. 

lam nyomda alá készítve, de még magam sem határoz-
tam, hogy melyik jöjjön előbb). — Ára mindegyiknek 
1 frt 10 kr. leend. E zavarért, mely csak nekem oko-
zott nagy vesződséget, mentsen ki ke t tő : először a be-
tegség miatti távollétem ; másodszor a vázlatok tartalma, 
melyet egyházi lapjaink dicsérettel bíráltak meg. Dráva-
Fok, Hetesy Viktor, ref. lelkész. 

* 1000 tanító. Néhány nappal ezelőtt az »Aradi 
Közlöny*-ben egy cikk jelent meg ezen cím alatt: »Száz 
forint.« Ebben az ottani polgári iskola egyik tanára, 
Niedermayer Tóbiás, jelenti, hogy az ottani ipariskolában 
iskolai takarékpénztárt léptetett életbe, melynek oly szép 
a sikere, hogy másfél hét alatt az oda járó tanoncok 
részéről IOO frtot gyűjtött. A mesterek buzdítják ezeket 
takarékosságra, hogy a botra valót vagy másképen aján-
dékba kapott pénzeket ne fecséreljék — mint eddig szo-
kásos volt — nyalánkságra, szivarra és egyéb haszon-
talanságokra, hanem adják át a tanárnak, ki azokat 
nagyobb összegben a posta-takarékpénztárnál kamatozó-
lag elhelyezi. Valódi megelégedéssel mondja a nevezett 
tanár, hogy ez üdvös intézkedés úgy a mestereknek, 
mint a tanoncoknak nagy örömére szolgál és mindkét 
részre nagy erkölcsi hatást gyakorol. Még nagyobb meg-
elégedéssel, sőt örömmel veszik majd ügyünk barátai 
azt a örvendetes hírünket, hogy azon tanítók száma, kik 
hazánkban iskolai takarékpénztárt kezelnek, hála Isten-
nek már az 1000-et elérte. Ha tekintetbe vesszük, hogy 
ezen tanítók fáradságukért, idővesztésükért felelősségük-
ért stb. alig és csak nagy ritkán várhatnak némi csekély 
anyagi jutalmat, hanem fáradságos kezelésüket csupán ha-
zafias áldozatnak kell vennünk : akkor ezt az ezres számot 
valódi győzelemnek és diadalnak kell tekintenünk, mely 
alapos reményt nyújt arra, hogy áldásdús intézményünk, 
melylyel hazánk polgárait már fiatal korukban a józan 
takarékosság erényére kívánjuk szoktatni, folyton növe-
kedő kiterjedést fog nyerni édes hazánk népeinek gaz-
dagodásra és boldogítására. — Budapesten, 1886. novem-
ber 25-én. — Weisz Bernát Ferenc, s. k. 

* A rozsnyói egyház jubi leuma. A rozsnyói ev. 
egyház — mint onnan irják — nov. 28-án ünnepelte 
temploma fölszentelésének 100 éves fordulóját. Czékus 
István püspök úr ez alkalommal emelkedett beszédet 
tartott. Az ifjúi tűzzel elmondott fennkölt szellemű beszéd 
után Krausz Lajos segédlelkész, a rozsnyói egyháznak 
Kramarcsik Károly főgimnáziumi tanár által kidolgozott 
történelmét olvasta fel. Az isteni tisztelet végeztével 
az urvacsoráját szolgáltatta ki a püspök, az ünnepély 
végén ped'g az egyház 74 éven felül levő tagjait 
áldotta meg. Az ünnepnap estéjén Markó Imre, Markó 
Sándorné, Feledy Mariska Porubszki Pál műkedvelők 
szíves közreműködésével »Az első ebéd« című vígjáték 
és »A levél* című magánjelenet adatott elő. Ez utóbbit 
megelőzőleg Tirsér Irén zongorán játszott, Kubinyi Mariska 
magyar népda'okat énekelt és Porubszki Pál Petőfi 
»Ledőlt szobor* költeményét szavalta. Az előadás 150 frt 

jövedelmet hozott az egyház pénztárába. Végül táncmu-
latság volt a »Sas« vendéglőben. 

* A nagyszebeni reformátusok nov. 28-án ülték 
meg templomuk fennállsának századik évét. Nagy József, 
az egyház ügybuzgó lelkésze tartotta az alkalmi beszédet, 
érdekes történeti visszapillantást vetve a százados egyház 
viharos és tanulságos múltjára. Beszéde végeztével felol-
vasta a gyülekezet száz éves történetét. A n.-szebeni egy-
ház története megannyi kulturhistóriai ténynek láncolata s 
maga a templom felépítése a magyarság meghonosulását je-
lentette a tulzó-szász Szeben városában. Nem áldozatkész 
ség vagy pénz hiánya késleltette a református egyház 
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szervezését, hanem a szászok féltékenysége, melyet csak 
II ik József alatt lehetett annyira puhítani, hogy a ma-
gyar faj vallásának és culturájának ott oltárt emelhetett. 
Azóta a reform, egyház nevezetes missziót végez s ma 
már a folyton erősödő magyar elem támogatásával biztos 
léptekben halad a fejlődés útján. A templomban lefolyt ün-
nepélyt estve hangversennyel és virág-bazárral egybekötött 
táncmulatság fejezte be, mely a templom javára szépen 
jövedelmezett s mely a magyar elem tüntető részvétele 
által a szebeni magyarság ünnepévé vált. 

* Az unitárius valóperek. Kúriai döntvény. A kir. 
kúria plénuma nov. 30-án igen fontos egyházjogi kérdésben 
döntött. Az ülésben Perczel Béla, a kúria elnöke elnököU, 
a birák teljes számmal jelentek meg ; jegyző dr. Vasdényei 
Géza. A vitás kérdés következőleg volt feltéve: »A 
Királyhágón Ml fennálló unitárius egyházi bíróságoknak 
házassági válóperekbeli hatásköre lciterjeszthetó'-e a Király-
hágón innen lakó unitárius vallású hívekre.« Az ügyet 
Mersich Miklós kúriai biró referálta és a teljes ülés igen-
nel döntött a fölvetett kérdésben. A döntvényt legköze-
lebb szövegezni fogják. 

* A hunyadmegyei tanitó-egyesület mult hó 20-kán 
és 21-ikén tartá évi közgyűlését Piskitelepen. A közgyű-
lés tárgyait a következő, a közoktatásügyi miniszter által 
kibocsátott tételek megvitatása képezte: A népiskolai 
közegészségügy. Az olvasókönyvek használásának módja. 
Az ismétlő oktatás és minő legyen az ismétlő okta-
tás könyve falun ? — minő a városokban ? A kézügyes-
ség célja, anyaga és módszere, tekintettel hazánk köz-
gazdasági viszonyaira. A felnőttek oktatása, a magyar 
beszéd elsajátítása érdekében. A közgyűlés után megej-
tették a választásokat a következő eredménnyel: az ed-
digi alelnök Hetyey Gábor kiáltatott ki elnökké egyhan-
gúlag. Alelnök lett Nagy Miklós, jegyző Kolunbán Samu, 
pénztárnok László Zsigmond, ellenőr Lázárics János, 
könyvtárnok Antal János. A segély-alap elnöke Szőts 
Sándor, jegyzője Kibédy Lajos, pénztárnoka Lázárics 
János. Eötvös-alap és az árvaházi-alap elnöke Molnár 
Sándor. Választmányi tagok : Snegon Vilma, Vitán Vilma, 
Ulrich Márton, Szathmári Elek, Hajtman Pál stb. 

* A szünidei gyermek-telepegyesület legutóbbi 
közgyűlésén alelnököknek dr. Degen Gusztáv országos 
képviselőt és esetei Herczog Péter nagybirtokost és nagy-
kereskedőt választotta meg, továbbá a kisorsolt választ-
mányi tagok helyébe Weisz B. F , Vérei József, Horn 
Ede, dr. Mezei Mór, Herczfeld Frigyes, Harsányi Adolf, 
Deutsch Antal, Nyáry Mór, Bukovits Gyula, Pick Bernát 
és Handler Ignác tagokat választotta meg. Az egyesület e 
két alelnök megnyeréséhez szép reményeket vél kötni; mert 
dr. Degen Gusztáv már Pozsonyban és Bécsben hasonló 
közhasznú egyesület alakítása körül bokros érdemeket 
szerzett magának, míg Herczog Péter, mind huma-
nisztikus téren eddig is kifejtett sikerdús működése, 
mind a fővárosi körökön túl terjedő széles ismeretsége 
folytán az egyesület felvirágoztatásán temetes részt venni 
van hívatva. 

* Az á l lami lag segé lyezet t néptanítók f izetésének 
kiszolgáltatása. Az ily tanítók fizetési ügye sok panasz 
és gyakori felszólítás tárgyát képezte a folyó évben, 
lapunk is közölt egyet. Most mint a»Nemzet« jelenti, e 
visszás állapotnak vége szakad, sőt jövőre is eleje vétetik. 
A baj orvoslása céljából a kultuszminiszter tárgyalásokat 
folytatott a pénzügyminiszterrel, minek az lőn eredménye, 
hogy az összes hátralékos államsegélyek egyszerre utal-
ványoztatnak s így a néptanítók nemsokára teljes fizeté-
sük birtokában lesznek. Jövőre nézve pedig azon intéz-

kedés tétetett, hogy a népiskolai összes államsegélyek 
felvétettek a költségvetésbe, mi teljes biztosítékot ké-
pez a hasonló bajok ismétlődése ellen. A jelen év 
bajai a nevezett lap szerint onnan származtak, hogy a 
kultuszminiszter a túlkiadások lehető korlátozása végett 
a népiskolák segély-pénzeinek csak felét szolgáltatta ki, 
azon reményben, hogy a községek a hiányt legalább 
egy évben pótolni fogják. 

* Az orsz. kisdedóvó egyesület Tisza Kálmánné 
urnő és Berzeviczy Albert államtitkár elnöklete alatt a 
megyeháza dísztermében tartotta a szünetek után első 
választmányi ülését. Egyik tárgyát a kisdedóvás ügye 
50-ik évfordulójának megünneplése képezte. A választ-
mány elhatározta, hogy az e célra kiküldött szűkebb 
körű bizottságot felhívja a módozatok megállapítására. 
Ezután bejelentették, hogy a szegényháztér és óvó-utca 
sarkán épülő új egyleti ház munkálatai már annyira előre 
haladtak, hogy a minta-óvó jövő évi május i-én elfog-
lalhatja új helyiségét. Az ülés tudomásul vette a jegy-
zőnek azt a jelentését, hogy az utolsó bizottsági ülés 
óta több vidéki kisdedovó-intézet kapott 50 frttól 150 frtig 
terjedő segélyt és hogy az egyesület képzőintézetét jelen-
leg 101 növendék látogatja. A választmány sajnálattal 
vette tudomásul, hogy Zichy Antal a tanügyi bizottság 
elnökségéről nagy elfoglaltsága miatt lemondott. Végül 
az elnöknő köszönetet mondott Weisz B. Ferenc választ-
mányi tagnak, ki születésnapja 87-ik évfordulója alkal-
mából száz frtot ajándékozott az egyletnek. 

* Bod Péter egyháztörténelmi művére legújabban 
Pap Gábor püspök úr küldött be Mórocz Karolina úr-
hölgy részéről 18 frtot, mint Ónody Zsigmond Szentpé-
teri (Komáromm.) lelkész részére tett előfizetést. Szerk. 

* Szerkesztői mondanivalók B. L. úrnak H—s. 
Magán levelet irtunk. S. K. úrnak S—m. Az ellenészre-
vételeket, röviden és magvasan szerkesztve, szívesen 
vesszük. — L. A. úrnak T. Sz. M. Köszönet, minden 
esetre jőni fog. — H. V. úrnak D. F. Az értesítés 
már most, a fürdő leírása, bármily érdekes is, tárgyá-
nál fogva nem egyházi lapba való. — A. G. úrnak 
U— t. Köszönet, nem sokára ; az ily tárgyú és így irt 
közleményeket mindig örömmel vesszük. — Sz. M. úr-
nak E. Már az új folyam i-ső számában adhatjuk. 

* Gyászhír. Czelder Márton kecskeméti lelkésztár-
sunk 13 éves leánya, Cornelia f. hó i-én elhunyt. Béke 
hamvaira ! 

HIRDETÉSEK. fljjfc MmmmmM 

o, 
I 

B r ü n n i k e l m e egy elegáns őszi vagy téli ö l t ö n y r e , 
3.10 méter hosszú darabokban, teljesen elégséges egy férfi öl-
tönyre, a finom frt 4 . 8 0 a legfinomabb frt 7 . 7 5 a legeslegfino-
mabb frt 10.50 v a l ó d i g j a p j u k e l m e H 
P a l m e r s t o n és B o y t é l i k a b á t o k r a méterje frt 2 .50 , 5 frt. 
L o d e n frt 2.25—3 frtig. NÖi posz tó méterje frt 1.25-tó'l 
frt 2 .50- ig , kü'di bárhova postautánvétellel a következő fin. 
posztó gyári raktár. S X E ( i I . - I >1 1 1 0 F Brünn, 
Ferdinandsgasse Nr. 8 — N y i l a t k o z a t . A fenti czég kel-
méi tartós és Ízléses készítés által különösen kitűnnek. A czég 
ismert lelkiismeretessége és tekintélyes versenyképessége az iránt 
is kezeskedik, hogy csak a legjobb áru a kiválasztott minta sze-
rint szállíttatik. — Kívánatra a fenti raktár küld m i n t á k a t 
i n g y e n és bérmentve . 6 —io 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Szőts Farkas. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 3Dr. 33sú.la.g-i DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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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 : 
IX. ker. Kinizsy-ufca 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 dija : 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

külön 30 kr. 

f p g g 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 i g s z o l g á . l h . a t u n k . 

ELOFIZETESI FELHÍVÁS 
a 

„PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP" 
1 8 8 7 évi h a r m i n c a d i k f o l y a m á r a . 

i E l Ó f l z e t é s i d . i j : Egész évre 9 forint, félévre 4- forint 50 kr., negyedévre 2 forint 25 kr. 
Az előfizetési pénzeket lapunk kiadó-hivatalába (Kinizsy-lltca 29-dik Szám alatt) kérjük küldeni. 

S z ő t s F a r k a s , 
főmunkatárs. 

Dr. Ballagi Mór, 
laptulajdonos és felelős szerkesztő. 

Társulati tevékenység az egyházban. 
A mult heti egyházi élet egyik eseménye a 

Szt László-társulat jubiláris közgyűlése volt. E'őkelő 
világiak, nagy számú papság, kath. kisebb egye-
sületek, csángó-egylet küldöttsége szóval díszes 
és népes közönség hallgatta végig a társulat 
nagynevű elnökének tudós megnyitóját és az 
egyleti titkár jól szerkesztett történeti visszapil-
lantását a társulat 25 évi működésére. Öröm 
volt látni azt az egyházias buzgóságot, melylyel 
úgy a gyűlési szereplők, mint a hallgató közön-
ség eltelve látszottak; öröm volt hallgatni a 
magvas beszédeket, melyeket a társulat vezetői 
vallásos eszmék védelmére, az egyház dicséretére 
elmondottak. Még az ^idegen* szemlélőn is eltit-
kolhatlan öröm érzete vett erőt, annak láttára, 
hogy e vallástalan kor elhidegült gyermekei mint 
melegednek föl szívben-lélekben a keresztyén esz-
mék avatott tolmácsolásán, s hogy a korszel-
lem jpapir-nyelve*, a napi sajtó is, levetkőzve 
hétköznapi tónusát, >szent beszéd*-re illeszke-
dik és egy pillanatra a vallás tolmácsa lesz. A 
katholicizmus, melynél az igehirdetés a templom-

ból a mise által jó formán kiszorult, a társulati 
zöld asztalok elé állította a szószéket, onnan 
prédikál híveinek s mint a példák mutatják, nem 
megvetendő sikerrel. Valahányszor alkalma nyílik 
rá. sőt nem egyszer maga csinálva az alkalmat, 
mindig legügyesebb szónokait állítja síkra és 
szól általok jUrbi et orbi*, híven gondoskodván 
róla, hogy szavai ne csak a gyűléstermekben 
hangozzanak el. S ki merné tagadni, hogy a 
,néphez szólásának bölcs módja ez? Ki ne látná 
be, hogy > szónokló és parádés faj*-unk jellem 
sajátságához való ügyes alkalmazkodás ez ? Hisz 
mindnyájan tudjuk, mennyire vérünkben van a 
parádés szónoklás, kivált ha elég változatos a 
beszéd és nem gyakori az alkalom! 

A városházi nagy beszéd, melylyel Schlauch 
püspök a gyűlést megnyitotta, kiváló tartalmánál 
fogva nemcsak érdekes, hanem elmondója egyé-
niségénél és az elmondás körülményeinél fogva 
rendkívül tanulságos is. Rám nézve főként abban 
rejlett a beszéd vonzó ereje, hogy látnom lehe-
tett, mint erőlködik a nagynevű főpap az egy-
házában szokássá volt >történet-csinálás* modo-
rában megcáfolni a középkorról való egyetemes 
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és igaz históriai felfogást; mint igyekezik szépít-
getni a katholicizmus középkori nagy hibáit és 
nagy tévedéseit; mint küzködik ama nagy tény 
balmagyarázatával, hogy a középkor vége az egy-
ház ellenére megszülte a renaissance-t és a re-
formációt ! Vájjon, ha az egyház a maga közép-
kori világra szóló hatalmával oly rendben tartotta 
a vallás-erkölcsi és tudományos élet összes té-
nyezőit, mint a beszéd ál ' í t ja: lett volna-e szük-
ség a hit megjavítására a reformációban és a 
tudományok feltámasztására a renaissance-ban r 
Vájjon nem épen a dicsőitett egyház elvilágiaso-
dása, nem e a lelkiismeret elnyomása, az evan-
gélium leszorítása s az egyház hatalmi érdekének 
egyoldalú érvényesítése kényszerítette e Luthert 
és társait a hitjavításra? Vájjon nem épen az 
egyház volt tervszerű és erőszakos elfojtója min-
den >profán € tudásnak, ha az az egyház érde-
kének nem kedvezett s a sérthetetlen dogmát 
csak érinteni is merészelte í . . . . Bizony-bizony 
hiábavaló igyekezet a feketét fehérre mosni akarni, 
mert az ily törekvés csak a járatlanokat vezeti 
félre, a tárgyismerőket pedig mosolygásra készti. 
Mi örömmel szemléljük a Szent László-társulat 
vallásos buzgóságát, tiszteljük csángó véreink 
gyámolításában kifejtett hazafias áldozatkészsé-
gé t ; de sajnálattal és megütközéssel vesszük azon 
tényt, hogy nagynevű elnöke is azon ultra irány 
szolgálatába szegődött, mely újabb időben terv-
szerűleg űzi hazánkban a történet-másítás hamis 
játékát. Eddig a Fraknóiak és Marczaliak beér-
ték azzal, hogy a hazai történelmet ^catholizálták,* 
hamis fényt árasztva egyházuk nem egy hazafiatlan 
nagyságára és nemzetellenes törekvésére, mi köz-
ben tervszerű hadjáratot folytattak a magyar 
protestántismus hazafias érdemei és nagy alakjai 
ellen. Most a szathmári püspök a középkori tör-
ténelem katholikus átdolgozására adta ki a jel-
szót s még megérhetjük, Európa bámulatára, hogy 
a hazai katholicizmus feltámasztja a Baronius-féle 
történetírást! 

De mellőzve az említett beszéd rosszul sike-
rült tendenciáját — minek részletezése nem is 
tartozik egy kis vezércikk szűk keretébe — 
csak azon általános benyomást akarom kitüntetni, 
mit e társulatok vezetése rám tesz. Már több-
ször hallva elnökeik megnyitóit s azok mindeni-
kénél ugyanazt észlelve, azt hiszem, általánosítha-
tom tapasztalatomat. A katholikus társulati elnö-
kök nemcsupán társulatjuk hivatás-és hatáskörében 
mozognak beszédeikkel, hanem az egyház egy-
egy nagy társadalmi vagy politikai kérdését vetik 
föl s a körül csoportosítják eszméiket, melyekkel 
irányozni akarnak. Minden társulati megnyitójuk 
egy-egy nagyobb egyházi enunciáció és kiadott 
jelszó a további tudományos vagy egyház-társa-

dalmi tevékenységre. A Szent István- és Szent 
László-társulatok nagygyűlései szokatlan érdeklő-
dést kiváltép az által keltenek, hogy elnökeik 
a kath. közönség szine-java előtt a nagy egy-
háztársadalmi kérdésekben kimerítően nyilatkoz-
nak, behatólag értekeznek. Még most is élénken 
él emlékezetünkben Schlauchnak mult évi ^egyház 
politikai^ enunciációja és Simor prímásnak nagy-
szabású beszédje a vallás és keresztyénség kien-
gesztelő erejéről. Ki tagadná, hogy ily úton és a 
napi sajtó gyors közlésében és commentálása ál-
tal a felvetett eszmék és kifejtett tételek a leg-
könnyebben terjednek és fogamzanak az olvasó 
közönség lelkében ? Ki ne látná be, hogy a tem-
plomi szószék korlátoltabb köre s az egyházi 
sajtó szűkebb s csak szakközönséghez szabott 
tere nem oly alkalmasok a ^nagy közönséghez 
szólás^-ra, mint a társulati nagy nyilvános gyű-
lések ? 

A katholikus társulati tevékenységnek épen 
ezen oldala nyújt fontos és a prot. egyház kebe-
lében is értékesíthető tanulságot. Fő-fő tanulságul 
azt jegyezhetjük ide, mit lapunk már több ízben 
is hangsúlyozott, hogy a társulati tevékenységre 
nagyobb súlyt kell fektetnünk, mint eddig tevők. 

Tudom ugyan, hogy közülünk sokan az eddigi 
kísérletek sikertelenségét látva egészen elkedvet-
lenültek az egyesületek alkotásától; de azt is 
tudom, épen a hazai katholikus és a külföldi prot. 
egyházak életéből, hogy a mai viszonyok között 
társulati tevékenység nélkül erős egyház nem 
képzelhető. A társulatokban lüktet ma az egyhá-
zak társadalmi érverése, ezek útján érintkeznek 
a külvilággal, ezekben kelnek síkra annak félszeg 
eszméivel és visszás intézményeivel; ezek az egy-
ház vallás-erkölcsi belső szervezetének külső orga-
numai és csatornái. Az egyház ereje, tudományá-
nak fénye, erkölcsi eszmetartalma a társulatok 
útján hatol be a társadalom azon rétegeibe, me-
lyek a szorosan vett egyházi életkörön kivül es-
nek. Az egyház vezérférfiai ez úton szólnak híveik-
hez, a kormozgató eszmék egyházi vonatkozásai 
itt beszéltetnek meg, az egyház törekvései és 
céljai itt táratnak fel a nagy közönség előtt. Az 
élő egyházak oly nagy becsben tartják az egye-
sületi életet, hogy úgy szólva minden egyes gyüle-
kezetben szerveznek egyet, mely a hivatalos egy-
házi hatósággal karöltve működik a vallás-erkölcsi 
élet fejlesztésében. Csak a nálunk kisebb s inter-
confessionaliter velünk hasonló viszonyok között élő 
francia protestánsok példájára legyen szabad hivat-
koznom, kiknek mult évi almanachja a >Vallásos 
társulatok^ rovatában 5 bibliai társulat, tiz evan-
gelizáló társaság, 12 missziói-társulat, 14 lelkipász-
tori egyesület (nem lelkészi értekezlet), 7 egyház-
irodalmi társulat, 18 jótékonysági egylet, 17 ár-
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vaházi és 55 kisebb belmissziói-társaság működé-
sét ismerteti. 

A hazai kath. egyház társulati tevékenységé-
nek szép sikerei minket is ösztönözhetnének, hogy 
a társadalom vallás-erkölcsi nevelésében a ^tár-
sulati élet* eszközeit gondosabban és egyeteme-
sebben fölkaroljuk. Hazai viszonyainkat tekintve, 
a társulásnak most különösen két ágára kellene 
szellemi és anyagi erőinket egyesíteni: az egyház-
irodalmi társulat és népies vallásos-iratok ügyére. 
Mélyen érzett szükséget, sokszor megirt hiányt 
pótolna mind a kettő. Hiányuk érzete annál erő-
sebb, minél gyakrabban látjuk és emlegetjük, 
hogy nagy ellenfelünk e téren mennyire meg-
előzött. Szöts Farkas. 

I S K O L A Ü G Y . 

A közoktatásügyi miniszter ez idei jelentésének 
középiskolai része. 

/ 

A jelentés középiskolai részét megelőző bevezetés kü-
lönösen érdekes, mert a tanügyi kormányzat vezérelveivel 
és a középiskola fejlesztésére irányzott működésével is-
mertet meg. A bevezetés szószerint a következőleg szól: 

»A lefolyt tanévben a középiskolai kormányzat 
munkájának a legnagyobb része a belső fejlesztésre irá-
nyult. Meghozattak e mellett az áldozatok a külső vagy 
is az anyagi fejlesztésre is. Az állam rendelkezése és 
vezetése alatt álló középiskoláknál pontosabbá és ter-
mékenyebbé tétetett az administratio, az autonom fele-
kezeti középiskoláknál behatóbbá a felügyelet. Különös 
gondomba vettem az egyes intézetek tanító és erkölcs-
nemesítő erejének emelését, fősúlyt fektetve mindkét 
irányban a methodicai eljárás tökéletesítésére. 

Ugyancsak az administratio és felügyelet biztosabb 
alapra fektethetése céljából a statisticai adatok gyűjté-
sénél és feldolgozásánál fontos új intézkedés történt, 
különösen a tanintézetek categoriáit jellegük és kor-
mányzatuk lényeges különbsége szerint szabatosabban 
állapíttattam meg, mi már jelen jelentésem kimutatásai-
nál is érvényesül, miért is szükségesnek is találom e 
dolgot megvilágítani. Az eddigi kimutatások kormányzati 
vagy inkább igazgatási szempontból a középiskoláknak 
csak két categoriáját különböztették meg. Tudniillik : 
I-ször az államkormány rendelkezése és vezetése alatt 
álló középiskolákat, II-szor az autonom felekezeti főha-
tóságok alatt álló középiskolákat. Az első categoriába 
igen nagy számú s egymástól nagyon különböző közép-
iskolák kerültek, nevezetesen : i . az állami pénztárból 
fenntartott úgynevezett államiak, 2. az országos tanul-
mányi alapból fenntartott, tényleg katholikus jelleggel biró 
királyiak, 3. a püspökök és szerzetesrendek által fenntar-
tottak. Pedig azon tényezők, melyek e különböző közép-
iskolák fejlesztésére, tökéletesítésére befolynak, fölötte 
különbözők, s az együttes kimutatásban az egyik rész 
hibái leszállítják a másik rész érdemeit; s a kimuta-
tás eredményeiből nem lehet biztos tánulságot merí-
teni, vájjon a kormányzat melyik neménél van a baj 
vagy előny ? hol kell orvoslást kivánni, avagy hol lehet 
utánzandó példát találni ? Jelen kimutatásaimban e ca-
tegoriát már két alfajra választattam szét; az elsőbe 
soroltattam azokat a középiskolákat, melyek teljesen az 

állam rendelkezése alatt állanak, ezek az állami és ki-
rályi középiskolák; a második fajba pedig azokat a 
középiskolákat soroltattam, melyek kevésbé az államkor-
mány rendelkezése, mint inkább vezetése alatt állanak, 
ezek a püspökök és szerzetes rendek, továbbá a közsé-
gek által fenntartott iskolák. A középiskolák mind e k é t 
faja az államkormány alatt áll s annak rendeletei sze-
rint működik, de mégis nagy különbség van közöttük ; 
az elsőnél nemcsak hogy az anyagi eszközöket az állam-
kormány adja meg, hanem a tanárokat is az államkormány 
nevezi ki, s az ő fegyelme alatt állanak ; az utóbbi faj-
nál az anyagi eszközöket a nevezett fenntartók vagy 
maguk adják, vagy mások segélyével, sokszor igen bo-
nyolódott módon szolgáltatják, s tanáraikat ők nevezik 
ki, sőt a püspöki és szerzetes intézeteknél még a fegyel-
met is gyakorolják fölöttük. Az autonom felekezetek fő-
hatósága alatt álló középiskoláknál is (melyeket az előb-
biekkel szemben röviden az államkormány felügyelete 
alatt állóknak nevezek) igen fontos a részletes megkü-
lönböztetés, különböző lévén az egyes felekezetek anyagi 
ereje, de még administrationalis iránya és módja is. A 
hol tehát kellett, elkülöníttettem a görög-keleti, az ágos-
tai evangelikus, az evangelikus református, az unitárius 
középiskolák adatait. 

A lefolyt tanév munkái közül mint messze kihatót 
kell megemlítenem a reáliskolák tantervére vonatkozó 
módszeres utasításokat. E mű, mely terjedelmes kötetet 
képez, nemcsak a reáliskolai tanítás célját és feladatát 
állapítja meg tüzetesen, hanem meghatározza a főcél 
elérésére szolgáló egyes tényezők, a tantárgyaknak rész-
letes szerepét is, mértékük és tanítási módjuk szerint, 
nagy fontosságot tulajdonítva annak, hogy az egyes 
szaktanárok működésében összehangzás, kölcsönös támo-
gatás legyen. — Az eddigi gyakorlat szerint valamennyi 
reáliskola a kormány által kiadott tantervet változatla-
nul használta. Ezen utasítások kapcsán magam hívtam 
fel a tanártestületeket, hogy helyi viszonyaik, neveze-
tesen a tanulók nyelvismerete, előképzettsége vagy a 
tanártestületek szaki összealakulása szerint az általános 
tantervet bizonyos határok közt módosítsák, azaz álla-
pítsák meg az általános tanterv alapján és keretén belül 
helyi tantervüket. A tanártestületek ebbeli szerepüket 
jól fogták fel, s csak ott tettek módosításokat, hol azt 
a helyi viszonyok csakugyan kívánatossá te t ték; e mó-
dosításokat magam is a helyi viszonyokhoz képest meg-
felelőknek találtam. 

Már a mult évi jelentésemben érintettem a tan-
könyvek fontosságát s ez irányban való gondoskodáso-
mat. Azóta ezen ügy újabb haladást tett. Figyelme-
met a nem magyar nyelvű középiskolákra terjesztettem 
ki, mert ezeknél nemcsak a tankönyvek tudományos és 
didacticai becse, hanem politikai helyessége is tekin-
tetbe jő. Nem elegendő tehát e tankönyvek előállítását 
magán vállalkozókra bízni. A fiumei gymnasium számára 
a lefolyt évben néhány magyar és olasz szövegű tan-
könyvet dolgoztattam ki. Ezek után a román és szerb 
tankönyvek fognak következni, mire nézve készséggel 
ragadtam meg a M. Tud. Akadémia abbeli ajánlatát, 
hogy az ily természetű Fekésházy-alap jövedelmei e célra 
fordíttassanak. 

A felekezeti középiskolák segélyezésének ügye na-
gyobb mérvben haladt előre. Az előbbi évnek 20,000 
forintra rugó segélyezése a lefolyt évben kétszeresre 
emelkedett, s a még nagyobb segélyezésre a lépések 
megtétettek,ú gy hogy már majdnem mindazok a fele-
kezeti középiskolák, melyek állami érdekűek, kellő kifej-
lesztésüknek néznek eléje. 
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Azon felekezeti középiskolák irányában pedig, me-
lyek állami érdeket nem képviselnek s a törvénynek 
nem felelnek meg, habár mérséklettel, a törvény köve-
teléseit érvényesítettem. Kilenc középiskola megkapta az 
első megintést, míg mások figyelmeztetést kaplak hiá-
nyaik pótlására, minek következménye volt, hogy néhány 
fenntartó, iskoláját már is rendbe hozta. 

A magánosok által fenntartott középiskolák ügye 
is rendeztetett. Három ily középiskolánk van, melyek előbb 
mind gymnásiumi mind reáliskolai irányban nyilvános-
sági joggal bírtak, mi a középiskolai törvénnyel ellentét-
ben állott. Ez iskolák nyilvánossági joga egy irányra 
szoríttatott. 

A középiskolákat kormányzó tankerületi főigazga-
tók a kath. tanitó- és tanítónő-képző tanintézeteket is ve-
zették. E teher még a régi időkből maradt rajtuk s fe-
lekezeti tekinteteknél fogva mindekkorig viselniök kellett. 
Minthogy azonban az új középiskolai törvény folytán a 
főigazgatók teendői fölötte megszaporodtak, s az auto-
nom felekezeti középiskolák felügyeletével is őket kelle't 
megbízni, szükségessé vált most már e tanitó-kép .ő in-
tézetek vezetését tőlük elvenni s a tanfelügyelőkre bízni, 
mint különben is oly dolgot, mely természetszerűleg 
csakis az utóbbiakra tartozhatik. E változás a lefolyt 
tanév elejével lépett életbe. 

Még azon időben, mikor a reáliskoláknál mint új 
intézmény behozatott az érettségi vizsgálat, célszerűnek 
találtam a reáliskolai érettségi vizsgálathoz vizsgáló ta-
gokul műegyetemi tanárokat is kiküldeni, nemcsak ellen-
őrzési szempontból, hanem főleg azért, hogy ezen intéz-
ménnyel a középiskola s a főiskola közt élő kapcsolatot 
létesítsek, hogy t. i. egyrészt a főiskolai tanárok a 
tapasztaltakhoz képest a középiskolák fejlesztésére nézve 
a tudományok haladása szerint nézeteiket nekem előad-
hassák s az egyes intézetek haladására tanácsiikkal 
befolyhassanak ; másrészt pedig azért, hogy annak tuda-
tát, mit lehet a középiskoláktól kivánni, mennyire kell a 
főiskoláknak tanításukban a belépő hallgatósághoz leeresz-
kedniük, a főiskolára magukkal vigyék s így mindkét 
intézet feladatának megoldását előmozdítsák. Ez intéz-
ményt a lefolyt tanévben a gymnásiumoknál is behoz-
tam, mindazonáltal nem általánosan, hanem az intézetek 
nagy számánál fogva csoportos váltakozással s az itt-
ott felmerülő különös érdekek szerint. A gymnásiumok-
hoz természetszerűleg tudomány-egyetemi tanárok kül-
dettek. 

Mindezeken kívül a lefolyt tanévben más még spe-
ciálisabb jellegű, de nem kevésbé fontos intézkedések is 
történtek, melyeket ezúttal csak röviden akarok felso-
rolni. Brassóban, e város geographiai, ipari és politikai 
nagy fontosságánál fogva új reáliskola alapíttatott ; a 
rimaszombati és nyíregyházi gymnásium kiegészíttetett ; 
a tanulmányi alapból fenntartott miskolci kath. gymná-
sium a minorita rendtől átvétetett s világi tanárokkal 
láttatott el; a pozsonyi községi reáliskolát a város 
11,000 frtnyi költséghozzájárulásával az állam ve'.te á t ; 
új építkezésele történtek Nyíregyházán és Csabán; új 
építkezésekre az előmunkálatok megtétettek Szentesen, 
Jászberényben, Rózsahegyen, Mezőtúron, nagyobb mérvű 
épületi átalakításra Nagybányán; több községi és feleke-
zeti középiskolánál a tanárok száma a középiskolai tör-
vény értelmében megszaporíttatott, fizetésük felemeltetett, 
a tanitézetek felszerelése gyarapíttatott. A szorosan vett 
oktatás és tanulmányi rendtartás színvonalát emelték a 
megszaporodott párhuzamos osztályok, a rajzolás, szép-
írás és testgyakorlás alól való felmentések szabályozása 
stb. A tanítás külső tényezőjét, a felszerelést, hivatvák 

megjavítani a tanácsadás céljából kibocsátott iskolai 
butortervek (padok, rajzasztalok, szertári szekrények,kisér-
leti asztalok, chemiai tűzhelyek) és tornacsarnok tervek. 

Hogy a külföld is tanulmányozhassa középiskolai 
tanügyünket s ennek alapján saját hasznunkra is a külföldi 
szakkörökkel mennél nagyobb érintkezésbe juthassunk, 
lefordíttattam németre a »középiskolai törvényt®, a »gym-
násiumi és reáliskolai tantervet«, a »tankerületi beosz-
tást®, a »tankerületi főigazgatók számára kiadott utasí-
tást®, a »felekezeti középiskolák meglátogatására kikül-
dött miniszteri megbízottaknak adott instructiót«, az 
»érettségi vizsgálati utasítást«, a »felekezeti középiskolák 
érettségi vizsgálataihoz kiküldött kormányképviselők ré-
szére készült utasítást®, mint oly normativumokat, melyek-
ből középiskoláink egész szervezete és eljárása látható. 

Végül meg kell említenem, hogy a mult évi országos 
kiállításban a középiskolák is részt vettek, s azon ered-
ményekhez képest, melyeket az 1873. évi bécsi kiállítá-
son felmutattak volt, tetemes haladást tanúsítottak. Re-
ménylem, hogy a legközelebbi országos kiállításon nem-
csak ismét nagyobb eredményt fognak felmutatni, hanem 
a középiskolai törvény által teremtett kötelék alapján 
nagyobb számban fognak a felekezeti középiskolák is 
részt venni a versenyben.« 

T Á R C A . 

Tanulmány az úri-ima felett. 
(Folytatás és vége). 

VII. 
Es ne vígy minleet kísértetbe, de szabadíts meg a gonosztól. 

Kedves dolog Isten körében élni, nagy boldogság 
az ő bűnbocsátó kegyelmét élvezni; de ne feledjük, hogy 
még mindig körül vesz minket a »világ® és még mindig 
ott fekszik a bűn, melyet csak az imént sirattunk meg. 
Jóllehet el vagyunk már ismerve Isten-fiainak, de nem 
élvezzük még az ő háza biztonságát. 

Nem tehetünk tehát egyebet, hanem csak ezt mond-
hatjuk, így imádkozhatunk : »Vezess uram ! de ne vígy 
kísértetbe.® 

És a mint imádkozunk naponként a bocsánatért 
és mindig csaknem ugyanazon bűnöket találjuk, melye-
ket meg kell vallanunk és látjuk, hogyan talál éttárgyat 
a bennünk lévő rosz, a legkevésbbé várt és legkisebb 
valószínűséggel birt dolgokban is : gyengeségünk érzete 
nő és úgy találjuk, hogy az ima nem elégséges szá-
munkra, hogy félelmünk nem talált abban elég reményt, 
gyengeségünk elég erőt. Mint azok, kik engedélyt nyer-
tek egy ellenséges országon való átutazásra a veszélyek 
és kelepcék ezrei között; úgy kell nekünk, az Isten ál-
tal gazdagon adott kegyelem engedélyével, keresztül 
vonulnunk ama téren, mely a jelen pillanat és tökéletes 
megszabadíttatásunk között fekszik. Félünk kilépni a vi-
lág útára, nehogy ruhánk, mely csak az imént tétetett 
fehérré, ismét beszennyeztessék. A világ nem változott 
meg, hogy alkalmazkodjék a mi megváltozott helyze-
tünkhöz. Most nem akarunk vétkezni, mint előbb tettük, 
de a világ még mindig kínálja könnyű segítségét, mint 
tette mindig. Ott vannak előbbi barátaink a bűnben, 
várva hogy csatlakozzunk hozzájuk ismét; ott vannak 
előbbi búvó helyeink és régi időszakaink, melyek körénk 
gyűlnek, régi bűneink ismét találkoznak velünk és jelen-
tik, hogy a dolgok készen várnak megint. Felveszik a 
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bölcsesség szavát és mondják: »Jertek ! egyetek a ke-
nyérből és igyatok a borból, melyet én kevertem!« 
Ugyanaz a munkakör vár reánk, melyben előbb helyet 
és időt találtunk a vétkezésre; a kényelemnek ugyan-
azon órái és az életnek ugyanazon kényelmes útjai. 
Minden marad a régi. A világ az maradt, a mi volt és 
a mi leginkább keserít, az, hogy még saját magunkban 
is sok maradt a régiből. »A lélek — valóban — kész, 
de a test erőtelen,* erőtlenebb, mint valaha. Az még 
mindig test. Az még mindig alkalmas a »világ« ajándé-
kainak befogadására, megelégszik a világ utaival és un-
szol, hogy haszontalan dolog a mi utunkon járni, hogy 
nem nagyon bűnös azt tenni, mit természetünk paran-
csol, mit körülményeink nemcsak megengednek, hanem 
egyenesen bevezetnek. 

Azoknak, kik kevéssel bírnak, keveset kell elrejteni 
a tolvajok szemei elől; de a kinek reménye kevés, fé-
lelme is kevés. A meggyaláztatás félelme nem talál he-
lyet szívünkben, míg a tisztaság érzete be nem vezette 
azt. Kis dolognak tetszett kockáztatni minden kísértést, 
mielőtt tapasztaltuk Isten jóakaratának békéjét és örö-
mét ; de most, midőn már megízleltük jóságát és élvez-
zük az ő kegyét, melyet szabad tetszésből, választott 
vagyonúnknak tarthatunk: most nagyon kényes dolog a 
kísértések tengerén kalandozni, melyek közül egyik vagy 
másik kikerülhetetlenül tőrbe ejti lelkünket és ott hagy 
az Isten nem tetszésének súlya alatt. Nem szándékom 
többé vétkezni, jelenleg nem tudok olyat, mi bun volna, 
de azért vájjon biztos vagyok-e én ? Vagy nem történt e 
meg velem gyakran, hogy midőn legkevésbbé vártam, 
leghatalmasabban megjelent a bűn ? 1 A szabadakaratból 
való vétkezés mellett, nem vétkeztem-e tudatlanságból, 
gyengeségből és meglepetésből avagy szokásból ? Nem 
vétkeztem-e, midőn a bűnöknek egész halmazával ta'ál-
koztam és a sok nehézség által kitéríttettem az útból 
annyira, hogy félek abba ismét visszahelyeztetni ? Vagy 
akarok-e inkább imádkozni: »Ne vígy minket a kísér-
tetbe, de szabadíts meg a gonosztól?!* 

Lehet úgy használni e szavakat, mint határozottan 
két külön kérést; de a mint itt állanak, határozott ösz-
szeköttetésben vannak és egy kettős-kérést alkotnak. 

Az egész dolognak pedig az az értelme, a mit Ja-
kab apostol mond: »Minden ember pedig kísértetik, 
mikor az ő tulajdon kívánságától elvonattatik és meg-
csalattatik. Annakutánna a kívánság, minekutánna foga-
dott, szüli a bűnt; a bűn pedig, minekutánna véghez 
megyen, nemz halált.* Tehát a gonosz kívánság az, mi 
kísértetbe visz és annakutánna szüli a bűnt ; a bűnnek 
pedig oly biztos és kikerülhetlen következménye a halál, 
mint a mérgezett levegőbe elzárt állat halála. 

De ha bennünk van a bűn, hogyan fog egy ne-
gatív kérés gyógyítást eszközölni ? Hogyan fogja bizo-
nyos kü'ső dolgoknak csupán távolléte megsemmisíteni 
a gonoszt, melynek élete bennünk van? Úgy, ha elvon-
juk a táplálékot, a melytől a bűn élete függ. A tűznek 
táplálékra van szüksége, ha kialudni nem akar ; pis'og-
hat még egy ideig, de ki kell aludnia, ha nem éleszte-
tik. Igy vagyunk a gonosz hajlamokkal és kívánságok-
kal. Ne adj azoknak alkalmat, ne szolgáltass tárgyat 
azoknak sem értelmeddel, sem képzeleteddel, hogy ne 
érvényesülhessenek: bizonyára meg fognak semmisülni. 
Ez a gonosztól való megszabadítás külső nagy értelme. 
Plántálj egy fát gondosan, adj meg annak minden lehe-
tőséget az előmenetelre : nőni fog és gyümölcsözni »neme 
szerint.* Ep így kívánságaink tap'álékot találnak »a vi-
lága-bán; bűnné érlelődnek és ha'ált hoznak, ha meg 
nem akadályoztatnak. És ezért imádkoznunk kell Isten-

hez, hogy ne engedjen táplálékot a mi »testi* kívánsá-
gainknak, hanem úgy rendezze körülményeinket, hogy 
a lehető legkevesebb kísértésünk legyen a bűnre, hogy 
o!y állapotba helyeztessünk, melyben kevés alkalmunk 
legyen vétkezni szerető hajlamaink erősítésére. Itt jobb 
belátásunk tapasztalata felfegyverkezik a »tagok törvénye* 
ellen. Elővigyázókká leszünk magunk iránt. 

Az első kérdés, mely ezen kérést illetőleg több 
emberben keletkezik, ez : van-e valami valószínűség arra 
nézve, hogy Isten minket kísértetbe visz, vagy miért 
imádkozunk, hogy ne vigyen ? Nem mondatott-e meg, 
hogy Isten a mint meg nem kisérthető, azonképen ő sem 
kisért senkit ? De nem azért használjuk e kérést, mintha 
feltennők, hogy Isten valamikor a gonosz pártján áll és 
kecsegtet a bűnre : ez több volna valamivel, mint a »ne 
vígy minket kísértetbe.« A mit Isten gyakran tesz és a 
mit Ábrahám, Jób és különösen Jézus esetében tett, az, 
hogy nagyon kritikus helyzetbe állít valakit, oly körülmé-
nyek közé viszi élete folyamán, midőn a vétkezés igen 
könnyű, a nem vétkezés igen nehéz. Azt olvassuk, hogy 
a szellem volt az, mely »vivé Jézust a pusztába, hogy 
megkísértetnék az ördögtől.* Nagyon tanulságos kijelen-
tés, mely ez egy esetről valamennyi hasonfajtájára kö-
vetkeztetést enged. Az emberi természet a kísértésre al-
kalmas teremtettségével, arra való fogékonyságával és 
azt élvezni tudó voltával; az isteni természet, mely úgy 
rendezi a körülményeket, hogy helyet enged a kísérté-
seknek : mind közreműködnek, hogy bűnre csábítsanak. 
Mert a »gonosz«-nak az a megkülönböztető jellemvo-
nása, hogy azt kivánja, hogy minden kísértésnek bűn 
legyen az eredménye. Urunk épen akkor esett át a ki-
sértésen, midőn tanítványainak ez imát adta. Megemlé-
kezett, mibe került az neki ; szent természete mily erő-
vel hajtatott a bűn felé és igen jól tudta, hogy ha ta-
nítványai hasonló helyzetbe állíttatnának : az eredmény 
elesés lenne győzelem helyett. O az, ki legjobban tudja, 
mi az a kísértés és ő az, ki legsikeresebben legyőzte 
azt. O tanít ez imára: »Ne vígy minket kísértetbe.« Ez 
lett az ő imája, midőn belépett ama mindenek felett 
legnagyobb kísértésbe: »Atyám, ha lehetséges, múljék 
el tőlem e keserű pohár.« És hogyan van az, hogy Jé-
zus leikét remegni látjuk a kísértés láttára, míg mi vi-
tézkedünk félelem nélkül, sőt önbizottan. Ő tudja, mi a 
gonosz hatalma és ismeri a bűn ördögét. És az, a kiben 
csak egy kis rész is van a Krisztus szelleméből, ki min-
denek felett az »atya« nem tetszésétől fél, nem fog 
abban a meggyőződésben élni, hogy a »sátán* vagy 
ívilág* minden kísértésein diadalmaskodni fog, hanem 
imádkozni fog Istenhez, hogy úgy irányítsa az ő élet 
útját, hogy megmenekülhessen azon kísértésektől, me-
lyeknek másokban oly szomorú áldozatait látja. Nem 
fogja megváltoztatni a kérést: »Segíts, midőn kisérte-
tünk, * hanem saját gyengeségének tudatában inkább ki-
kerülni kivánja a kísértést, mint megváltoztatva a kérést, 
győzedelmeskedni a kísértésen. 

És ez egy második kérdést támaszt itt: Imádkoz-
hatom-e reménységgel, midőn látom, hogy az élet sem 
egyébb, mint a kísértések egész láncolata ? Nem kell-e 
találkoznunk kísértésekkel, akár megkövetjük azokat, 
akár nem ? Van-e e földön oly ember, ki meg ne kisér-
tetett. Van-e olyan életpálya, mely egészen ment a 
bűnre való csábítástól ? Van-e valami pálya, melyen 
nincs szükségünk őrködésre, kitartásra és a lélek fájdal-
mas megbánására ? »Ne vígy minket kísértetbe*, minő 
feleletet várok én erre? Van-e valami foglalkozás, mely-
ben a hiba nem indít zúgolódásra, a kár az Isten fe-
ledésére? Igen jól tudjuk a feleletet ezen feltett kérdé-
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sekre : Nincs és ismét nincs. Valóban igen különbözők 
lehetnek a kísértések, az államférfiútól, kinek neve mil-
liók ajkán forog, le a rokkantig, kit a világ rég elfele-
dett. Mindenki tud beszélni életének oly időszakairól, 
midőn a »gonosz«-tói megtámadtatva, pillanat alatt 
bűnbe sülyedhetett volna. Szenvedélyes vagy ? Az in-
gerkedés allandó forrását kell bírnod lelkedben. Fösvény 
vagy? A nyerészkedésnek igazságtalan forrása van lel-
kedben, mely folyton kínálja magát. Kérkedő vagy? 
A nagyzásnak nyilt útja te benned, mely előbb-utóbb 
bűnre vezérel. Szereted az emberek tapsait és dicsőít-
tetni azok által ? Félszeg vagy. 

De vájjon mindezek feljogosítanak-e, hogy felhagy-
junk ez ima használásával ? Nem. Sőt intenek, hogy a 
legkomolyabban kell azt használnunk. Mert ha a kísér-
tések oly nagy számmal vesznek körül minket, ki tudná 
megmondani, mily rövid idő alatt fogunk hálójukba ke-
rülni ? Először úgy kell imádkoznunk e kérést, hogy 
semmi határozott várakozást ne kössünk hozzá. Fedd-
hetetlenül kell annak kiemelkedni saját képtelenségünk 
érzetéből, hogy ellenállhassunk bizonyos kísértéseknek. 
De a mint inkább-inkább használjuk e kérést, napról-
napra azon mértékben magj arázza az mindig jobban-
jobban önmagát 

Minél erősebb szándékunk van Isten szerint élni, 
annál világosabban látjuk, mennyire nem tetszünk neki. 
Kezdjük megismerni, hogy vannak helyzetek, melyekben 
az eredményt — a bűntől való megszabadulást — le-
nézzük. Vannak egyének, kiknek társasága közöny-, 
irigység, képmutatás vagy valami gonosz szenvedély 
útjára vezet; vannak helyek, hol nem hajtják végre 
vagy legalább eddig sohasem hajtották végre az Isten 
akaratát, hol nem maradhatunk ; távozunk tehát lehan-
golva, a nélkül azonban, hogy a látottak hatása alatt 
va^mi vallásos kötelesség teljesítésére elhatároztuk volna 
magunkat. Vannak könyvek, melyeknek olvasása meg-
mérgezi a val'ásos életet, sőt kizárja azt; melyeknek 
tűzhalállal kellene meghalni még születésük előtt. Gyak-
ran az az eset, hogy tetszésünkre van bízva, hogy e 
kísértések útjába helyezzük vagy ne helyezzük magunkat. 
De mi rendesen az előbbit választjuk és erőnk feletti-
nek találjuk megszüntetni ama helyzeteket, melyek ki-
sértésre vezetnek. Tehát Istenhez kell imádkoznunk, 
hogy úgy rendezze körülményeinket, hogy kevesebb-
szer forduljanak elő a kísértések, mint korábban. Hogy 
minő feleletet kapunk e kérésre, nem tudjuk. Lehet, 
hogy elmozdíttatunk barátainktól, társainktól vagy a 
tárgyaktól, melyek leginkább kisértettek vagy pedig 
valami más körülmény fordítja el figyelmünket azoktól ; 
de hogy miképen jön a válasz, nem a mi tisztünk meg-
határozni. Isten egy vagy más úton vagy fizikai vétkez-
hetlenséget ad számunkra, midőn nem lehetünk a vét-
kezhetőség útján, vagy úgy módosíthatja helyzetünket, 
hogy visszatai thassuk magunkat a bűn ölelésre tárt karjai 
tói. A fő dolog őrködni és imádkozni: »Ne vígy minket 
kísértetbe.* 

De van még egy másik osztálya is a kísértések-
nek, melyek ellen égető szükség ezen kérés hasznalata. 
Vannak váratlan meglepetések, melyek nem fordulnak 
elő dolgaink rendes kerékvágásában és nem úgy a ho-
gyan mi anticipáltuk. Hirtelen jőnek és így nem tehe-
tünk elővigyázati intézkedéseket ellenük. Ha e váratlan 
meglepetéseket győzelemmel állottuk ki, akkor tettük 
a legnagyobb előrehaladást az Isten felé. Ezek azon 
kísértések, melyekből evidens — eltekintve a többiek-
től, — hogy Isten próbára tesz minket. — Az Ádám 
megkisértetése a kertben, Jézus megkisértetése a pusz-

tában, hasonfajta és mégis eredményükben, különböző 
megkisértések, és ma is előfordulnak számtalan variá-
tióban és mutatjak, hogy semmi más eszköz nincs a 
kísértések ellen, mint őrködés és imádkozás. Válasszon 
ki minden ember egyet az ő emlékezetes bűnei közül, 
nem olyant, melynek keresésére a lelkiismeret kívánta-
tik, hanem olyat, mely az emlékezet felszínén van és 
vizsgálja meg, hogyan esett abba és azt fogja találni, 
hogy legtöbb esetben azért volt, mert hirtelen, várat-
lanúl kisértetett; egy körülmény ajánlkozott, melynek 
következtében úgy cselekedjék, a mint régóta kiváná ; 
e körülmény nem jött egyedül ; számos inger és ösztön 
nyert erősítést és bátorítást általa ; a lélek kitétetett a 
nagy rázkódásnak. Bármi volt az, mi megrázá a lelket, 
azt gondoljuk, hogy ellenállhattunk volna, ha a kísértés 
más oldalról, más formában jön és más időben ; akkor, 
midőn több egészséges befolyás hatása alatt állottunk. 
Úgy látszik minden elő volt készítve a bűn elkövetésére. 
Ha csak valami kis sejtelmünk is lett volna arról, a 
mi történik, magunk lettünk volna saját magunk veze-
tői ; ha láttuk volna az esetleges bunt, kitértünk volna 
útjából. De oly hirtelen állíttattunk a kísértés tárgyaiul, 
hogy alig volt idő az ellenállásra gondolni. Elesünk. 
És ha ez így van, mi biztosít a még sokkal kísértőbb 
körülményekkel szemben, ha nem a mi erős kősziklánk, 
kinek akarata rendez mindeneket és a kinek akarata a 
mi megelégedésünk. 

És ha kértük Istent, hogy tartson vissza a kísér-
tésektől és mégis találkozunk azokkal, akkor hisszük, 
hogy az ő rendeletéből találkozunk azokkal, hogy nem 
rosz, hanem jó fog származni azokból. Ezen tűzpróbán 
keresztül menve megtisztíttatunk; szilárdabbak, hívebbek 
és tapasztaltabbak leszünk. De ha nem kértük az ő ve-
zetését és saját erőnkből haladtunk tovább, hogyan kér-
hetjük bizalommal a segítséget, melyet sohasem kellene 
kérnünk, ha előbb kértük volna az Isten segítségét ? 
Eléggé megpróbáltatni, annyi mint kísértetbe esni, de 
imádkozás néikül esni bele, szomorú dolog. Lehet ránk 
nézve jó, ha kísértésekkel találkozunk, de sohasem jó 
azokat kívánni. Isten tiszte kísértésbe vinni minket, mert 
ő meg is szabadíthat (de csak is ő); a mi kötelességünk 
pedig őrködni és imádkozni azok ellen, ismervén gyarló-
ságunkat. 

Ezen kérés e'ső része adja meg a hangot a 2-ikhoz. 
A >gonosz,« melytől való »megszabadíttatásunkat« kér-
jük, mindig a kísértésre jön. Magának a Krisztusnak 
szavaival kell megmagyaráznunk e kérést; az ő kérése 
népéért, ez: »Nem kérlek, hogy vedd ki őket e világ-
ból, hanem, hogy szabadítsd meg a gonosztól.* Tehát 
a nélkül, hogy ez élet határán túlhelyeztetnénk, meg-
szabadíttathatunk a gonosztól; a nélkül, hogy csapások, 
betegség vagy veszteségek fölé helyeztetnénk. Megsza-
badíttathatunk a gonosztól, a nélkül, hogy a világtól 
kellene megszabadíttatnunk. Tehát a gonosz nem any-
nyira a világban van, mint inkább saját magunkban ; 
nem annyira helyzetünkben, mint inkább jellemünkben. 
És így magunk kezdjük magunkat megszabadítani a go-
nosztól és dolgozunk a bűn legfelső ágainak lenyesésén, 
a helyett, hogy gyökerestől irtanók ki azt; őrizkedünk 
a betegségektől és veszteségektől, holott Istent kellene 
kérnünk, hogy »szabadítson meg minket a gonosztól,* 
mely bennünk honol és a mely, ha külső ágai le is vá-
gattatnának, új sarjadzásokat hajtana és a mely végre 
elpusztítaná a világot. Az ember szíve által lopózott be 
a bűn a világba és a míg ki nem űzetik a szívből, min-
denben meg fogja találni útját, a mivel csak összekötte-
tésben á'lunk. Lehet-e egy világ szebb, mint ez volt, 
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midőn teremtetett, »midőn látá Isten, hogy az jó volna,« 
»midőn az esti csillagok együtt énekeltek és az Isten-
nek fiai együtt kiáltottak az örömtől ?!« Vedd ki a vi-
lágból mindazt, mit a bűn dolgozott és szebb világot 
fogsz találni, mint gondolnád 1 

Ámbár ennyire meg vagyunk támadva a bűn által, 
mégis van szabadulás, mely megszabadít a bűn minden 
lehető következményeitől, csak türelmesen várnunk kell, 
míg azt tapasztaljuk, hogy bűnös természetünk is meg-
változott. Ezt csak Isten tudja tenni. Nekünk használni 
kell ez imát és annak értelmében járni el »mert Isten 
feltámasztotta Krisztust a halálból és elküldötte, hogy 
megáldjon t i teket , mindeniktől eltávoztatván minden 
bűnt« ; ő az »ki megszabadít minket, ki ad szabadulást, 
kiben bizunk, hogy meg fog szabadítani.® 

Ez a körülmény, hogy a keresztyénnek az Üdvö-
zítőben s az ő szentlelkében van a bűntől megszabadító 
erő és hatalom adva az Istentől, képezi a legerősebb 
bátorítást arra, hogy bizalommal kérjük a mi Atyánktól : 
»Ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg a go-
nosztól.« Szőts Gerő. 

(Angol szerzők nyomán.) 

B E L F Ö L D . 

A rozsnyói evang. egyház 100 éves jubileuma. 
Mint e becses lapok ujdonsági rovatában annak ide-

jén közölve volt, ág. h. ev. egyházunk nov. 28-án tartotta 
meg szép temploma 100 éves fennállásának örömünnepét. 

Az ünnepélyes istenitiszteletet közös úrvacsora 
előzte meg, melyhez első sorban a presbyterek, majd a 
hívek s végül a lelkészek járultak. Az ezután következett 
istenitisztelet fényét a szorongásig összesereglett nép s a 
városban levő testületek és hivatalok küldöttségei, mele-
gét pedig az alkalom komolysága, ritkasága emelték. A 
134-ik ének eléneklése után, melyet főpásztorunk az oltár 
előtt térdepelve kezdett meg, az istenitisztelet liturgiái 
része következett buzgó ima s a 100-ik zsoltár felolva-
sásával, majd az »Erős vár a mi Istenünk* hatalmas éne-
kének elzengése után szószékre lépett általánosan tisztelt 
és szeretett főpásztorunk, ftdő Czékus István helybeli lel-
kész úr, hogy apostoli ihlettségű beszéddel gyújtsa új 
lángra a hívek lelkében azt a régi hitet, a mely meg 
nem törve sőt erősbödve a küzdelmek idején, a szabad-
ság első pirkadását templomépítéssel üdvözölte IOO ével 
előtt; hogy új erőre serkentse azt a régi buzgóságot, a 
mely azóta újabb és újabb bajt leküzdeni, az egyházat 
fenntartani, emelni sohasem csüggedett, azon egyházat, a 
melynek vezetésére és felvirágoztatására gondolva ő — 
a pásztor — bizony elmondhatná magáról: »Et quorum 
pars magna fuic. Alapigéül az I. Kor. 8. 56—62, verseit 
választá s főtételét : »Maradjatok mindenkor hívek ev. 
hitetekhez és anyaszentegyházunkhoz*, e hármas mozza-
natban fejté ki: 1) rendületlenül ragaszkodva a hithez, 
2) e hit alapján növekedve a benső ember szerint, 3) az 
egyház jóllétét áldozatkészséggel növelve. S míg az első 
részben a hit magvát megragadva ennek egyedül üdvö-
zítő mivoltát kiemelve, ez alapon a lelkiismeret szabadság 
azon dörgő apológiáját hallottuk, a mely lehetetlen, hogy 
a prot. embert büszkévé ne tegye hitére, mely büszkesége 
Pál apostollal e szavakban tör k i : »Nem szégyellem a 
Krisztus evangyéliomát* : addig a 2-ik és 3-ik részben 
láttuk e hitet életté vált alakban bemutatva őseink hatal-
mas példáival bizonyítva s hallottuk a buzdító szót, mely 
a költő lángszavaiban így zúg fülünkbe: 

»Az erős eljár ősei sírlakához 
S gyújt régi mécsnél új szövétneket.* 

És hogy a főpásztor a mit ajkkal mond, azt szívvel 
érzi, tettel vallja : annak szép bizonyságát adta akkor, 
midőn nagyhatású beszédének végeztével ájtatos rövid 
ima elmondása után a hirdetések közt első sorban avval 
lepte meg egyházát, hogy ennek örök tagjaivá akarva 
válni a maga és fennkölt lelkű neje nevében 100— IOO 
frtnyi alapítványt tett le az egyház oltárára, e nap emlé-
kére. Már ő így szokott. Igaz, első ott a hol kérni kell 
az egyházra : de első ott is a hol adni kell. Vajha szava 
ne lett légyen pusztában kiáltó szó, vajha példája ne 
maradt legyen követés nélkül. 

Az ünnepi beszédet az ev. polgárság dalköre által 
dicséretes szabatossággal előadott egyházi karének majd 
ezt Kramarcsik Károly kiérd, igazgatónak vázlata a 
rozsnyói ev. egyház történetéből követte, melyet az oltár 
elől Krausz K. Lajos tanár s. lelkész olvasott fel. Ez 
alkalomból megjegyezzük, hogy az egyháznak eredeti 
terve az volt, hogy 100 éves jubileumát eddigi életének 
történetét felölelő monográfiával örökíti meg. A munkára 
egy fiatal, buzgó és alapos férfiú, Mikulik József vállal-
kozott, ki két művében. »A gömöri esperesség története<*) 
és »Magyar kisvárosi élet 15*26—1715« (tárgya : Rozsnyó 
város története) már megmutatta tolla erejét s már sok 
érdekes adatot gyüljtött rendszerbe, de kit jubileumi 
veszteségünkre ! kora halál ragadott el. Azért, midőn 
őszinte szívből ohajtanók, vajha akadna újabb erő, ki 
hasonló avatottsággal és ambitióval ragadná kezébe azt 
a lehullatott to l ' a t : csak kettős elismeréssel adózhatunk 
a jelen »Vázlat* t. szerzőjének, ki megértve a felkérő szót, 
ifjú erővel, szilárd tollal és éles szemmel rövid idő alatt 
talpraesett munkát végzett. 

A rozsnyói egyház úgy főpásztora ünnepi beszédét, 
mint Kramarcsik Károly »Vázlatát* ki fogja nyomatni. 
Addig is, mig e bizonyára becses füzetre felhívnók olva-
sóink figyelmét, legyen szabad a »Vázlat« vázlatakép 
az egyház rövid történetét pusztán alapvonásaiban bemu-
tatnunk. 

Városunkban az ev. hitnek terjedése csaknem 
egykorú a németországi nagy reformátióval ; hogy mégis 
az új egyházat azonnal nyíltan rendezni nem lehetett, 
annak oka a hatalmas Bebek család és a város ura, az 
esztergomi érsekben rejlett. Hozzátehetjük azt is, hogy 
az ev. egyház, mint ilyen, kezdetben nem bírt öntudat-
tal, éltek a hívek tovább a rkath. egyház kebelén, for-
mailag rkatholikosuk, lélekben protestánsok s csak midőn 
a kath. egyházon belül a szakadás öntudatossá, a hézag 
áthidalhatlanná lett : jegecült ki a prot. egyház, mely 
mint ilyen, csakis a bécsi békekötés óta létezik. A mi 
oly sok helyen, ugyanaz történt Rozsnyón is, hogy élén 
a városi tanácscsal, a város mint a nép protestánssá lett. 

Már 1 542-ben **) az üldözött Leudischer György itt 
szónokolt, az első pap pedig Gilch Mátyás, 1568-ban. 
Ez időtől fogva egész századon át aranykorát élte egy-
házunk ; protestáns volt csaknem az egész város, úgy 
hogy 1610-ben Thurzó György nádortól jogot nyert 
superintendenst választani magának, de nincs nyoma, 
hogy élt volna e joggal. 

I. Lipót félszázados uralma helybeli egyházunkra 
is a szenvedések kora volt. 1636-ban jezsuiták hozattak 

*) Kéziratban. 
**) Még előbb 1520-ben Rozsnyón találjuk Fischer Andrást, 

ki ez időtől kezdve 1540-ig Gömörmegyében időzve Rozsnyón is 
többször megfordult ; majd miután Krasznahorkán a vár legmagasabb 
csúcsáról ledobatván, martyrhalált szenvedett a F.ebekektől utódja, ki ta-
nítványa volt: Leudischer (lásd Mikulik * Kisvárosi élet* 174. 1.) S. L. 
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Rozsnyóra ; Lippai György érsek a rozsnyói ev. papo-
kat jövedelmüktől fosztogatta; 1671-ben Begius (Király) 
Jakab magyar és Zarevuczius (Röczei) Pál német papot 
a tanítókkal együtt vad horvát csordák űzték ki a vá-
rosból; az előbbi azonban visszajött, majd ismét elűzetve 
hosszas hányatás után, mialatt Pozsonyba is idéztetett, 
másodszor is visszatérhetett 1681-ben, de már 1687-ben, 
Biernstein Menyhért német pappal s a tanítókkal együtt 
a várost újból elhagyni kényszeríttetett. 

Az elhagyott nyájnak 1705-ben II. Rákóczy Fe-
renc felkelése ismét pásztorokat adott, köztük 1709-ben 
Sárossy János superintendenst; de 1711-ben febr. 13-án 
jezsuita fondorkodás őket vallásgyakorlatok szabadságá-
tól és templomaiktól megfosztotta. Ez időtől életük ha-
nyatlás ; istenitiszteletüket a szomszédos falvakon lakó 
nemesek szabad belsőségein (így Bisztrón Draskóczy 
Sámuel, Berzétén Várady Mihály, Szirmay és utóbb 
Máriássy Ferenc telkein) tartották s ez így tartott egé-
szen II. József uralkodásáig, kinek szabadelvű kormánya 
felszabadítván prot. egyházainkat a bénító láncoktól, 
helybeli egyháznak is azonnal felhasználta e drága időt 
s számkivetéséből visszatért lelkésze Major Sámuel veze-
tése — míg ideiglenesen egy csűrben tartották isteni-
tiszteletüket — 1784—1786-ig, tehát rövid 3 nyár alatt 
felépítették a templomot, mely tömérdek mennyiségű 
felajánlott építési szereken, szekér és kézi munkán kívül 
26,006 frt készpénzbe került. (Akkor!!) — Az új tem-
plom Advent i-ső vasárnapján szenteltetett fel — 
100 éves jubileumát ezért ünnepeltük Advent i-ső vasár-
napján. Míg e templomra őseink folyton költöttek, abba 
220 pfrton szószéket, 1600 pfrton oltárt állítva, az isko-
láról sem feledkeztek meg s míg 1783-ban egyetlen 
egy tanító-kántor, 1786-ban már két rendes tanár, 
két segéddel tanította az ifjúságot, 1793-ban az iskolát 
Syntaxis és Rethorikával gyarapították, 1794-ben tápin-
tézetet alapítottak, 1805-ben 9600 frton új pap- és ta-
nítólakot vettek, 1808-ban a tiszai kerület a tanoda 
mellé magyar tanszéket állított; 1818-ban letették a 
gymnasium alapját, 1826-ban új leányiskolát építettek, 
úgy, hogy ez időn 2 lelkész és 6—7 rendes tanító néha 
segédekkel vezették az egyház s iskola ügyeit. 

1810-ben az eddig különféle magyar és német 
egyház egy felügyelő alatt is közös kormányzatban egye-
sült (ma már teljesen magyar). 

1836-ban a 800 pfrt költséggel újonnan fedett 
templomban tartá az áhítatos egyház félszázados tem-
plomszentelési jubileumát. (Ez alkalomból az akkori lel-
kész Agonás Sámuel az ágostai hitvallást magyarra 
fordította.) 

1844-ben új áldozatokkal a nagyobb leányiskola 
ellátásáról kellett gondoskodni; s majd midőn 1850-ben 
az akkori kormány új iskola szervezési rendelete nyomán 
a helybeli tanodát 8 osztályúvá kellett átalakítani, ismét 
bekövetkezett az erőmegfeszítés ideje, s míg e felada-
tot az egyház áldozatot sem kiméivé megoldotta, ugyanez 
évben 1850-ben a Haynau-féle sérelmes vallási rendelet 
ellen erélyesen izgatva a rozsnyói egyház itt Rozsnyón 
vitte ki, hogy az esperesség ő Felségéhez itt készült 
protestáló feliratot nyújtott be ; majd meg 1853-ban az 
ev. tanároknak kormányi közegek által való vizsgálata 
ellen tiltakozott. »S hogy az 1859-iki pátenshez az akkori 
esperes ajánlására sem állhatott, ez kötelessége volt, nem 
érdeme ; de a sorstól adott jutalma mégis az, hogy a 
gömöri esperesség autonom egyházainak, Oetnekről 
szuronyok kai elkergetett esperességünknek e században 
kétségtelenül legkomolyabb gyűlése, 1886. május 9-én 
itt tartatott.* 

Ugyanezen 1859-ik évben új áldások folytán ez 
egyház a berzétei utcai paplakot újból felépíttette. 
1860-ban Melanchton Fülöp 3 százados ünnepének em-
lékére 344 frtos oltártakaró beszentelésével örökítette 
meg majd 1861-ben a templomnak háromnegyszázados 
fennállási jubileumát a 300 pfrtnyi költséggel újból me-
szelt templomban tartotta meg. (A »Vázlat« tudós szer-
zője ez alkalommal szintén, mint az egyház addigi tör-
ténetének megirója végzett nemes, hozzá méltó munkát.) 

Egyházunk utolsó negyedszázada nem kevésbé 
gazdag nagyszerű mozzanatokban 1862-ben a főgymna-
sium épületének teljes befejezését elhatározva, lelkes, 
minden oldalról jövő pártfogás mellett csakhamar ráte-
hette a zárkövet, mely ünnepélyét az akkori püspök 
Máday Károly és egyetemes felügyelő br. Prónay Gábor 
jelenléte tette fényesen emlékezetessé. 

Az 1871-ik év egyházunk örömére vált. A felejthe-
tetlen Máday helyére egyházunk lelkésze Czékus István vá-
lasztatván meg a tiszai kerület püspökéül a felavatási ünne-
pély ugyancsak városunkban tartatott meg a soronkívüli 
egyházkerületi gyűlésen, mely gyűlésen az egyetemes 
felügyelő, b. Prónay Gábor, s vele fia Dezső akkoron espe-
rességi, most egyetemes felügyelő, Karsay Sándor dunán-
túli, felavató superintendens, ZsedényiEde akkor kerületi, 
később egyetemes felügyelő, 8 főesperes, 60 pap, 33 fel-
ügyelő s nagyszámú közönség. Ugyancsak megélni en-
gedé a rozsnyói egyháznak jó sorsa azt is, hogy a ke-
rület főpásztorának, mint szeretett lelkészének 25 éves 
Rozsnyón való lelkészkedési jubileumát 1884-ben virág-
vasárnapján megünnepelhette. A folyó évben pedig a 
»Vázlat* írójának, a tanügy lelkes apostolának, Kramar-
csik Károlynak 50 éves tanári jubileumán ismét abban 
volt alkalma gyönyörködni, mint özönlik ősz férfiak se-
rege, a kik mind az itteni főiskola emlőin nőttek embe-
rekké, s mint versenyez a fiatalsággal tisztelegni tanára 
előtt, kinek fejét bizony még alig üté meg a tél dere. 

A »Vázlat« megemlékszik még az egyház halot-
tairól, hivatalnokairól stb. Megemlékszik más dolgokról 
is, melyeket szándékosan utoljára hagytam, mert ezen 
alkotások, arra hivatvák, hogy a legutóbbi 25 évet epo-
chalissá tegyék. Ertem egyrészt az ez időn belül' kelet-
kezett új intézeteket; másrészt a meg volt intézeteknek 
viszonyaiban létrehozott változtatásokat. 

Ilyen vívmánya az utolsó negyedszázadnak a mag-
tár, jelenleg 2081 frt 50 kr. alappal; ilyen a jillér-egylet, 
a mult év végén 4300 frt alappal (célja idővel az egy-
házhíveket minden egyházi teher alól feloldani). Említ-
sük meg itt, hogy a templom 1883-ban 2020 frt költ-
séggel új fedéllel s villámhárítóval lett ellátva. Ilyen 
nagyszerű vívmányok az új árvaház és az új felső leány-
iskola., melyeknek létesítéséhez az egyház ezerekre menő 
áldozatokkal járult s a melyekről t. olvasóink már több 
ízben olvashattak egyet-mást. 

Míg az élő hit e gyümölcsei mind arról tesznek 
bizonyságot, hogy a rozsnyói egyház híveiben az örök-
höz méltó lélek lakozik : addig két dolog ebben a »Váz-
lat*-ban mintha arról tenne sokak előtt tanúságot, hogy 
ez az áldozni tudó erő meg is tört két ízben. Egyszer, 
midőn az 1868-ik évi népoktatási törvény után elemi 
iskoláit községi iskolákká engedte válni; másszor, midőn 
az 1883 ik évi XXX. t. c. után a főgymnásíum számára 
állami segélyt fogadott el. A »Vázlat* e két pontja ér-
dekes s indokolásánál fogva, annyival is inkább, mert 
olyan férfiú tollából ered, a ki e változásokat mint te-
kintélyes szervező munkás élte át — komoly figyelemre 
méltó. Elemi iskoláit az egyház a városnak községi is-
kolául azért adta át, mert eltekintve attól, hogy az 
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1868. évi törvény akkor érte, midőn egyik elaggott ta-
nítójának nyugdíjáról kelle gondoskodnia s így a tanerők 
szaporítására hiányzott ereje; de volt erre fontosabb indoka 
is. *A vallásban való oktatás úgyis a Jelekezet kezében 
maradván, városi és államsegélylyel az elemi oktatást a 
kor fokozott kívánalmainak színvonalára emelni és egy 
város gyermekeinek közös intézetben folyó oktatása által 
odahatni, hogy ök testvérekül tekintsék egymást, a feleke-
zeti merev különváltság elválasztó falai pedig a polgári 
közszellem előtt leomoljanak: ez volt a magas cél, mely 
fontos elhatározásában az egyház előtt lebegett.« Magunk 
is a nézetben volnánk, mint bizonyára igen sok olvasónk, 
hogy a rozsnyói ev. egyház ez így megokolt lépése in-
dokaiban nagyon felvilágosodott és humánus, de követ-
kezményeiben veszedelmes lehet, miért is igen jó, ha 
ilyen lépéseknél a humanitás érzetét háttérbe szorítja a 
féltett jog érzete ; azonban mi, kik itt a viszonyokat is-
merjük, hol Rozsnyó város polgári intelligentiája tisztán 
protestáns, hol az iskolaszék ily protestáns férfiakból áll 
s az iskola maga nem más, mint a régi prot. szellemben 
vezetett prot. erőkkel ellátott intézet, csakhogy más né-
ven, nem látunk semmi veszedelmet e conversióban elemi 
iskoláinkra. Igaz, beállhat az eset, hogy idővel az iskola-
szék megváltozik és pedig a prot. viszonyokra hátrá-
nyosan : akkor azonban az egyház fenntartott jogánál 
fogva, bármikor visszahuzódhatik régi szárnyai mögé, 
iskolái régi nevéhez. 

A másik dolog a főgymnásium állami segélye. E 
dolog most oly napirendű, hogy erre nézve a rozsnyói 
egyház indokolását felesleges volna ismételni. A mi az 
államsegély igénybevételére az egyes intézeteket rászo-
rította, mindenütt egy és ugyanaz a baj. Elég itt annyi, 
hogy a főiskola itt is fenntartotta jogát bármely időben 
felbonthatni az állammal való szerződését, mi tehát a 
biztosíték mellett nem látunk az állami segélyben semmi 
veszedelmet főiskolánkra, már csak azért sem, mert azok 
közé tartozunk, kik az államsegély igénybevételét nem 
koldulásnak, hanem jogos követelésnek szempontjából 
fogjuk fel. 

Ennyi — a »Váz!at«-ból és »Vázlat«-ról. 
Visszatérve a jubileumi istenitiszteletre : az élénk 

hatást tett vázlatos történelem felolvasása után követke-
zett a gyülekezet 70 éven felüli tagjainak megáldása 
(2500 között mintegy 25 — 30) Ez az aktus tán a leg-
mélyebb benyomást tette a szívekre, hiszen sok vészt 
vihart látott hívekhez, ősz apák s anyákhoz szólott a 
főpásztor ajakáról a tiszteletteljes, a szerető, az áldó 
szózat, megnyitva minden hallgató szívét a gyönyörűen 
alkalmazott szent írási idézetekkel, hogy a százak ajká-
nak fohásza egy imává olvadjon össze, könyörögve az 
áldások Atyjahoz áldásáért. É méltó mozzanatot offer-
toriumi liturgia követte, melylyel és egy záró énekvers-
sel a kegyeletes ünnep véget ért. 

Estve egyházi alapra műkedvelői előadás volt, mely 
200 frton felül hozott tiszta eredményt. 

íme itt a letűnt ünnepély összevont képe. 
Eltűnődöm a multak nagy alakjain, nagy cseleke-

detein, nagy buzgóságán s nem tudok a feltoluló kér-
désre feleletet találni: »Mit mondanak majd rólunk 100 év 
múlva ?« Mert kárhoztató Ítélete lenne az a történelem-
nek a mi fejünkre, ha a lapok, melyek a mi korunknak 
szólnak, benne üresen maradnának. 

Stromp László. 

Provokált válasz a „Szlavóniai csend-életre." *) 
Sajnálatomat kell kifejeznem a felett, hogy nagy-

tiszteletű Nagy Ignác úrnak honn nem létemben érkezett 
cikkére eddig nem válaszolhattam, mivel alig is hihettem, 
hogy b. e. főesperes úr által már egyszer agyon hall-
gattatván, kedve lehetne ily cikk megírására, hanem ha 
megszokott irói viszketegsége folytán. 

A »Prot. egyh. és isk. lap« 44. számában N. I. 
kolkedi lelkész úr tollából »Szlavóniai csendélet* cím 
alatt egy cikk jelent meg, melyben nemcsak egy hiva-
tását jól felfogó s dicséretes szorgalommal működő 
szerény tanítói testület, nemcsak az alsó-baranyai egy-
házmegyének alesperese, hanem az egés/. egyházmegye 
kormányzó testülete — sőt az egyházkerület tisztviselői 
is élesen támadtatnak meg — kötelességmulasztással, 
hivatalos tisztökbeni hanyagsággal, hazajlatlansággal, sőt 
hazaárulás súlyos bűnével vád oltatván említett cikkíró által. 

Mi indíthatta őt e súlyos vád emelésére ? Szokott irói 
viszketegsége-e vagy az igazság bátor, nyilt feltárása ? 
e kérdést teheti föl e lap igen tisztelt olvasó közönsége ; 
de kiegészítő választ e kérdésre csak mi adhatunk, kik 
igen jól ismerjük cikkírót, s tudjuk, hogy ő az az em-
ber, ki képes ott, hol családi érdekről van szó, hol egy 
családtag gyengesége elpalástolásának szüksége forog 
fenn, saját hite s meggyőződése ellenére irni, sőt máso-
kat bűnbakul felállítani, ez majd válaszom folytán fog 
kiviláglani. Most egyelőre csak annyit jegyzek meg 
N. I. úrnak figyelmeztetésül, hogy az igazság tagadója, 
ferdítője — még ha palást takarja is — rossz vezetője 
az emberiségnek. 

De vegyük rendre a vádakat s nézzük, mennyiben 
igazak. »A mult tavaszon szerencsés voltam a visitacio 
egyik tagja lehetni, borzadálylyal láttuk, hogy a jó 
magyar névre keresztelt gyermekektől elvették még a 
keresztneveiket is, István, Sándor, János stb. lett Stipa, 
Skender, Ivan stb. A tankönyv horvát, a térképek, föld-
gömb horvát stb. szóval horvatizálnak erősen, és a mit 
megbírtak őrizni az ősök sokkal nehezebb időkben, azt 
el akarják prédálni az utódok, értem a szlavóniai tanító-
kat, könnyelműen és vakmerően.« 

Azt mondja cikke folyamán, »nagyon érzem a két-
szer leirt mondat súlyát.« Bizony érezheti is. Nincs 
időm, de meg e lap szűk tere sem engedi meg, hogy 
én itt államjogi dissertatiot tartsak. Minden a két ország 
(Magyar és Horvát) egymáshoz való jogi viszonyait is-
merő okos fő tudja azt, hogy az 1867-iki kiegyezésben 
Horvátország az iskolaügyben autonom jogot nyert, 
mint ilyen joggal megkívánhatja, hogy a Horvátország 
kebelében létező iskolákban a horvát mint közigazgatási 
nyelv taníttassák (ezt a jogot baranya-bácsi egyházmegye 
gyűlése is elismerte, mert az 1879-ki egyházmegyei 
gyűlés a hozzá olyan okból folyamodó szlavóniai taní-
tóknak, hogy ők kényteleníttetnek a horvát nyelvet is 
tanítani, ezen határozatot hozta: »alkalmazkodjanak min-
den tekintetben a horvátországi iskolai törvényekhez«); 
de dicséretére legyen mondva a horvát kormánynak, 
ezentúl semmit sem kiván: hiszen mai napság iskoláink-
ban magyar ének, magyar ima, magyar olvasás, magyar 
irás és számolás a Filó ker. kátéja, a dunamelléki kerü-
let által kiadott tankönyvekből tanult tananyagok magya 
rul hangzanak s hangzottak fel akkor is kétségen kívül, 
midőn N. I. úr szerencsés lehetett, mint a visitatió egyik 
szerény tagja a szlavóniai népiskolákban a tanítást meg-

*) Egyenes fölkérésre közöljük »szóról szóra, mint irva van.* 
Szerk. 

100* 
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vizsgálni. Ezt csak nem fogja kétségbe vonni ? Hogy az 
iskolában a Gönczy-féle falitábla mellett a horvát is ra-
gyog, ez nagyon természetes, mert a horvát tanfelügyelő 
vizsgájára csak nem készítheti el az ujjaból a horvát ol-
vasásra az a szegény tanító tanítványait? Hát Magyar-
országban nem ott van-e a horvátajkú iskolákban a hor-
vát abc mellett a magyar? s lássa cikkiró úr Horvát-
országban ilyesmit kérdésbe tenni, vagy ezért hazafiat-
lansággal vádolni azokat a tanítókat eszébe sem jut 
senkinek. 

A mi N. I. úrnak másik vádját illeti, az, hogy a 
szlavóniai tanítók már képesek arra is, hogy azt kiabál-
ják : »ez Horvátország, itt csakis a horvát nyelv jogos, 
bennem a szellem is horvát« stb. Ha történetesen vala-
melyik szlavóniai tanító el találta kiáltani, hogy ez »Hor-
vátország,« ebben igazat kiabált. Ezt a magyar parla-
ment előtt Tisza Kálmán úr is elismerte, s miért ne is-
merhetné el egy falusi tanító?! Hanem az már, hogy 
bennök még a szellem is horvát, bocsásson meg N. I. 
úr ; nem áll. Megcáfolja önnek ezen állítását működésök, 
meg az a körülmény, hogy horvátul beszélni nem is 
tudnak, s én csak azon türelmességén csodálkozom a 
horvát tanfelügyelőségnek, hogy idáig el nem mozdította 
őket, mint a kik a horvát népiskolai törvények igényei-
nek voltaképen nem is képesek megfelelni. 

A mi már N. I. urnák csekély személyem ellen 
irányzott vádját illeti, kezemet szívemre téve, nyugodt 
lélekkel tehetek nyilt vallomást arról, hogy könnyel-
műen nem hallgattam el semmit a plénum előtt, a mi 
előttem a vizita alkalmával bárhol is föl lett jelentve. 
Es én annyival is inkább tehetem a nyilt vallomást, 
mert más visitátor társaimra is hivatkozhatom e tekin-
tetben. Egyszer a b. emlékű, egyszer pedig a mostani 
főesperes úrral tartottuk meg a canonszerű egyház láto-
gatást Szlavóniában is, máskor midőn magam mentem e 
tisztet végezni, mindig vettem magam mellé egyet vagy 
kettőt paptársaim közül. Mohácsi, kölkedi, vörösmarti, 
sepsei, keői, daróci, rétfalui, haraszti, kórogyi és tordin-
cei lelkészek mondjátok meg, lett e csak egy szó is elő-
hozva előttünk azon ügyből, melynek elhallgatasáért N. 
I. úr engem »meggondolatlan könnyelműséggel vádol.* 
Alsó-Baranya s/lavoniai lelkészi kar, Bácsból a bajaival! 
Álljatok elő, tegyetek nyilt vallomást, el volt-e valami 
olyan egyházaitokból hallgatva általam, mit nekem az 
egyházmegyei plénum elé kellett volna terjesztenem ? 

Más itt a baj, e lapnak igen tisztelt olvasói, a mi-
ért N. I. úr tollat emelt, s most jövök már a dolog ve-
lejére. Jelesül az, hogy egyik legnépesebb szlavóniai 
egyházunkban működő lelkész úr »meggondolatlan köny-
nyelműséggel* a felekezeti iskolát az egyházmegyei fel-
sőbbség tudta s beleegyezése nélkül községivé változ-
tatta, s midőn ezen tette a népnél éles ellenzésre talált 
s a hívek, miután a mult évi visitátoroknak (kik között 
én már nem voltam jelen, hanem épen a szlavóniai 
csend-élet irója) hiába tettek e felől jelentést, a visitátor 
N. I. úr által e tárgy még sem került a plénum elé, 
mondom, miután így célt nem értek, kénytelenek voltak 
főtiszt, püspök úrhoz folyamodni, általa keresvén orvos-
lást ; az itt a baj, hogy most N. I. úr el akarván ma-
gáról hárítani a »megfoghatlan könnyelműséggel el-
követett hallgatás vádját, az alesperest és a szlavóniai 
tanítókat dobja bűnbakul a nagy világ elé, hazafiatlan-
sággal vádolva bennünket. 

Hazafiatlanság 1!! N. I. úr, volna igen sok, mit e 
szónál elmondhatnék s önnek szemére lobbanthatnék. . . 
de nem teszem, mert tilt az illem, tiltja e lap igen tisz-
telt olvasó közönsége iránt táplált tiszteletem, hogy önt 

arra a térre kövessem, hol áll. Csak azt kérdem, nem 
N. I. úr volt az, ki midőn az egyházmegyének egyik 
1015 lelket számláló szlavóniai egyháza s akkor csaknem 
halálos beteg lelkészéről igen szomorú képet adtam, in-
dítványozván, hogy ott, miután nincs administratio, az 
egyház végelpusztulással van fenyegetve, oda egy ad-
ministrátor rendeltessék, s miután igazamat átlátta az 
egyházmegye, 1883. egyházmegyei jegyzőkönyv 11-dik 
pontja alatt ki is mondta az administrátor szükségessé-
gét s a következő egyházkerületi gyűlés rendelt is oda 
adminisztrátort Vörös Pál úr személyében: nem Ón volt-e 
az, aki felállott s a plénum előtt indítványomat erősen 
ellenezte, annyira, hogy N I. úr és egy világi tanács-
biró úr között e felett nagy vita keletkezett s a főtiszt, 
kerületi gyűlés alkalmával ki is eszközölte, hogy ebben 
a népes egyházban máig is csak káplán van ? Egy anya-
szentegyházat, 1015 magyart veszni engedni? én kérdem, 
nem hazafiatlanság-e ? 

Elmondhatnék még többet is cikkére, de legyen 
ennyi elég ezúttal. Ha tetszik önnek tovább is törődni 
igénytelen személyemmel, ám tegye, mennyiszer csak 
tetszik. Kijelentve, hogy önnel ily tárgyban többé szóba 
nem állok : Salvavi animam meam. 

Kelecsényi Mihály. 

R É G I S É G E K . 
Az ellenreformátió történetéhez a felvidéken. 

Egyháztörténelmünk ezen sötét lapja még nincsen 
minden oldalról megvilágítva. Vannak városok, melyekről 
általában szokás feltenni, hogy ott a protestántismus nem 
vert gyökeret és nem is terjedett el, kizárólag kathol. 
hitet vallván most is. — Ezen városok közé tartozik 
Gnezda volt szabad kir. város, a Poprád folyó alsó vi-
dékén, a lublói határvár közelében. Ha az ide tartozó 
monographiák és leírások átkutattatnak és a hagyomá-
nyok is tekintetbe vétetnek, sehol sem akadunk biztos 
nyomára az ottani prot. vallásnak. 

E nyáron Gnezda város levéltárát tanulmányozván, 
igen érdekes adatokra akadtam, melyek nemcsak a mel-
lett szólanak, hogy ott általában a prot. hívek elszórtan 
előfordultak, hanem azt is bizonyítják, hogy hajdan az 
egész város az ev. hitet vallotta. 

1. Az 1516-ban kezdődő telekkönyv 31. oldalán a 
Gnezda városi tanács az 1587. évben következő magyar 
fordításban itt közlött okmányt állított ki : »Előttünk 
megjelent Szutorisz János rendes lelkészünk azon aláza-
tos kérelemmel, hogy engednők meg neki egész új ház 
építését nemcsak saját érdekében, de szeretett felesége 
és kedves gyermekei számára is ; a kérelem egész kész-
séggel teljesíttetett.« Ebből kétségtelenül kitetszik, hogy 
1587-ben Gnezdán az ev. egyház egy önálló lelkész ve-
zetése alatt szervezve volt. 

2. A »copia piarum materiarum* című könyvben 
az 1629-ik évről Lossi Imre szepesi káptalan főnöke és 
váradi püspök leirata találtatik, melyben O- és Uj-
Lubló, Gnezda, Rúzsbach, Forbász, Podolin és Hopgar-
ten, most kizárólagos kath. községeket komolyan meg-
inti, hogy térjenek vissza a szepesi káptalan hatósága 
alá, fizessék megint a cathedraticumot, miután most, nem 
tudni ki által, félrevezetve és hallatlan merészség által 
elcsábítva, elszakadtak a törvényes kath. hatóságoktól. 
E tény is azt bizonyítja, hogy Gnezda még 1629-ben is 
több, most egészen elkatholizált és eltótosodott közsé-
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gekkel, új hitében nem ismerte el a kath. hatóságot és 
az irányába való kötelezettséget. 

3. 1637-dik évi ápril 18-án a városi tanács Gnez-
dán születési levelet állított ki Spisko Vencel ifjú szá-
mára, kiről állíttatik : »ő a mi tisztelt és kedves, hű lel-
készünk Spisko Vencel és szeretett feleségének Agnetha-
nak fia.« E szerint Spisko Vencel 1637-ben egész Gnezda 
város lelkésze volt, minthogy a városi tanács nem az 
ev. község lelkészéről beszél, hanem Spiskót úgy említi 
fel, mintha ő az egész városban csak az egyedüli ev. 
hitközség lelkésze lett volna. 

4. Még 1676-ban, tehát az ellenreformátió után, 
mely Szepességen 1674-ben volt bevégezve, Gnezdán ev. 
egyházhívek előfordultak. Ugyanis a »levelezések® egyik 
csomójában előtalált és 1676-ban ápril 9-én kelt szigorú 
rendeletében Moszynszki András Lajos várkapitány 
Lublón Lubomirszky Heraclius Staniszló lengyel fejede-
lem és helytartó, a szepesi városokban meghagyja a 
gnezdaiaknak az áttérítést, következő szavakban, melyek 
hű fordítasban így hangzanak : »Az egyes és az összes 
gnezdai, Luther tanát követő polgároknak, kiket illet és 
kik a lublói várhoz tartoznak, ránk átruházott tekinté-
lyünknél fogva ezennel utolsószor megparancsoljuk, hogy 
jövő, azaz a húsvét utáni második vasárnapon a római 
kath. hitet az ottani egyházban vallják és a szent va-
csorát vegyék fel, ha másképen teszik, biztosak lehetnek, 
hogy roszalásunkkal találkozandnak és a fejedelem szi-
gorú parancsa végrehajtását minden késedelem nélkül 
tapasztalni fogjak. Ezen levél a biró úr által rögtön kihir-
detendő és nagyobb biztosság végett saját kezemmel alá-
íratott. — Kelt a lublói várban április 9-ikén 1676, Mo-
szynszky András Lajos.« E rendeletből arról győződhe-
tünk meg, hogy 1676-ban Gnezdán ugyan visszahelyezve 
találjuk a kath. istenitiszteletet, de az ev. polgárság még 
híven ragaszkodott az ev. hithez. 

5. A halálos csapás az ev. hitéletre Gnezdán csak 
a következő évben, azaz 1677-ben céloztatott a követ-
kező híven lefordított parancsban: »Bölcs és tisztelt Bíró 
uram ! Mivel Gnezda község a fejedelmi leirat és az Isten 
ellen az által vétkezett, hogy az elmúlt húsvéti ünnepen 
nem akart gyónni és a kath. hitre áttérni, azért meg-
parancsolom a bíró úrnak, hogy az ellenszegülő ev. há-
zakat irja össze és a kiállított jegyzék szerint azokba a 
compániát elhelyezze és a lakóknak meghagyja, hogy a 
bűnpénzt május elsején sub poena executionís a lublói 
várba hozzák. Ezen bűnpénzhez a magyarázatot a pa-
rancsnoktól fogják kapni, ki egyszersmind arról is fog gon-
doskodni, hogy a katonák jól egyenek és igyanak. Ezen 
parancsnak engedelmeskedjetek és azzal Isten veletek. 
Kelt 1677-ik évi ápril hó 25-ikén Moszynszky, a lublói 
vár alkapitánya.® Tehát ily szigorú eszközökhez kel-
lett talyamodniok, hogy az evangyeliom világát végre 
eloltsák. A katonák, kik akár milyen fajta emberekből 
összecsődíttettek a középkorban, szedték a bűnpénzt, 
ettek, ittak és dorbézoltak a lakók rovására és nem tá-
voztak a helyről, míg a sokat zaklatottak utoljára át nem 
tértek a kath. hitre. 

6. A katonai beszállásolás következményei nem 
maradtak ki. A szegény üldözöttek végre kénytelenek 
voltak engedni, ha nem akartak koldusbotra jutni. Ezt 
tapasztaljuk a többször nevezett lublói vár alkapitánya 
leiratából Gnezda városához, mely a következő 1678-dik 
évben jelent meg és melyet hű fordításban ekkép köz-
lünk : > Nagyon örülök, hogy az urak az egy idvezítő 
kath. hithez visszatértek és ezen hitért készek is áldo-
zatokat hozni. Miután azonban e szent vallás mindenki-
től megköveteli, hogy húsvétra vagy pedig 2 héttel az-

előtt vagy utána a pap előtt megjelenjék és a gyónás 
után a szent vacsorát vegye fel, azért szigorúan meg-
parancsolom Gnezda lakóinak és különösen a bírónak, a 
tanácsnak és az esküdteknek, hogy a húsvéti gyónást el 
ne mulasszák. A ki ezen parancs ellen vétkezik, minden 
kegyelem nélkül 20 lengyel márk lefizetésére elitéltetik. 
Nagyobb hitelül saját kezemmel az okmányt alá'rtam és 
pecsétemet rányomtam. Kelt a lublói várban 1678-dik 
évi ápril hó 3-ikán, Moszinszky A. L.« Névleg áttértek 
e szerint a gnezdaiak, de a gyónástól még mindig vona-
kodtak, míg későbben minden ellenállásuk megtöretett. 

A közlöttekből kiviláglik, hogyha Szutorisz János 
ev. lelkészt 1587-ben elsőnek is vennők fel Gnezdán, de 
valószínű, hogy itt is mint egész Szepességen hamarább 
kezdődött a reformátió: úgy mégis körülbelül száz évig 
állott, majd az egész Gnezda város, majd csak egy része 
a hitjavítás szolgálatában, ámbár e körülmény, mint mon-
dám, eddigélé még nem volt kiderítve. 

Weber Samu. 

K Ü L F Ö L D . 

A Gusztáv-Adolf-egylet 68-ik számú röpirata. 
Ezen és ehhez hasonló nyilatkozványok célja : a 

Gusztáv-Adolf-egylet ismertetése, egy félív rövid, képek-
kel is ékesített keretében. Az 56-ik számú, melyet képek-
kel, magyar nyelven alulírott is közrebocsátott, oly 
közkedvességet nyert, hogy 200,000 példányban terje-
dett el s még most is kerestetik. Ez azonban teljesen 
elfogyván, helyébe a jelenlegit bocsatja közre az egylet 
központi bizottsága, melynek szövege im itt következik : 

»E lapot magával, Gusztáv Adolf svéd király ké-
pével ékesítjük, ennek nevét viselvén egyletünk, e hős 
jővén a 30 éves háború idején hazájából német hitsorsosai-
nak segítségére. A 30 éves háború (1618—1.648) oly 
vallásháború volt, mely az evangyeliomi egyháznak és 
tannak teljes kiirtását célozta. E cél 1629-ben majdnem 
el volt érve. Az evangélikusok a diadalmas katholikusok 
ellen nem birtak többé sereget küldeni. Már törvényt 
is hoztak, mely az ev. egyház megsemmisítését tette 
kilátásba, mikor Gusztáv Adolf kis, de vallásos és bátor 
sereggel kötött ki Pomerániában és diadalmasan vonult 
a katholikus seregekelé. 1632 nov. 6-án a lützeni csatában 
mint győztes hősi halált halt; de akkor az evangéliku-
sok részére már annyi előnyt vívott volt ki, hogy nekik 
utóbb a vesztfáliai békében a katholikusokkal egyenlő 
jogokat kellett megadni. Ekkép lett Gusztáv Adolf német-
országi hitsorsosainak Istentől küldött megmentőjévé. 

Lützen mellett körülbelől azon helyeD, hol el-
esett, lovásza Erichson, tizenhárom paraszt segítségé-
vel egyszerű, faragatlan követ állított fel, hogy ez jel-
zője legyen azon helynek, melyen az egész németországi 
ev. egyházra egyiránt főfontosságú, áldozati halál történt. 

Ámde Isten kegyelmes végzése folytán ez áldozati 
halálnak még 200 esztendő után is az egyetemes ev. 
egyház részére új, gazdag állás forrásává kelle válnia. A 
hálás utókor végre elhatározta, hogy Gusztáv Adolfnak 
méltóbb emléket állítson és 1832-ben nov. 6-án a lüt-
zeni csatatéren roppant néptömeg gyűlt a svéd kő fölé 
emelt vas-emléke alapkövének letételére. E mellett indít-
ványozták, hogy a hitsorsaiért elesett hős királynak még 
más, élő emléket állítsanak oly egyletben, mely miként 
Gusztáv Adolf karddal, most a szellem fegyvereivel és a 
szeretet adományaival a megszorult hitsorsosoknak vi-
gyen segélyt. Ez a mi egyletünk eredete, oly evangyéliomi 
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keresztyéneknek egyesülete, mely katholikus népesség 
közepette lakó szétszórt vagy kis gyülekezeteket képező 
hitsorsosainak segélyt nyújtson a végre, hogy a saját 
tehetségükből meg nem szerezhető rendes istenitisztelet 
a rendezett lelki gondozás áldását élvezhessék. 

Kis kezdetből lassan, utóbb gyorsan gyarapodott 
az egylet. Jelenleg 44 fő-, 1764 fiók-, 421 nő- és 
9 egyetemi tanuló-egyletet számlál. Az utolsó 1884/85. 
zárszámadáskor 1296 gyülekezetet segélyezett 660,086 
márkával, kezdet óta pedig 20 millió márkát fordított 
3237 gyülekezetre. E gyülekezetek legtöbbje neki köszöni 
a teljes tönkremenéstől való megmentetését. Sok gyüleke-
zet ezen egylet bátorítása és segélye nélkül nem merészelt 
volna életre kelni. A nagy területen szétszóit ev. csa'ádok, 
melyekből ez egyházak keletkeztek, sohasem tartották volna 
lehetségesnek, hogy gyülekezetté társu'hassanak és elszór-
tan, az egyházzal való élénk összeköttetés, Isten igéje 
és a szentség erősítője nélkül az elszakadás kisérteteinek, 
melyekben kath. környeztökben ritkán van hiány, áldo-
zatul estek volna. Pedig a katholicizmushoz pártolás még 
nem a legrosszabb. Rosszabb ennél az, hogy sokan, ha 
tartósan nélkülözik a templomi épülést, lassanként el-
vesztik a lelki táp iránti érzéket és teljts istenfeledésbe 
siilyednek Ily nyomor ellen a G.-A.-egylet eddig elé már 
erélyesen küzdött. 

Segített 1348 templomot és imaházat, 673 isko'át 
és 429 paplakot építeni. Adományaival hozzájárult 564 
javítási építkezéshez, 145 templom-, iskola- és temetőte-
lek megszerzéséhez, 1039 adósság törlesztéshez, 458 papi 
és 1254 tanitói fizetéshez. Folyton gyámolít 53 tanító-
képzőt és más tanintézetet, 355 konfirmánsok menhe-
lyét, melyekben a római propaganda által veszélyez-
tetett gyermekek felvétetnek és 19 özvegy-intézeti 
pénztárt. Az utolsó évben 22 templom és imaház szen-
teltetett fel melyekhez a G.-A.-egylet nagyobb vagy ki-
sebb mértékben járult, s e mellett hozzájárulásával 6 is-
kola és paplak készült. 

Mondják, hogy a számok beszélnek. Igaz, a szá-
mok is beszélnek ; fennhangon szólnak az ezerféle ínség-
ről és szorulságról, az ev. testvéri szeretet erősítő és 
mentő kezeiről és azon áldásokról, melyeket ezen mentő 
szeretet eddig már szétárasztott. Azonban egyetlen kép és 
szó által szemlélhetővé tett példa nyíltabban és meggyő-
zőbben beszél, mint egy egész csomó szám. 

Tekintsétek meg e nyomorult faalkotmányt 1 (Egy 
parasztházhoz hasonló, kereszttel jelölt deszka-épület 
képe van a szöveg közé nyomva.) Ez volt Hohenbach 
galíciai gyülekezet »ev. temploma« még mielőtt 1869-ben 
a G.-A.-egylet vette gondozása alá. Ezen roskatag deszka-
gunyhó új építménynek elodázhatlan szükségét tüntette fel. 
De honnan vették volna ezen tűz és vizáradások állal lá-
togatott szegény hívek a módot arra, hogy az eredetileg 
10,000 frttal előirányzott építési költséget, mely a homo-
kos talaj és a 25 mértföldről fuvarozható kőanyag miatt 
23,000 frtig emelkedett, előteremtsék? A hitrokonok 
szeretete kitűnő módon nyilvánult a hithű német gyar-
mat-gyülekezet iránt. Az 1875-ben Potsdamban tartott 
G.-A.-egyleti nagygyűlés valamennyi szavazatával csupán 
kettő ellen, megszavazta ezen gyülekezetnek a »közös 
szeretet-adományt*, mely 17,000 márkát tett s melyhez 
a brandenburgi főegylet, mint ünnepi ajándékot, még 
13,000 márkát csatolt. Az egylet fennállása óta még soha 
nem gyámolíttatott gyülekezet ily bőven és a potsdami 
nagygyűlésen résztvettek előtt bizonyára felejthetlen, mily 
meghatottan mondott köszönetet Zipser lelkész, ki ho-
henbachi gyülekezetével sok ideig megosztotta volt az 
inség és gond nehéz napjait. 

Ugyanily mély hála érzelmei közt ünnepelhették 
1876. okt. 22. a nagyban megörvendeztetett hohenbachi 
gyarmatosok új templomuk felszentelését, megemlékezve 
arról, hogy a G.-A.-egyletben egyesült hitrokonok mily 
testvérileg segítették azt felépíteni. Nézzétek meg e 
csinos kis templom képét. (Mellé nyomva a templom 
képe). Ott áll az orosz határon, mint beszédes, 
tanuja a segítő ev. testvéri szeretetnek és mint példája 
a G.-A.-egylet számos áldásos tetteinek. 

És mégis, bármi nagyot mivelt is már ezen egylet, 
még sokkal nagyobbak a feladatok, melyek előtte fel-
merülnek. Még mindig száz számra vannak oly gyüle-
kezetek, melyek velünk egy drága hiten vannak, de je-
lenleg még nagy veszedelemben forognak, Ínséget és 
üldöztetést szenvednek. Az utolsó esztendőban segélye-
zett gyülekezetek közt csupán 24 volt olyan, mely any-
nyira vergődött, hogy többé az egylet támogatására 
nem szorul. Ezekkel szemben 13 templom, iskola és 
paplak új építésébe fogtak és az egylet gondozása alatt 
álló ev. hitrokonoknak szükségök van még 256 tem-
plomra, 123 iskolára és 107 paplakra, ide nem számítva 
még a több mint 3.800,000 márkát tevő súlyos adósságot, 
mely még 1330 segélyt kereső gyülekezet nyög. 

Legtöbben közületek, szeretett hitrokonok, alig 
sejtik, mily szomorú egyházi viszonyok közt élnek a 
szétszórt ev. gyülekezetek. Ti kétségkívül oly gyüleke-
zetekhez tartoztok, melyeknek méltóbb templomuk és ren-
des istenitiszteletük van és kényelmes fekvésű iskolával bír-
nak és minden egyháztag fáradság nélkül vehet részt az 
istenitiszteletben és örömben, bánatban könnyen járulhat 
lelkészéhez. De gondoljátok magatokat bele oly gyüle-
kezetbe, mely a rendezett egyházi életnek összes segéd-
eszközeit nélkülözi. Ily gyülekezet áll talán 500—1000 
lélekből, kik 20—30, sőt még több helységben több négy-
szög mértföldnyire szét vannak szórva. Lehet temploma, 
de ez talán régi és rozzant, vagy pedig, úgy mint Hochen-
bach, csak roskatag gunyhóval bír s abban tartja isteni-
tiszteleteit ; sok egyháztagnak ellenben egy, két vagy 
több óráig kell járniok, míg ezen imádás helyére eljut-
hatnak, mi öregekre és gyengékre, kivált esőben, hóban 
zivatarban és hidegben még erős férfiakra nézve is lehe-
tetlen. Van e gyülekezetnek talán lelkésze; de ily nagy 
távolságokban hogy juthasson el idejekorán a beteghez 
és haldoklóhoz ? Kedvező esetben van ev. iskolája, de 
ez sokak számára oly messze esik, hogy gyermekeiknek 
a kath. iskolába kell menniök, melyben mint »eretnekek* 
gúnynak és térítgetésnek vannak kitéve, s mint konfir-
mándusok, hogyan juthassanak a gyermekek a távoli lel-
készekhez. 

Dacára ily ínségeknek és akadályoknak, szórvá-
nyos gyülekezeteink mégis erősen ragaszkodnak ev. 
hitökhez és vágynak Isten igéje után. Nagy, minket erősen 
megszégyenítő, sőt sokunk előtt alig megfoghatató ál-
dozatokat hoznak, csakhogy szegényes egyházi és isko-
lai állapotjukat, javíthassák, vagy legalább fenntarthassák, 
közülök sokan boldognak tartanák magukat, ha még oly 
egyszerű imaházzal bírhatnának. Nagyszámú gyülekeze-
tek állami adójuknak 50, 100 és több percentjét fizetik 
egyházi célokra. Némelyek, dacára ily áldozatkészsé-
güknek, huzamosan nem képesek ily súlyos terheket 
viselni vagy pedig a G.-A.-egylet segélye nélkül a leg-
szükségesebbet előteremteni. 

Ily hitsorsosaink épen oly méltók, segélyünkre, 
mint a hogy arra szorulnak ? Ávagy nem akarnátok-e 
ti, kik eddig a G.-A.-egyletet nem ismertétek vagy 
érette mitsem áldoztatok, ezentúl csatlakozni azokhoz, 
kik tehetségükhöz képest segítenek ínséges hitsorsosaikon ? 
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Ezeknek élén áll a német birodalom császára, ki a 
fenntemlített potsdami G.-A.-egyleti nagygyűlésen sze-
mélyesen jött a küldöttek közé, hogy részvétét kifejezze 
ily szóval: »Leghőbb kívánságom, hogy ezen ügy minél 
inkább elterjedjen és minél inkább meggyökerezzék.« 

Ezért is kérjük mindazokat, kiknek kezébe kerül e 
lap, hogy nagy vagy kis adományaikat azok adomá-
nyaival egyesítsék, kik eddig is már tettleg pártolták 
egyletünket. Szüksége van ily fokozott részvétre. A mi 
a G.-A.-egylet az ev. egyháznak, az a Bonifacíus-egylet 
a kath. egyháznak, csupán azzal a különbséggel, hogy a 
G.-A.-egylet csupán védeni és megtartani kiván, míg 
a Bonifacius egylet nagyrészt a propagandával, azaz a 
protestánsok megtámadásával és megtérítésével is fog-
lalko. ik. Hasonlítsuk csak össze a két egyletet. A Boni-
facius-egylet a mult évben közel 750,000 márkát vett 
be, nem számítva az előtte való év 200,000 márka ma-
radékát. Ezt is hozzá számítva, 950,000 márkátvet t be; 
és ezzel szemben áll az ugyanezen évben a G.-A.-egylet 
csak 650,000 márkával. Evangélikus részről azonban a 
szükséglet hasonlíthatatlanul nagyobb, mint katholikus 
részről. Míg ez idő szerint a G.-A.-egylet ajtaja előtt 1300 
kérő gyülekezet fekszik, a B.-e. utolsó tudósítása szerint 
ott csak 303 gyülekezetről van szó, melyeket természete-
sen nagyobb összegekkel segélyezhetett, minta G.-A.-egy-
let az ő, sok gyülekezeteivel tehette. Avagy nem a legna-
gyobb mertékben megszégyeníthető-e ez reánk nézve? 
Avagy nem kétszeresen szükséges, hogy a G.-A.-egylet 
barátai és előmozdítás megszaporodjanak ?« 

A röpirat ezután visszautasítja azon vádat, mintha 
a református gyülekezeteket bővebben pártolná, mint a 
lutheránusokét és akként végzi nyilatkozványát: 

»Vajha egyletünkön ezentúl is Isten áldása lenne, 
és gyülekezeteinkben mindenütt fennállana, erősödnék és 
gyarapodnék a kath. környezetben élő ev. hitrokonaink 
megóvására irányzott áldozatkészség! Küzdelem idejét 
éljük. Béke- és mentő- művünkre soha nem volt nagyobb 
szükség. Nagy a feladat, de nem kétségeskedünk miatta. 
»Isten nem adta nekünk a félelemnek lelkét, hanem 
az erőét és a szeretetét.« (2. Tim. I, 7. Amen.) Lipcse, 
1886. a reformátió ünnepén. — A központi bizottság.« 

Láng Adolf. 

I R O D A L O M . 
Tapasztalati lélektan. Irta dr. Öreg János. Máso-

dik kiadásban jelent meg az e téren már kiváló szerző 
fenntebbi című műve. A bevezetésen kívül négy részben 
tárgyalja az érzeteket, a gondolat világát, az érzelmeket 
s az akaratot, míg a függelékben szól a nemi és egyéni 
tulajdonságokról, a vérmérsékletről, az életkorokról s a 
nemekről, emberfajokról, nemzetekről stb. röviden, egy-
szerűen, világosan. Nagy gonddal vannak különösen ösz 
szeállítva a testnek és léleknek kölcsönhatására vonat-
kozó legújabb physiologiai és psychologiai kutatások 
eredményei. A szerző neve s eddigi munkássága e mű-
vének is legjobb ajánlólevele. A mű ifj. Csáthy Károly-
nál jelent meg már 1887-re, Debrecenben. Ára 60 kr. 

Erkölcstan, Gymnasiumok, reáliskolák, tanító- és 
tanitónőképezdék, polgári leányiskolák stb. számára irta 
Tóth Pál a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület felsőbb 
leánynevelő intézetének igazgatója. E mű is már 2-dik 
javított kiadásban jelenik meg most. Igen helyesen s szé-
pen mondja szerző előszavában: »Az erkölcsi érzület 
napjainkban ingatag alapokon nyugszik. Boldog, ki meg 
bírja őrizni jellemét tisztán, szeplőtlenül, már pedig jel-

lem, nemes, tiszta jellem teszi az embert. Korán, a lélek 
romlatlan korában adjuk kezébe a tudományt a gondol-
kodó ifjúnak, de ne legyen az csak holt anyag, eleve-
nítsük meg lelkünk, szellemünk melegével. A példák von-
zanak. Legyen e tekintetben az erkölcstan előadasa a 
történelem és társadalmi élet jellemalakjaival összekötve.« 
S valóban az elmélet mellett az egész mű egy panthe-
onja az emberiség legnagyobb alakjainak és ezt az egé-
szen abstract tárgyat ezek által teszi felfoghatóvá, ért-
hetővé, szemlélhetővé. Melegen ajánlhatjuk nemcsak mint 
tankönyvet, de mint kedves olvasmányt is. A mű Kókai 
Lajosnál jelent meg Budapesten. Ara 60 kr. 

Alkotmánytan. A polgári jogok és kötelességek rö-
vid ismertetése népiskolai növendékek használatára címmel 
jelent meg a »Győrffy«-féle népiskolai képes tankönyvek* 
vállalatának V. füzete Esztergomban. Szer;.ője Gyó'rffy 
I., kiadója Buzárovits Gusztáv, a kinek jobb lett volna 
nevét oda nem nyomtatni, hadd találgatta volna a kö-
zönség, hogy ki lehet az, kinek nyomdájából ilyen íz-
léstelen kiállítású mű került ki s a feleletet rá ne adta 
volna meg ő maga. Igaz, hogy a könyv ára csak 10 kr. 
s ezért az árért valami díszes kiállítást követelni nem 
lehet; de annyit mégis megkívánhatunk ennyiért is, hogy 
legalább ne olyan legyen, mint egy »egyptomi álmos-
könyve Épen a külső miatt bizonyos kedvetlenséggel veszi 
az ember kezébe is a könyvecskét, mert a gyarló forma 
alatt gyarló tartalmat is, holmi íércmunkát vél rejleni ; 
pedig ebben kellemesen csalódunk. A művecske öt főrész 
alatt tárgyalja le az alkotmánytant, u. m. a közigazga-
tás ; az állam, államhatalom; az igazságszolgáltatás; 
polgári jogaink és kötelességeink szorosabb értelemben 
s a magánjog fejezetek alatt. Az irály könnyen érthető, 
világos, rövid, sőt egyszer-másszor túl tömör. Igazan 
csak vezérfonal, mely csak a tanitó által adott magya-
rázatok főbb pontjait fixirozza. Az egész különben nagy 
anyagot oly könnyen áttekinthetőleg közli, hogy annak 
minden képlete világosan állhat a gyermek előtt. Sike-
rülteknek s helyeseknek tartom azokat a hazafias s 
erkölcsi tartalmú kis intéseket melyek több helyütt adat-
nak a szakaszok végén. Kifogásom van azonban az ellen, 
hogy, a míg a népfelkelési törvényt már ismeri s azt 
kivonatosan közli is, addig ev. ref. egyházunknak jóval 
régibb keletű zsinati törvényeiről mit sem tud szerző s 
míg egyfelől úgy emlékezik meg a protestáns egyházak-
ról, mint »hazánkban dívó más vallas felekezetekről® (tehát 
csak dívó felekezet vagyunk ?!), másfelől sem szentesített 
törvény által bírt hivatalos címünket nem tudja, »helvét 
evangélikust oknak nevezvén minket, sem arról nem vett tu-
domást, hogy az egyházkerületek fejei többé nem superin-
tendensek, hanem, szintén a szentesített törvény szerint, 
püspökök; valamint a főrendiház szervezetéről szólván 
ott is csak általánosságban mondja, hogy ennek a többek 
között tagjai »a prot. vallás felekezetek superintenden-
sei«, mintha itt nem volna semmi közelebbi megszorí-
tás s mintha a főgondnokok közül nem volna egyik sem 
tagja a főrendi háznak (17. 24. 1.). A szerző erősen fele-
kezetiességét az is mutatja, hogy a felekezeti iskolák szer-
vezetéről szólván, csak a róm. kath. iskolák szervezetét 
említi fel, a prot. iskolákról teljesen hallgat. Sajtóhibáktól 
s provinciálismusoktól sem ment a könyvecske. Mind-
kettőre nagyon kell ügyelni épen népiskolai használatra 
szánt könyvnél. Kibocsájtó, beojtatni, bocsáj tatilc stb. 
szólásformákat nem sanctionálta a művelt irodalom, ef-
félék legfeljebb a jellemzetesség kedvéért használhatók 
népies művekben. Különben a jelzett hibák kijavításával 
s kellő magyarázatokkal a könyvecske egészen megfelel 
céljának. Ajánljuk tanítóink figyelmébe. K. B. 
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Keresztyén Népbarát (I-ső évfolyam). A Buda-
pesten székelő »Missdó és Gusztáv-Adolf-egylet« folyó 
év ápril havában indította meg a »Keresztyén Népbarát« 
képes havi folyóirat első évfolyamát s azt e hó i-én 
szétküldött 9-ik számával be is fejezte. A nagy nyolcad-
rét alakban igen szép kiállításban megjelenő »Keresztyén 
Népbarát* számai a következő érdekesebb közleményeket 
hozták : XC. zsoltár Kecskeméthy Istvántól. Mennybe-
menetel S. A. A tékozló fiú panasza. Vallás-erkölcsiség 
előmozdítása Király Gyulától. A Reformatió emlékezete 
Pátkay Imrétől. Temetői hangok Gerock után. Lord 
Schaftesbury. Missziói értesítések. Egy titkos jóltevő 
Szász Károlytól. Intő szózat. Dr. Weisstól. Levél a szer-
kesztőséghez. Vasárnap és Istenháza, Király Gyulától. 
Fördői élet. Funcke Ottó után. A bányában. A kholera 
és pálinkaivás. A több mint 2000 példányban (egy szám 
postai szétküldéssel 3 kr.) megjelenő ^Keresztyén Nép-
barát* első évfolyamát csinos borítékba fűzve 25 kr. be-
küldése után a Hornyánszky Viktor könyvkereskedése 
bérmentve küldendi meg (Budapest M. T. Ákadémia épü-
let) azoknak, kik a nép és serdülő ifjúság kezébe olcsó 
s épületes olvasmányokat akarnak adni a közelgő kará-
csonyi ünnepek alkalmával. 

A „Magyar paedagogiai szemle" X l l dik füzete 
RiU Jó zsef szerkesztésében megjelent. Tartalma : Benső 
hivatás és a tanítói pálya. Rill József. (Vajdafy Ernő 
életrajzával, fénynyomatú arcképével és neve sajátkezű 
aláírásának lenyomatával. Életpályaválasztás. Dr. Márki 
József. Két országos jubileumi ünnepély. Irta Tóth 
József. Következtetések és tanulságok. Fuchs Ádám. 
Emlékbeszéd Mayer Miksa fölött. Lederer Á.-tól. A Nagy-
Varadra történt tanügyi kirándulás részletei. Göndöcs 
István. Tanügytörténeti adalékok. (I. A miniszter jelen-
tése a közoktatás állapotáról 1885 — 86. II. Előszó »a 
magyar iskolajog megszilárdulása* című cikkhez). Irodalmi 
Kalaúz : a) Tankönyvek és taneszközök, b) Tanítóegyle-
tek irodalmi működése, c) Tanintézetek állapota, d) Tan-
ügy és egyéb irodalmi mozgalmak, e) Könyvészet. 
Tanügyi lapok és folyóiratok repertóriuma. Tanügyi 
krónika. Tanítók »Emlékeztető «-je december havára. 

Gyermekeinknek. Ez a címe egy kis verses kö-
szöntő könyvnek, melyet Peres Sándor irt s Drodtlefif 
Rudolf adott ki Pozsonyban. A könyvecske ára 20 kr. 
No nem is ér többet 1 Szerző igazolta is, hogy könnyű 
valamit a theoriában elgondolni, de nagyon nehéz azt 
a gyakorlatban ki is vinni. Előszavában kifogásolja az 
eddig megjelent köszöntős könyveket, hogy »irodalmunk 
e nemű művei részint nem a gyermekhez mért nyelve-
zettel vannak készítve, részint mesterkéltek, részint és 
legkivált pedig ellenkeznek a paedagogia kívánalmaival. 
Nemcsak magas gondolat- és érzelem körben mozognak, 
avagy túlságosan naivak; nemcsak keresett, fellengős 
nyelvet hasznainak: hanem« — — — stb. Hogy is 
van csak az a példabeszéd: »Más szemében ő a szálkát 
megleli, magáéban a gerendát feledi«?l Szerző úgy lát-
szik feledte ezt ; pedig jó lett volna emlékezetben tartani. 
Ily émelygős, ily banalis frázisokkal telt versekkel bizony 
ne jöjjenek gyermekeink köszöntgetni. Érezzen az a 
gyermek egészséges, korahoz mért, igaz érzéseket, s ne 
legyen sentimentalis, édeskés, korán érett és ne okoskod-
jék nekem ilyen formán: »Ruhat, lakást te adsz nekem, 
— Te adod az eledelem, — Eljáratsz az iskolába, — 
Hogy ne nőjek fel hiaba, — Bátoritol, erősítel, — Dol-
gom, hogy jól végezzem el, — És a kezed meg mu-
tatja, — Melyik az erények út ja : Ezért szeretlek én 
nagyon — Szóval, hogy ki sem mondhatom« — stb. 
A ki szereti a maga érdemeit gyermekei, öcscsei, húgai 
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avagy tanítványai szája által dicsértetni s azok felett 
szeret elérzékenyedni: annak ajánlhatom a könyvecskét. 

K. B. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Legfelsőbb adomány. Király ő felsége a felsö-

szováthi ev. ref. egyházközségnek temploma és lelkész-
laka helyreállítására 100 frtnyi segélyt adományozott. 

* Leikészválasztás. A deési egyházmegyében fekvő 
domokosi reform, egyház Kó'pataky Gyula marosvásár-
helyi segédlelkészt, budapesti theologicumunk egyik jeles 
növendékét választotta papjává. Fogadja szíves gratula-
ciónkat 1 

* Lelkészjelölés. A felső-baranyai egyházmegye 
szt.-erzsébeti lelkészi állomásra december 6-án : Gödöllei 
József némedi, Szigethy Bálint csehii h. lelkészek, Szűcs 
László hidvégi tanitó-káplán, Szűcs Endre szt.-erzsébeti 
és Munkácsy Lajos belvárdi h. lelkészek jelöltettek ki. 

* A Daranyi csa lád és a budapest i reform, 
egyház. Özvegy Darányi Ignácné született Földváry 
Borbála a mult szombaton — f. hó 4-ikén — tartotta 
nevenapját. Fiai, leányai, vejei megjelentek a szeretett 
édes anya tiszteletére, kedélyes családi ünnepély tarta-
tott. Legalább úgy képzelem, mert reporter nem volt 
hivatalos a csendes családi ünnepélyre, de lapunknak 
sem hivatása akár kisebb, akár nagyobb körű lakomák-
ról hírt venni és közölni. De hát ez a lakoma a szó 
valódi értelmében keresztyén lakoma — szeretet ven-
dégsége -— volt. Az ünnepelt anya, az ünneplő gyer-
mekek Isten iránti hálájuknak tettekkel is kifejezést adan-

| dók, egy kötelezvényt állítottak ki 1000 frtról, melyben 
kötelezik magukat : özvegy Darányi Ignácné 300 forint, 
dr. Darányi Ignác 300, Darányi Borbála, dr. Hóman 
Ottóné 100, Darányi Erzsébet, Valkay Bertalanné 100, 
Darányi Kálmán 100, Darányi Gyula 100 s így össze-
sen 1000 frt erejéig arra, hogy a budai reform, templom 
építésének megkezdése után legfeljebb 3 hó alatt az 
említett összegeket a budai ref. templomra befizetik. A 
hiteles alakban kiállított kötvény beadatott Szász Károly 
püspök- s lelkész úrnak, általa pedig beadatik a buda-
pesti ref. egyháztanácsnak. A kik különben a nevezett 
családot közelebbről ismerik, azokra nézve ezen keresz-
tyénies névnapi ünnepély nem meglepő. Néhai Darányi 
Ignác 1000 frtot hagyományozott ezelőtt néhány évvel 
a pesti ref. egyháznak azon kikötéssel, hogy ennek fe-
jében családja tagjai mentessenek fel az évi egyházi 
adó fizetése alól. A mely egyháztanácsi ülésben a vég-
rendeletet felolvasták, ugyanabban olvasták fel fiának, 
dr. Darányi Ignácnak a levelét, melyben kötelezte ma-
gát a fennti végrendelet dacára 10 frt évi adó fizeté-
sére; az özvegy pedig most egy éve tudatta az egy-
háztanácscsal, hogy a míg él, évenként 40 frttal póto-
landja a budai ref. segédlelkész fizetését. Egy vallásos 
keblű édes anya áldásos hatása nemzedékről-nemzedékre 
érezhető 1 

* A salgó-tarjani k ő s z é n b á n y a - r é s z v é n y t a r s a s a g 
és az országos prot. árvaház. B. KochmeUter Frigyes, 
az országos árva egyesület elnöke a napokban töltöttebe 
70-dik évét. A nemes bárót ez alkalomból számos tisz-
telője üdvözölte, magánosok és testületek egyaránt siet-
vén kifejezni tiszteletüket a kereskedelem és a protest. 
jótékonyság e kimagasló alakja iránt. A kereskedelmi 
és iparkamra az orsz. prot. árvaház választmánya is részt 
vett és vesz az üdvözlésben szíves szavakkal, őszinte ér-
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zéssel. De a legszebb üdvözletet a »Salgótarjáni kőszén-
bánya-részvénytársulat « tartotta, mely az ünnepeltnek 
azzal kedveskedett, hogy a báró lelkével annyira össze-
forrott prot. árvaház javára eddig adott 50 métermázsa 
kocka-szén ajándékát 200 métermázsára emelte fel. A 
valóban becses levél, melyben e szép ajándékot az igaz-
gatóság fölajánlotta, így hangzik: »Az országos prot. 
árvaegyesület mélyen tisztelt elnökének, mélt. b Koch-
meister Frigyes úrnak 70-ik születésnapi ünnepe kedves 
alkalmat nyújt nekünk személye iránti tiszteletünk kife-
jezésére ; és mi azt hisszük, hogy az egyesület nemes 
védőjének és fáradhatatlan előharcosának atyai gondos-
ságát és nemes törekvését az által fogjuk leginkább elő-
mozdítani, ha az eddig 50 métermázsa kocka-szénből 
álló adományunkat 200 métermázsára emeljük. Ezen 
szénmennyiséget a legközelebbi napokban az egyesület 
rendelkezésére bocsátjuk. Budapest, 1886. nov. 26-ikán. 
Teljes tisztelettel »A salgó-tarjáni kőszénbánya-részvény-
társaság, Feldmann, főigazgató.« 

* A j ó t é k o n y s á g idénye a közelgő s z e r e t e t - ü n -
nepe, a karácsony alkalmából s a téli időszak előhalad-
tával mindinkább élénkül. Nemesszivű nők mindenfelé 
buzgólkodnak, hogy legalább a szegénysorsú gyermekek 
szenvedéseit enyhítsék. Karácsonyfákra fővárosszerte foly 
a gyűjtés. A protestáns árvaegyesület buzgó női-választ-
mánya fokozott erővel gyűjti az adományokat, hogy 
86-ra fölszaporodott árváinak karácsonyi örömöket sze-
rezhessen. — A vasárnapi iskolaügyet pártolók körében 
pénzgyüjtés, ruhavarrás s más ajándékok előállításában 
Szilassy Aladárné úrnő vezetése alatt buzgólkodnak 
fővárosi egyházunk lelkes hölgyei. — Az országos kis-
dedóvó-egylet, most is állít karácsonyfát s a gyűjtő bi-
zottság Tisza Kalmánné urnő elnöklete alatt már is sok 
ajándékot kapott. — Az Eötvös-egylet már is több 
szegény iskolásgyermeket ruházott fel. — A fővárosi 
szegény gyermekkert-egylet 120 növendékét látta el téli 
ruhával s a kiosztásnál Fektér L. bizottsági tag meleg 
szavakkal mondott köszönetet az egylet nő-tagjainak, 
kik oly áldozatkész buzgalmat fejtettek ki a szegény-
gyermek sorsának javításában. — Az evang. Tabitha-
egylet az idén is szokott csendben és vallásos buzgalom-
mal működik a fővárosi nyomor enyhítésén. — A 
József-, Ferenc- és Lipót-városi jótékony nő-egyesületek 
szintén nagyszámú szegény-gyermekeket láttak el ruhá-
val és könyvekkel. — Valóban gyönyörűség látni az év 
e szakában a keresztyén és humanitárius jótékonyság 
műveit, melyekkel a társadalom tehetősbjei a nyomo-
rultakat és szegényeket fölsegíteni igyekeznek. Szép 
advent, melyben bizonyára a könyörii'et nagymestere, 
az Úr J. Krisztus is gyönyörködik 1 

* Debreceni hírek. A cegléd-utcai új templom épí-
tése annyira előrehaladt, hogy a templom már fedél 
alatt áll, a torony pedig 33 méternyire van emelve. A 
szép épület kedves benyomást tesz a szemlélőre. A ha-
rangokat, mint már említettük, Kövesdi János gazdag 
debreceni polgár fogja készíttetni. — Csokonai ünnepély. 
A főiskola önképző-társulata mult vasárnap délután sikerült 
Csokonai-ünnepélyt rendezett az intézet énektermében. 
Az ünnepély érdekes műsorából a közönség, mely 'rop 
pant nagy számban jelent meg, különösen Géresi Kálmán 
tanár emlékbeszédét és Csapó Péter IV. é. theologusnak 
pályanyertes Csokonai-ódáját tüntette ki viharos tapsaival. 
E két tárgyon kívül volt még ének, szavalat és felol-
vasás is, jobbára Csokonaiból vagy pedig a kö.ltőről. 
— Az akadémiai tanárkari gyűlés örömmel vette tudo-
másul a jogakadémiai hallgatók azon mozgalmát, hogy 
körükben saját tudományaikban való továbbképzés é 

tanulmányozás céljából önképző-társulatot alkottak. Az 
új egyesület felügyelői tisztét dr. Baczoni Lajos jogta-
nár teljesíti. 

* A hétfalusi reformátusok is szervezkednek, írja 
a »Székely Nemzet« egyik levelezője. A brassómegyei 
Llétfaluban 360—400 református lakik, kik 1882. óta 
fiók-egyházként Brassóhoz vannak csatolva, honnan a se-
gédlelkész jár ki hónaponként egyszer istenitiszteletet 
végezni. Az idegen felekezetek és nemzetiségek nyomása 
alatt a hétfalusi szegény hitsorsosok mindinkább belát-
ván, hogy önerejökből fenn nem tarthatják magukat, 
egyenesen a püspökhöz fordultak segítségért. Szász D. 
erdélyi püspök úr f. é. szept. 27-én meglátogatta hétfalusi 
híveit s a helyszínén nyert közvetlen tapasztalatok alapján 
megígérte, hogy a közalap segítségével Hétfalu központ-
tal a hét faluban körlelkészi állomást szervezni teljes 
erejével igyekezni fog. Most az igéret teljesült: decem-
ber i-én hirdette ki Csiszér Gábor sepsii esperes, hogy 
a konvent által megszavazott közalapi segélyből a hét-
falusi hitsorsosok is kaptak egy körlelkészségre 500 frt 
évi járulékot, mi által a lelkészi hivatal fenntartása itt 
is biztosítva van. — Mégis csak nagy áldás az a Köz-
alap ! . . 

* A t i sza- fö ldvár i egyház presbyter iuma a v a d -
házasságok ügyében a nagyszékelyi példát követve, 
erélyes intézkedéshez tette meg az első lépést. Kívána-
tos, hogy munkáját kitartás, kitartását siker koronázza. 
A vadházaságban élő egyháztagokhoz a következő »Egy-
házi megintés«-t intézte. Kálvin vallasának egyik kiváló 
sajátsága és jelleme a fegyelmi szigurúsag, mely a fedd-
hetlen tiszta életet, tiszta erkölcsöt követeli. A kálvinista 
presbyteriumok hivatvak, az egyházunk testén ijesztő mérv-
ben tovább terjedő fekélyt, a vadházasságot beszüntetni. 
Zsinati törvényeink 257-ik cikke fegyelmi eljárást paran-
csol oly cselekményeknél, melyek által a vallás vagy 
közerkölcsiség sértetik, vagy melyből közbotrány szárma-
zik. A 240-ik cikknél a fegyelmi büntetés első izben a 
megintés, másodízben a feddés és harmadízben pénzbír-
ság 10 forint erejéig, s ezen pénzbírságok egyházi vagy 
iskolai célokra fordítandók. A mi legfelsőbb egyházkor-
mányunk, a főtiszteletű és nagyméltóságú Konventünk, 
ez évi október 18-án Pápán tartott gyűléséből felirt a 
magas minisztériumhoz, hogy az egész országban uta-
sítsa a szolgabírói hivatalokat, hogy a lelkészeket és 
presbyteriumokat a vadházasságok kiirtásánál hathatósan 
támogassák. Már is tudunk nagy és népes egyházakat 
nevezni, például tolnamegyei Nagy-Székelyben a 48 vad-
házasság közül a fegyelmi megintésnek templomi kihirde-
tése után némelyek, a feddés után pedig egytől-egyig 
megadták magokat és nem volt egy se, a ki a harmad-
fokú büntetést, a 10 forintot bevárta volna, mely pénz-
bírság a megátalkodókat 30 nap múlva ismételve suj-
tandotta volna. Ha annakokáért — óh 1 szeretett híveink ! 
Pál apostol szavai szerint — valami keresztyéni intésnek 
helye vagyon bennetek, ha a szentléleknek valami társa-
sága vagyon veletek: teljesítsétek be anyaszentegyházunk 
örömét, megesküvés, kibékülés vagy törvényes elválás 
által: Úgy áld meg az Isten. — Kelt Tisza-Földvárott, 
1886. nov. 28-án tartott presbyterialis gyűlésünkben. 
— Vári Szabó Sámuel, ev. ref. le'kész. — Cs. Katona 
János, főgondnok. 

* A Szent László-társulat jubileuma. E katholikus 
vallásos társulat f. hó 6-án tartotta fennállásának 25 éves 
ünnepét. Díszes közönség, számos pap s a kath. világ nem 
egy kitűnősége jelent meg a díszülésen, melynek fény-
pontját Schlauch püspök elnöki beszéde képezte. Majd 

Wolajlca Nándor titkár adta elő gondosan megirt 
^ l l t f l l á í ü , ^ 
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munkában a társulat negyedszázados történetét , kiváló 
tekintettel a csángó-ügyre. A társulat Lonovics József, 
előbb csanádi püspök, később kalocsai érsek buzgó és 
buzditó vezetése alatt indult életnek és izmosodásnak. 
O indítványozta az egylet létesítését a keleten élő ma-
gyar katholikusok segélyezésére. Az 1861 május havában 
tar to t t alakuló gyűlésen őt választák elnöknek, míg vi-
lági elnöknek melléje gr. Károlyi Istvánt. A helytar tóta-
nács nem csekély akadály gördítése után erősíté meg 
csak az alapszabályokat s a társulatnak eleinte minden-
felől támadásokat kellett kiállania Pedig mintha csak a 
szél hátán ter jedt vo'na el a megalakulás híre, egyszerre 
özönével kezdtek érkezni a kérő levelek és folyamodvá-
nyok. A szervezés munkája lankadatlanul folyt az egész 
országban s csakhamar aránylag szép eredményeket ért 
el a társulat. Könyveket , képeket és érmeket készíttetett, 
jó tékonyságát kiterjesztve a szélrózsa minden irányában. 
A lipótvárosi bazilika-épitő társulat is az ő szorgalmazá-
sára alakult. Lonovics lemondása után, a társulat elnö-
kévé 1866-ban Peitler Anta l püspököt választák. A jóté-
kony célokra fordított adományok már ekkor 10,725 frtra, 
3O8 aranyra és 10,000 frankra rúgtak. A következő évek 
alatt gyors felvirágzásnak indultak a társulat ügyei és 
Simor hercegprímás indítványára a csángó magyarok 
szükségleteinek és valódi számának hiteles megismerésére 
két tagot küldtek Moldvába és Romániába . D e a 70-es 
években megfordult közhangulat és érzékeny anyagi 
veszteségek gátolták a ha tha tós működést ez irányban. 
1877-ben Schlauch Lőrinc szatmári püspök lett az elnök 
és azóta a társulat működési köre je lentékenyen kiszéle-
sedett . Külföldön élő véreink részére az olasz misszio-
náriusok helyet t magyar lelkészek küldettek s az volt az 
igyekezet, hogy valamennyi csángó hitközség lelkésze 
magyar legyen. A társulat azóta állandóan segélyezi a 
csángó-magyar telepeket. A tetszéssel fogadot t előadás 
után az elnöklő püspök á tnyúj to t ta Balogh Sándornak, 
a társulat világi alelnökének a papai Szt. Gergely-rend 
középkeresztjét . Az üdvözlő és köszönő beszédek után 
az elnök, tekintettel az előre haladot t időre, a nagy-
gyűlést berekesztette. 

* A budapesti községi iskolákban a vallástan 
tanitásanak nincs meg a kellő sikere. Sok gyermek kap 
elégtelen osztályzatot s ezt némely iskolaszékek s velük 
a közoktatási bizottság is annak tulajdonítják, hogy ez 
az elégtelen osztályzat a gyermekeket nem gátolja a 
felsőbb osztályokba való átmeneteiben. Azér t a köz-
oktatási bizottság azt az indítványt tet te , hogy a mely 
gyermek a vallástanból megbukik, az osztály ismétlésre 
köteleztessék. A tanács e javaslatot egyelőre nem 
fogadta el, hanem elhatározta, hogy tüzetes nyomozás 
derítse fel a vallástanítás csekély sikerét a főváros köz-
ségi iskoláiban. 

* Az újévi üdvözletek megvál tása tárgyában a 
belügyminiszter az idén is fölszólította a törvényható-
ságok utján az összes hivatalnokokat és hivatali köze-
geket, h o g y az aláírási ivek, levél vagy névjegyküldés 
ut ján nyilvánuló esetleges üdvözleteket mellőzzék s a 
pénzt, a mibe ezek küldése kerülne adják a budai és 
pesti nőegyesülelek által kibocsátot t s az újévi üdvöz-
letektől mentesítő aláírási ivekre, emberbarát i célokat 
szolgálva vele. Hasonló fölszólítást intézett a belügy-
miniszter a vezetése alatt álló minisztérium személyze-
téhez és a hatáskörébe tartozó hatóságokhoz is. 

* Szerkesztői mondanivalók S. K. úrnak S. L, 
Az »Ajánlás*, ha lehet, már a jövő számban. — L. A. 
úrnak. Már nyomdaba adtuk. — Th. E. úrnak S. Bocsá-

nat a késedelemért, de eddig nagyon le voltak foglalva 
illető rovataink. — H. 1. úrnak E. Jelen számba későn 
érkezett. 

A D A K O Z A S O K . 
A budapest -budai ev. ref. templom építésére 

következő adakozások tö r t én tek : Budapesten: Szirbik 
Vilma k. a. 1 frt 44 kr. — Nov. 7. Perselypénz 4 frt 
65 kr. E g y asztal-társaság a »mezitlábos«-hoz címzett 
vendéglőből V é g h Mihály pénzügyőri szemlész által 5 frt 
25 kr. — Nov. 14. Perselypénz 11 frt 11 kr. Nov. 21. 
Perselypénz 2 frt 53 kr. Ballagi Aladár 5 frt. Nov. 28. 
Perselypénz 3 írt 50 kr. Dr . Kiss Áron és Török E r -
zsébet járadék-kölcsön szelvénye után 1886-ra 5 forint. 
Khern Ferenc szelvénykönyv szerinti gyűjtése 323 frt 
60 kr. — Reitszam József 4 frt . — Kh. F . 1 frt. — 
Budapesti cipész-egylet 60 kr. — Az első budapesti 
közszolga önsegélyző-egylet 3 frt. -— Batahfalvai ref. 
hívek Sándor István által 68 kr. — Béthei ev. reform, 
egyház és hívek Gyenge Károly lelkész által 10 forint 
14 kr. — Sz.-Udvarhelyi ref. egyház Tolvaly Zsigmond 
lelké-z által 7 frt 20 kr. — Verbói takarékpénztár 2 frt. 
— Szend-Szalai ev. ref. egyház hívei Jakab János ref. 
lelkész által 1 frt . Összesen: 391 frt 70 krajcár. — A 
harmincötödik közlésben kimutatott Összeggel együ t t : 
14,176 frt 88 V2 kr. (Folytatjuk). Budapest , 1886. dec. 4. 
— Dr. Hamary Dániel, pénztárnok. 
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HIRDETE3EK. 
Z ^ T T . 

A bátfa-pállói egyház lelkészi állomására, mely 
tiszáninneni ev. ref. egyházkerületünkhöz tartozó ungi 
egyházmegyébe van kebelezve, pályázat nyittatik. 

A jövedelem tesz 631 frtot, földekből, termények, 
szolgálmányok, kevés pénz és stólából. IV-ik osztályba 
sorozott egyház. 

A pályázati kérvények f. évi december 29-ik nap-
jára adandók be az esperesi hivatalhoz, Ungváron. 

Miskolc, 1886. december 8-án. 
2CZ-u.i l B e r t a l a n , püspök. 

te>ioioioioioioioioAoioioioioioioioioioioioloi<4oA.o.^ í§ 

•t] B r ü n n i k e l m e egy elegáns őszi vagy téli ö l t ö n y r e , 
-§j 3.10 méter hosszú darabokban, teljesen elégséges egy férfi öl-
t j tönyre, a finom frt 4 . 8 0 a legfinomabb frt 7 . 7 5 a legeslegfino-
| mabb frt 1 0 . 5 0 g C v a l ó d i g y a p j u k e l m e 
Jj Palmerston és B o y té l i kabátokra méterje frt 2.50, 5 frt. 
3 L o d e n frt 2 . 25 — 3 frtig. NÖi p o s z t ó méterje frt 1.25-től 

frt 2 .5O- ig , küldi bárhova postautánvétellel a következő fin. 

f posztó gyár i rak tá r . S I E O E L - I M U O F Brünn, 
Ferdinandsgasse Nr. 8 — N y i l a t k o z a t . A fenti czég kel-
méi tartós és Ízléses készítés által különösen kitűnnek. A czég 
ismert lelkiismeretessége és tekintélyes versenyképessége az iránt 
is kezeskedik, hogy csak a legjobb ára a kiválasztott minta sze-

l j rint szállíttatik. — Kívánatra a fenti raktár küld m i n t á k a t 
fj i n g y e n és bérmentve. 7—10 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Szőts Farkas. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: D i , S a l l a , g - i l^Lóx. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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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 : 
IX, ker, Kinizsy-utca 29, 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 dija: 
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásáért 
5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. — Bélyegdij 

külön 30 kr. 

f j^ET" 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 . i g > s z o l g á i H i a - t u L n k . " T K S 

ELOFIZETESI FELHÍVÁS 
a 

„PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP" 
18 87. évi h a r m i n c a d i k folyamára. 

E l ő f i z e t é s i clij : Egész évre 9 forint, félévre 4 forint 50 kr., negyedévre 2 forint 25 kr. 
Az előfizetési pénzeket lapunk kiadó-hivatalába (Kinizsy-utca 29-dik Szám alatt) kérjük küldeni. 

S z ő t s F a r k a s , 
főmunkatárs. 

Dr. Ballagi Mór, 
laptulajdonos és felelős szerkesztő. 

A vallásoktatás ügyének rendezéséhez. 
A magyar reformált egyház sok szép és üd-

vös dolgot művelt a közelebbi években. 
Mintha hosszú síri álmából felébredett, mintha 

halottaiból feltámadott volna! 
A tétlen szemlélődést lázas munkásság vál-

totta fel. Nem sopánkodik, nem jajveszékel többé 
egyházunk, hanem cselekszik; nem mereng el a 
multak dicsőségének omladékain, hanem a jö-
vendő nagyságát, szebb és boldogabb napjait 
tartja szem előtt. Mint aki kezét az eke szarvára 
vetette, nem azokra néz, amelyek ő utána, hanem 
amelyek ő előtte vannak. Nem pártoskodik, ha-
nem egyesül; nem féltékenykedik, hanem bízik 
az összes tagok közös munkájának sikerében. S 
mintha ebben is ujjá született volna egyházunk, 
nem kívülről várja, nem másoktól kéri, hanem 
önmagából fejti, önmagában bírja erejét és tá-
maszát. Nem kesereg, hanem munkálkodik. 

Nem búsong régi magyar módra gyönge-
sége miatt, hanem összeszedi erőit s hivatása tel-
jes tudatában hat, alkot és gyarapít. Érzi és tudja 
immár nagyja és kicsinye, hogy ,egy test tagjai 

vagyunk mindnyájan* s hogy az összetartásban, 
az együttes munkában van egy szebb és jobb jö-
vendőnek záloga. 

A debreceni zsinattal új korszaka kezdődik 
reformált egyházunknak. Szebb, dicsőbb, eredmé-
nyesebb, mint voltak a korábbiak. Alkotás alko-
tást ér ez új korszakban s az üdvös intézmé-
nyeknek egész sorozatán gyönyörködnek a mi 
leikeink. 

Meglett, mire régóta vágytak jobbjaink, az 
unió. Nem két ország, nem széthúzó kerületek, 
nem külön törekvésű elemek, hanem egy test, 
egy lélek, egységes magyar reformált egyház va-
gyunk, közös célokra együtt munkálkodván, köz-
jóra, előmenetelre együtt törekedvén. Szerves egész 
lett anyaszentegyházunk, melynek a konventben 
feje, éltető lelke s nemesen érző szíve van. Kö-
zös főhatóság alkottatott, mely kifelé védelmezi, 
benn bölcsen ápolja és szerető gonddal istá-
polja anyaszentegyházunk legszentebb érdekeit. 

Törvényesítve és királyi szóval sanctionálva 
lőn egyházunk alkotmánya. 

Bíróságaink új szervezést nyertek s eljárásaik 
egyöntetűleg szabályozva vannak. 

IOI 
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És megalkottatott az országos közalap, ez az 
oly sok bajjal és kellemetlenséggel, de százszorta 
több áldással egybekötött intézmény, mely anya-
szentegyházunk eddigi összes alkotásainak koro-
náját képezi. Meglőn, valósággá lett, mit egy-
házunk legjobbjai évtizedeken át hiába stirgetének 
s melyről atyáink még a hatvanas években is 
csak álmokat álmadozának. Mennyi szegény 
gyülekezet, mily sok nyomorral küzdő egyházi 
szolga áldja s fogja áldani a dicsők emlékezetét, 
kiknek bölcsesége és szeretete által végre testté 
lett az ige s megvalósult a remény. 

S a közalap segélyével újabb rendezést és 
örvendetes gyarapodást nyert az annyira fontos 
misszió ügye is. Püspökeinknek alkalma nyilt, a 
felekezeti és nemzeti tekintetben elveszésnek 
indult hívek közé kellő számú lelkipásztorokat 
küldeni, akik fölkeresik és megtartandják a nyáj-
tól elszakadott s nemzettestünktől elválni kezdő 
véreinket. En, aki közvetlen közelből szemlélem 
Hunyadmegye diasporáiban élő hiveinknek eloláho-
sodását s ezzel egyidejűleg a görög ritusra való 
átmenetelét, nem tudok eléggé hálát adni egy-
házunk vezérférfiainak, kik a misszió ügyét a leg-
közelebbi konventen oly lelkes buzgósággal 
fölkarolták. 

A lelkészi és theol. tanári vizsgák szabályo-
zása és egyöntetűvé tétele is nagy haladást jelez 
s bizonyára emelni fogja a papi képzettség szín-
vonalát és növelni mind az öt egyházkerületben 
az összetartozás érzetét. 

És meg fog alakulni a >protestáns irodalmi 
téirsulat* is nem sok idő múlva, mert égető 
szükség van reá s mert erre az idők teljessége 
immár elérkezett. Sorakoznunk, tömörülnünk kell 
az irodalom terén is, ha nem akarunk lemondani 
szép hivatásunkról: sava és kovásza lenni az 
evangelium örök igéi által a magyar társadalom-
nak a közélet minden ágában. 

Kár, hogy az egyetemes nyugdíj- és gyámin-
tézet megalkotása még ma is lebeg a vizek felett, 
mert ez van hivatva az egyházi szolgáknak öreg-
ségök s családjuk tagjainak özvegységre és árva-
ságra jutásuk idején gyámolítást nyújtani. De 
hiszem, hogy a mi késik, nem múlik. Mihelyt 
tisztázva lesznek az alapul szolgáló vezérelvek és 
tudni fogjuk — amit most, fájdalom, még nem 
tudunk — a segélyezendő özvegyek és árvák 
létszámát és ha megállapítjuk a kulcsot, mely-
szerint a járulékok fizetése és a segélyek kiosz-
tása történni f o g : nem lesz nehéz ez annyira 
óhajtott üdvös intézmény létesítését úgy a kerti-
leteken, mint a konventnél kieszközölni. Hiszen 
az eszmét mindenki örömmel fogadta, egy ily 
intézmény szükségét minden pap és tanár eleve-
nen érezi, segélyforrás is fakadott már hozzá az 

országos közalapban: tehát csak a helyes alapot 
kell megtalálni s özvegyeink és árváink sorsa 
azonnal biztosítva lesz. 

Egy szóval: reformált egyházunk a tettek 
mezejére lépett. Mióta a kerületek egyesültek s 
egységök a konventben kifejezést nyert, egymást 
érik azon nagyhorderejű alkotások, melyek egy-
háztársadalmi életünket reformálni s az eddiginél 
nagyobb és biztosabb alapokon a virágzás álla-
potába emelni hivatvák. 

Csak egyről feledkezett meg egyházunk s 
pedig arról, ami a legfőbb, mert fundamentuma 
és fenntartó oszlopa valamennyi intézményeinek, 
ér tem: a vallásoktatás ügyének rendezését. 

Holott semmire sincs most égetőbb szükség, 
mint épen erre. Hiába törvényesíttettük alkotmá-
nyunkat, hiába állítottuk fel a domesticát, ok 
nélkül költünk ezereket konventre és misszióra, 
hiába tartjuk fenn óriási áldozatokkal alsó- és 
felső-iskoláinkat, ha — ami ezeknek alapja és 
éltető lelke — a hitbuzgóságot, a valláshoz és 
az egyházhoz való hő ragaszkodást s az ezekből 
folyó áldozatkészséget híveink lelkében meggyö-
kereztetni, kifejleszteni és megszilárdítani nem 
igyekezünk. 

A templom és az istenitisztelet ma már csak 
egyik s fájdalom, nem ís a leghatalmasabb fac-
tora a valláserkölcsi életnek. Gyéren látogatják 
híveink az Istennek házát s vajmi kevesen gyö-
nyörködnek az ő pitvariban. Szavunk a legtöbb-
ször csak kiáltó szó a pusztában. Kevés, aki 
meghallgatja s még kevesebb, aki befogadja az 
Isten igéjét, még ha angyaloknak nyelvén hirdet-
jük is a Krisztus evangéliumát. 

Hatalmasabb és sikeresebb eszközök nap-
jainkban a cura pastorális gyakorlása és az isko-
lák. Ha híveink nem jőnek el a templomba, fel-
keressük mi őket családi körükben, a társadalom-
ban vagy dolgozó műhelyeikben s ott szívesen 
fogadnak és örömmel meghallgatnak bennünket. 
Mesterünk példája bizonyítja s a kik megpróbáltuk, 
mindannyiunk tapasztalata erősíti, hogy ezen az 
uton könnyen és biztosan juthatunk embertársaink 
szívéhez. 

A másik sikeres eszköz ma is az iskola. Ez az 
egyház veteményes kertje, ebben növekednek hit-
társadalmunk csemetéi. Itt és ezek meghallgatnak 
minket, annyival is inkább, mert kötelezve van-
nak reá. Országos törvény kötelezi a szülőket, 
hogy gyermekeiket 6—15 éves korukban iskolába 
járassák. És a vallás-erkölcsi eszmék befogadá 
sára legfogékonyabb a gyermeki kebel. Mint a vi 
rág a tavaszi nap éltető sugarainak önként nyitj 
meg kelyhét, úgy nyilik meg a hit és erkölcs örö 
igazságainak befogadására a még romlatlan gyer 
meki szív. Csak legyen aki elvesse és gondozza 
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az elhintésre való magvakat, az Üdvözítő által | 
ígért gazdag termés semmi körülmények közt el 
nem marad. 

Annál sajnosabb, hogy reformált egyházunk 
nem igyekezett ezen ma már legsikeresebb esz-
közt kellőkép felhasználni s a vallásoktatás ügyét 
országosan rendezni. 

Pedig főként azóta, hogy az állam és a köz-
ségek is állítottak fel iskolákat, rendkívül szük-
ségessé vált a valláserkölcsi oktatásnak minden 
fokozaton és minden irányban való gyökeres ren-
dezése. 

A debreceni zsinat a kerületek feladatává 
tette a hitoktatás ügyében való intézkedést. A 
kerületek hoztak is némi határozatokat és statu-
tumokat a saját vezetésük, illetve főhatóságuk 
alatt álló iskolákra nézve, sőt egy-kettő tanköny-
veket is készíttetett az elemi- és középiskolák 
számára; a konvent is elkészíttette a középiskolai 
vallásoktatás tantervét. De az állami és községi 
iskolákban járó növendékek valláserkölcsi képzése 
tekintetében máig sem tettek kielégítő intézke-
dést. Innen van, hogy egész légiója támad lei-
keinkben a kérdéseknek, melyekre útbaigazító 
feleletet sem a konvent, sem a kerületek határo-
zataiban nem találhatunk. 

Ilyenek: 
1. Ki vagy kik tartoznak a vallásoktatást 

teljesíteni: a papok és segéd-papok-e? vagy a 
tanárok és a tanítók ? vagy egyetemlegesen mind-
nyájan ? Hol, mely iskolákban ezek és melyekben 
amazok ? 

2. Mik a vallásoktatás tárgyai a különböző 
iskolákban ? S különösen a templomi énekek ta-
nítása helyet foglalhat-e a hitoktatási tárgyak 
között, főként az állami és a községi iskolákban r 
Hát az ismétlő-, ipar- és kereskedelmi-iskolák nö-
vendékeinek miféle vallási tárgyak és mely kézi-
könyvek szerint tanítandók ? 

3. Kötelezhetők-e az állami és községi isko-
lák elöljáróságai, hogy reform, vallású növendé-
keiket a tanárok vagy a tanítók felügyelete alatt 
minden vasár- és ünnepnapon templomainkba 
küldjék ? Van-e joga a hitoktatónak tiltakozni az 
ellen, hogy hitsorsos gyermekeinket némely, u. n. 
állami vagy nemzeti ünnepen a kath. templomba 
misére vigyék? 

4. Mi módon hozandó kapcsolatba az iskolai 
vallásoktatás a konfirmációi tanítással ? 

5. Kötelezhető-e törvényeink alapján a lel-
kész, hogy a gyülekezete, illetve helysége terüle-
tén levő összes iskolákban vallásoktatást teljesít-
sen? Kivált, ahol 5 — 6 külömböző iskola van? 
és akkor, amidőn egyébb functióinak teljesítése 
miatt erre rá nem érkezik ? És kötelezhető-e díj-

| levele alapján, minden honorárium nélkül ? S ha 
; nem: ki tartozik őt ezért honorálni ? A gyüleke-

zet-e, az egyházmegye-e, vagy a kerület ? sőt 
talán a konvent ? Es a nem felekezeti iskolák-
ban : a község-e vagy pedig az állam? És ha 
ezek nem tudják vagy nem akarják e terhet 
magukra vállalni: ki, vagy mely hatóság tiszte az 
illendő honoráriumot megadni? 

Az állam, illetve a közoktatási miniszter na-
gyon különös eljárást tanúsít a vallásoktatás dí-
jazása tekintetében. Pl. a tanítóképezdéknél ad 
honoráriumot, de a gymnasiumok- és reáliskolák-
nál nem. Az állami elemi iskolákban ujabban 
igen, a községiekben nem. Azt mondja, hogy a 
középiskolákban a vallásoktatásról törvény szerint 
a hitfelekezetek tartoznak gondoskodni. De hát 
ha ez így van: miért nem bízza rájok a gondos-
kodást a tanítóképezdékben és az elemi iskolák-
ban is? Hiszen azokat is az állam tartja fenn s 
azokban is ugyanazon hitfelekezetek gyermekei 
tanulnak!! 

Eléggé nem sajnálható téves felfogás. Mert 
az államnak nem áll ugyan érdekében, hogy 
hivei katholikus, protestáns vagy görög keleti 
vallásban neveltessenek, de az már nagyon is 
érdekében fekszik, hogy leendő polgárai valláso-
sak és erkölcsösek legyenek. S ha ez érdekében 
fekszik, akkor gondoskodnia is kell róla, hogy 
a vallásoktatóknak adott tiszteletdíj által a vallás-
erkölcsi nevelés mindennemű iskoláiban biztosítva 
legyen. 

Ezekből látható, hogy sok, felettébb sok 
még a vallásoktatás terén a rendezni való. És 
ezt a rendezést könnyebben és célirányosabban 
eszközölhetné a konvent, mint teszik és tehetik 
azt a kerületek. Mert ha valamiben, úgy a vallás-
erkölcsi nevelésben, igazán szükséges az egyön-
tetűség. De hogy lehetséges ez, ha mind az öt 
kerület más-másképen állapítja meg a vallás-er-
kölcsi oktatás tananyagát, tantervét és módszerét 
s ha csaknem minden iskolában más-más tan-
könyvet használnak katekhizáló lelkészeink és 
tanáraink? Napjainkban a közlekedés könnyűsé-
génél fogva folytonos hullámzás van a tanulók 
között: ma itt s holnap már a másik kerületben 
talál iskolát. Mennyi fogalom-zavar, sőt mennyi ké-
telkedés támad növendékeink lelkében, ha ugyan-
azon hitcikkről és erkölcsi igazságról 2—3-féle 
nézetet hall tanítóitól és olvas a kezébe adott 
tankönyvekből. 

Bizony ideje már, hogy a főt. konvent a 
vallásoktatás országos rendezésére is kiterjessze 
figyelmét. Mert ez, mint fenntebb kimutatára, 
alapja és éltető forrása egyházunk összes intéz-
ményeinek. És égető szükség van reá. Katholikus 
testvéreink ugyancsak kizsákmányolják a helyzetet 

IOI* 



1025 

a maguk előnyére. Nekünk sem szabad hátrama-
radni, hiszen jelszavunk az előhaladás. 

Ajánlom azért a vallásoktatás ügyének egy-
öntetű és sürgős rendezését a vezérférfiak szives 
figyelmébe. Szöts Sándor, 

dévai református lelkész. 

A tótok észjárása. 

Ha valaha, akkor megvallom a magyar ev. egy-
ház ez évi egyetemes gyűlésének harmadik napján, 
midőn az anyakönyvek nyelvéről volt szó, esett nehe-
zemre hallgatnom. 

Fel is Írattam magam azok közé, a kik szólani 
akarnak, de látván, hogy egyházunk kitűnőségei szók-
nak s tudván, hogy az idő nagyon is előrehaladt s a 
nyugodt, hosszú tárgyalásra, olyan tárgyalásra, melyben 
mindenki részt vehetne, már nem alkalmas, már csak 
azért is elállottam a szótól, mert tudtam, hogy egy 
nógrádi Szontagh Pál, egy Földáry Mihály stb. a lehető 
legjobban fogja megvilágítani a kérdést. És nem csalódtam ! 

És hogy ennek dacára — ez úton mégis — hozzá 
kívánok szólani a kérdéshez, annak egyszerű oka csak az, 
hogy, mivel az idő körülményei folytán a vita csakis a 
leglényegesebb kérdések körül forgott, kimutassam mi-
szerint a tótoknak még az apró részletekben sem volt 
igaza, nem különösen történeti szempontból. Mudrony 
ugyanis azt állította, hogy az ágostai hitvallás azért 
terjedett , mert az istenitiszteletben biztosította az anya-
nyelv használatát. Ebben igaza van. De nincs igaza 
abban, ha ezen tételt az anyakönyvekre kivánja alkal-
mazni. Az anyakönyv ugyan is nem kiegészítő része az 
istenitiszteletnek és a miről Mudrony megfeledkezett, 
az anyakönyv a protestáns népek anyanyelvű istenitisz-
telete mellett is latin maradt. Ugy látszik, érezte ezen 
talán öntudatlanul hamis, állításának igen problematikus 
voltát, ha nem teljesen alaptalan voltát Mudrony, mert 
hiszen további okoskodásában nagy súlyt fektetett arra, 
hogy az anyakönyvek nyelvét az egyházak magok vá-
lasztották. Igen, ez állhat a nemzetiségekről szóló 
törvény meghozatala s illetve annak olyatén magyará-
zata óta, milyen az ő körükben divatos, mely szerint 
az egyház alatt ők az egyes egyházközségeket értik, de 
a múltra nézve nem. Mert a múltban az egyházak anya-
könyvei legnagyobb részt a régi szabálynak megfelelő-
leg latinul vezettettek, vagy pedig az illető prot. nem-
zeti egyház nyelvén és hogy mily kevéssé törődtek az 
egyes egyházak az anyakönyvekkel, kitűnik abból, hogy 
midőn az ismeretes törvény értelmében a negyvenes 
években mindenütt magyar nyelven kellett azokat szer-
keszteni és a mi ev. egyetemes gyűlésünk is kötelezővé 
tette — nagy hazánkfia Kossuth Lajos egy gyönyörű fel-
szólásának hatása alatt — azok mindenütt magyar nyelven 
való vezetését, nem akadt egyház, a mely ezen eljárás 
ellen felszólalt volna. És igen természetesen, mert ezen 
közokmányok szabályozását mindenki az administrativ 
hatalom jogkörébe tartozónak tekintette — és helyesen 1 
És beállott azon tünet, hogy azon tót papok is, a kik 
most a magyar nyelv nem tudásával védekezvén s a 
nemzetiségi törvényre támaszkodván, tótul vezetik az 
anyakönyveket, akkor ha nem is mind, legalább legna-
gyobb részt magyarúl vezették azokat. 

Érezni, tudnia kellett ezt Mudronynak, mert tovább 
menve úgy igyekszik a dolgot feltüntetni, mintha az 
anyanyelv választása az anyakönyveknél szokásos, szabad 
lett volna és összeköttetésbe hozza azt a nép nyelvével, 
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mintha az valami nép- vagy nyelvtipró dolog volna, 
ha nem a község nyelvén vitetik az anyakönyv. Lám a 
tridenti zsinat az anyakönyveket kivétel nélkül latin nyel-
ven rendelte vezetni — és ? és az egyes római katho-
likus népek dacára a latin anyakönyvnek, mégis meg-
maradtak ilyen vagy olyan nemzetekül, (dacára a több 
száz éves latin nyelvű anyakönyvnek !) sőt a miről itt 
szólanom nem kell, dacára a latin nyelvű istenitiszteletnek. 

Történetileg tehát nem áll, hogy az egyes egyhá-
zak választották volna az anyakönyvek nyelvét, mert az 
anyakönyvek vezetését mindenkor az egyházi vagy állami 
hatóság rendelte el és nincs ez által veszélyeztetve az 
autonomia, mert hiszen az anyakönyvek nem a népnek, 
nem az istenitiszteletnek, hanem az egyházi és állami 
közigazgatásnak szolgálatára vannak rendelve — s így 
tehát nem támadható meg ez által az egyházak jogér-
zete sem — és senkié sem, mert hiszen senkin önkény 
nem gyakoroltatik, hanem az egyházegyetem vagy allam 
intézkedik a hatósága körébe tartozó ügyben. Mint 
tehát a katholikus tót népet a latin anyakönyv, úgy az 
evangelikus tót népet a magyar anyakönyv nem képes 
nemzetiségétől megfosztani. Ugy argumentálni tehát, 
mint Dulla Máté tette, a ki e kérdésben a tót »nép 
kérdését* látta — sophistikus fogás. 

Nem sokkal különb ennél az sem, a mivel Dulla 
ijeszteni akar, t. i. hogy, ha a magyar anyakönyv, mint 
ő mondá »ráerőszakoltatik« a tót népre, illetve az ev. 
tót gyülekezetekre, akkor egy kerület 4 /5-de ellen kell 
consistorialis eljárás. 

E g y néhány engedetlen pap ellen talán, de az egy-
házak népe bizonyára százszor is meggondolja míg huza-
vonát kezd azért, a miért néki fizetnie kell, ha megkapja ! 
Mert voltaképen, hogy is áll a dolog ? A hivatalok 
csak magyar okmányokat szeretnek elfogadni s illetve a 
magyar okmányokat dolgozhatják fel csak helyesen, s 
mi lesz belőle ? hogy az ügyvéd és a biró és a többi 
hivatal kedveért le kell a szegény tót parasztnak az 
anyakönyvi kivonatot fordíttatni, és ezért fizetnie. No már 
hogy ezt kívánná a nép, az lehetetlen! S úgy mondott 
»barátai« is rosszúl teszik, ha néki haszontalan kiadást 
okoznak. 

A mi pedig azt a ráerőszakolást illeti, ez egy 
hangzatos ámítás. Mert, ha egy hivatal, erkölcsi testület 
a maga hatósága, joga körében eljár, az nem erőszak ; 
de igenis egy illetéktelen módon az illetőknek akarata 
ellenére magát azok képviselőjéül feltolni, ez a ráerősza-
kolás. Már pedig Dulla Máté úr a tót nép nevében be-
szélt, pedig annak százezrei épen talán a tót anyakönyv 
ellen szólanának, és most a magyar anyakönyvben 
megnyugszanak, mert hiszen hallgat Nógrád, Gömör, 
Kishont, Zólyom, a nagy alföld stb. tótegyházaink zöme, 
nem is a tót nép kérdése ez, hanem talán néhány 
túlzó kedvenc thémája, bizonyos körökben népszerűsé-
get szerezni. 

A mit Dulla M. úr az egyetemes gyűlés illetékes-
sége ellen mondott, magában a kérdés történeti fejlődé-
sében találta cáfolatát, mert hiszen úgymond : ha a ke-
rületek az egyetemes gyűlés elé nem utalták a kérdést, 
nem tartozik oda ; de igenis, a tiszai kerület hozta oda s 
az, hogy egy kerület hozta, elég, ha az egyetemes gyűlés-
nek tetszett azt tárgyalás alá venni, nem kellett épen a 
dunáninneni kerületnek odahoznia, bár az ő kérdése, 
illetve néhány engedetlen tagja miatt az ő hnja. 

Hogy a hercegprímás is tót meghívásokat küldöz 
mint Dulla M. mondá, lehet való, de nem bizonyít 
semmit. 

Mert tudván, hogy az rosszúl volna téve, ok az, 
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hogy ő teszi arra, hogy mi is hasonlót tegyünk ? De 
nem is analóg a dolog ! 

Hogy a primási papnevelőben is több ifjú pánszláv 
volt, kik közül 3-mat rögtön kicsaptak, (a miről persze 
a lapok nem írtak oly horrendus dolgokat, mintha azok 
az ifjak »lutheránusok« lettek volna, mert hiszen ezek 
felett csak úgy elsiklott a hír, míg evangelikus ifjaknál 
a gyanú elég volna a világ telekürtölésére), szóval, hogy 
ott haza elleni vétség constatáltatott, ok az a haza elleni 
vétségre nekünk ? 

De különben is mit tartozik az az anyakönyvek, 
ezen .hivatalos okmányok kérdéséhez, melyek nem egy 
ember, nem egy egyházközség, de a magyar evangeli-
kus egyetemes egyház, s illetve a magyar állam szabá-
lyozása alá tartoznak, és így egyes ember eljárása, bár 
mily magasan is álljon az, vele egybe nem vethető, s 
különösen ha nem analóg, mert nem egyházi és állami-
közokmányról van szó. 

Dulla M. és Mudrony értelmes emberek, tegyék 
kezeiket szívökre és kérdezzék meg lelkiismeretüket, az 
bizonyosan azt fogja mondani: nem lehet az igaz ügy, 
melyet ők csak oly gyarló okoknak csak látszó, kü-
lönben valóban csak alaptalan megjegyzésekkel képe-
sek védeni. 

Annak pedig, a kit néhány nyugtalan ember, vagy 
tán egy-két falu félrevezetett népe a tót népről táplált 
jó véleményében meg akarna ingatni csak annyit mondok, 
hogy igaza van Griinwald Bélanak : » Tótnak magyar az 
ideálja /« 

Ennek illustrálására még csak egy esetet hozok 
fel. Eperjesi nagy diák koromban húsvéti vacatióra egy 
N.-Rőce mellett fekvő tót falun mentem keresztül. A 
falu közepén megállít egy kék nadrágos, kék spenceres 
(fekete vitézkötéssel mindkettő) ember s kérdi, hogy 
ugy-e diák vagyok? Igen! felelém. Honnan jön? Eper-
jesről ! Jó ott az iskola ? Jó ! Megtanul ott a gyerek 
latinul, görögül, no meg németül is, de különösen magya-
rul ? Meg 1 Miért kérdi ? Mert van egy fiam a VÍI-ik 
gymn. osztályban N.-Rőcén. Nos és nem tud latinul, 
görögül, németül? Tudja k ő ! De uram, nem tanúit meg 
magyarúl és ez a fő baj, hiszen, ha csak tót akart lenni 
itthon is maradhatott volna parasztnak, vagy molnárnak 
mint én, de én azt akartam, hogy okos ember legyen 
belőle ! Nem tartja a tót okosnak azt, a ki magyarúl 
nem tud! Hörk József. 

I S K O L A Ü G Y . 
A főiskolák állapota 1885—86-ban. 

i. 
A miniszter jelentésének Ill-ik szakasza a felsőbb 

tanintézetekről szól ; e szakaszban az: egyetemekről, hittani 
intézetekről és jogakadémiákról olvasunk kimerítő ismer-
tetéseket, melyeket kivonatosan következőleg közlünk. 

Az egyetemeknél általában a gazdasági hivatalok 
újjászervezését emeli ki a jelentés, mi azon elv alapján 
történt, hogy az egyetem javainak kezelése, melyért a 
a miniszter felelős, oly közegre bízandó, mely közvetlenül 
neki számol és sáfárkodásaiért neki felelős. »Ezen alap-
elv nem sérti sem az egyetem valódi autonómiáját, sem 
a tudományos működés függetlenségét, mert alkalmazása 
csak az egyetem anyagi szükségleteire, nem szellemi 
működésére vonatkozik s mert épen ily reform mellett 
lehetséges az egyetemi intézeteket saját külön általányaik-
felhasználása tekintetében önállósítani, másrészt- pedig .a 

klinikákat igazgató tanárokat a kórház-gondnoki teendők 
terheitől felmenteni, számukra tudományos feladatataik 
szabad és zavartalan követését biztosítani.« Ez elv alap-
ján szervestetett a gazdasági hivatal, mely a költségve-
tés elfogadása után azonnal életbe fog lépni. A kolozs-
vári egyetemen a mostani állapot megmarad. —• A latin 
nyelvű egyetemi almanach ez évben jelent meg először; 
célja egyetemeink visszonyait a külföldi szakkörökkel 
megismertetni -s egyetemeink meg a külföldi főiskolák 
közt csereviszonyt megindítani. — A kitüntetéssel képe-
sített joghallgatók nevei is ez évben tétettek először közzé 
a hivatalos lapban s a miniszteri jelentésben. »Alkalmas-
nak vélem, mondja a jelentés, ezen — más országokban 
is divatozó — eljárást az ifjúság szorgalmának s nemes 
becsvágyának fokozására s ezért a tanari karok által ez 
iránt megindított mozgalmat szívesen karoltam fel, s a 
többi szakok tanártestületeinek kezdeményezésétől tettem 
függővé e rendszabálynak esetleg tágabb körben való 
alkalmazását is.« — A jog- és államtudományi karok 
ügykörébe vág az az intézkedés, hogy a ki bármelyik 
államvizsgálatot tevén le előbb, a közigazgatási jogból 
már vizsgálatot tett, ha a másik allamviszgálatot leteszi, 
a közigazgatási jogból többé nem vizsgálandó ; továbbá 
hogy az a külföldi tudori oklevél, mely valamely állam-
tudományi szakból elnyert tudori rangról szól (mely 
Németországban többnyire a fii. karhoz tartozik) nosz-
trifikálás végett a jog- és államtudományi karhoz uta-
sítandó. 

A szemináriumi rendszer szervezése a budapesti 
egyetemen még ez év folyamában megindul. Nincs egyéb 
hátra, mint a — csekély —: költségek megszavazása s 
alkalmas helyiségek berendezése. Egyelőre a tantermek 
fognak e célra szolgálni, az új egyetemi épületben pedig 
a szemináriumoknak állandó s céljaiknak megfelelő külön 
helyiségük lesz. A szemináriumi rendszer tanulmányozá-
sára a miniszter kiküldte külföldre egyik tanácsosát s egy 
egyetemi tanárt s részletes munkálatot dolgoztatott ki, 
mind a jogi, mind a bölcsészeti kar által. Az egyetem 
munkálatát a miniszter nem helyeselhette minden részé-
ben. Célszerűbbnek tartja ez intézmény kifejtésében 
előbb szűkebb körű kísérletekből indulni ki s mentül 
kevésbé általános sémák és szabályok által az egyéni 
iniciativát s az egyéni tapasztalatok szabad értékesítését 
megkötni. A jog- s államtudományi karra nézve--1 ezért 
olykép intézkedett, hogy a tanárok szabad vállalkozására' 
bizta a szemináriumi kurzusok nyitását, a mi máris há-
rom szeminárium bejelentését eredményezte; a bölcsei, 
karra nézve egy kl. filologiai, egy modern filologiai s 
egy tört. szeminárium felállítását látja szükségesnek. De 
ezek is még csak keretben léteznek, mert a miniszter 
nem rendelkezik a szükséges dotációval s külön helyiség 
is csak egynek juthatott. Az új természettudományi inté-
zetek (állattan, növénytan, ásvány- s kőzettan, őslénytan 
s embertan, fizikai intézet) ez évben vétettek tényleges 
használatba. A központi épület roskadozó volta szüksé-
gessé tette, hogy az egyetemi . dísztermet is tanter-
mekké alakíttassák át, az egyetemi ünnepélyek számára 
pedig a főváros hatósága átengedte nagy tanácskozási 
termét. — Áttérünk most az egyes intézetek állapotának 
rajzára. t 

A budapesti egyetem rohamos fejlődését az utolsó 
húsz év alatt jól megvilágítja a következő összeállítás: 

••• • ' 1 §65—6-ban 1886— 7-beu 

Rendes, rk. és helyettes tanárok száma 42 102 
Magántanár rt . . . . : 19 67 
Tanársegéd . . .. . . . . . . . 10 , 43 . . 

| lk>v ovibtt jJiafilIsV . C 1 i •j.jí.. ... Z12 •:.-: 
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A könyvtár akkor rendezetlen volt 120—150 ezer kö-
tettel s 1200 forint beszerzési átalánynyal rendelkezett; 
most saját palotája van , nagyjában rendezve van, 
220,000 kötettel, 60,000 apró nyomtatványnyal s 1478 
kötet kézirattal s évi 13 ezer frttal rendelkezik, a mihez 
még a beiktatási díjak egy része járul. — Az egyetemi 
épületek száma akkor 3 volt, ma az egyetemnek 16, 
legnagyobb részben már palotaszerüen elkészült, a tudo-
mány kívánalmainak megfelelően berendezett épülete van 
— A kihirdetett leckék száma 296 volt, ma 564. — A 
hallgatók száma akkor 1722, ma 3374. — A szigorlatok 
száma 266, ma 2301, kiszolgáltatott tudori oklevél ak-
kor 63, ma 319. A költségek akkor 237,418 frtra rúg-
tak, ma csak a rendes költségek majdnem 600,000 frtot 
tesznek ki. Érdekesnek tartjuk fölemlíteni, hogy a hall-
gatók száma mely előadásoknál volt legnagyobb. Igy a 
téli félévben Kerkapoly nemzetgazdaságtani előadásaira 
359 tanuló iratkozott be, Oroszország történetéről szóló 
előadásaira 150; Lechner Ág. bárom előadását 743 tanu'ó 
hallgatta, a nyáron 1306 hallgatója vol t ; Pulszkyét 668 
télen, 861 nyáron stb. Az orvostud. karban is igen nagy 
számokkal találkozunk: télen Scheuthauer hallgatóinak 
száma 651, Lenhosseket 421 tanuló hallgatja, Mihalko-
vicsot 421, Ajtait 440 stb. A filoz. karban télen Kerék-
gyártót 414 tanuló hallgatja, Thant 358, Eötvöst 372, 
Gyulai Pált 202, Beöthy Zsoltot 165 stb. Az egyetemre 
beiratkozottak száma télen 3375 volt, nyáron 3193, ke-
véssel több, mint tavaly, de a rendes hallgatók száma 
némileg apadt. Vallásra nézve volt I. félév 1374 r. k., 
72 g. k., 90 g. kel., 426 reform , 347 evang., 8 unit., 
1058 mózes v. II. félév 1370 r. k., 65 g. k., 87 g. kel., 
358 ref., 302 ev., 8 un. 1003 mózes vallású. A r. ka-
tholiknsok száma legnagyobb a jogi fakultáson, I. 766 
és II. 768, a mózes v. száma legnagyobb az orvostud. 
karban, I. 636, II. 601. Minden 1000 egyet, hallgató 
közt van 417 róm. kath., 21 gör. kath., 26 gör. kel., 
119 reform. 98 ev., 2 unit. és 313 mózes v. A tandíjak 
kitettek az egész évben 134,680 frtot, a tandíjelengedés 
12,262 frt. Ösztöndíj címén élveztek a hallgatók 92,099 fo-
rintot. A vizsgálatok száma 2310 volt, a szigorlatoké 
2301. A vizsgálatok közül elfogadtatott 74'7°/o, a szi-
gorlatok közül 59" 14/°/0. Tudori oklevél adatott 319. A 
tanárvizsgálat első részére, az alapvizsgálatra jelentkezett 
a nyelvtud. tört. szakból 34, sikerrel telte le 32 ; meny-
nyiségtan-természettudományi szakokból jelentkezett 19, 
sikerrel tett vizsgát 12. Szakvizsgálatra jelentkezett az 
első csoportból 32, megfelelt 24, a második csoportból 6, 
megfelelt 5. A ped. vizsgálatra jelentkezett 18, mind 
megfelelt. A régi rendszer szerint az első csoportból je-
lentkezett 18, megfelelt 12, a második csoportból jelent-
kezett 5, megfelelt 4. A kiszolgáltatott okleve'ek száma 
27, 18 új szövegezésű, 9 régibb szövegű. 

A kolozsvári egyetem elhelyezése s felszerelése te-
kintetében haladást jelez az e'mult tanév. Elkészült a 
leíró- és tájbonctani, továbbá kórbonctani s törvényszéki 
orvosi intézetek befogadására szánt új nagy épület. — 
Használatba vételét az akadályozta, hogy a szükséges 
vizvezeték dolgában a város s minisztérium egyezségre 
jutni nem tudott. — Az új élet- és egészségtani intézet 
is már épül. — Az egyetem tanító személyzete 67 ta-
nárból állott (41 ny. r.), a hirdetett kollégiumok száma 
247. A hallgatók száma télen 534, nyáron 510, 85-tel, 
illetőleg 69-cel több, mint a megelőző évben. Legna-
gyobb volt a tanulók száma a jog- s államtud. karban 
I. 240, II. 232; az orvosi karban volt 109 (107), a bölcs, 
nyelv s történettud. karban 62 (62), a mennyiség- s ter-
mészettudományi karban 26 (24). Vallásra nézve volt 

minden 100 hallgató közt 43 6 r. k., 7 8 g. k., 1 9 g. 
kel., 25^8 ref., 2 ev., 5*4 unit., 5-5 mózes h., továbbá 
79 9 magyar, 9 3 német, 8'6 román, 2 1 tót és 0 1 szerb. 
Vizsgálat volt 272, szigorlat 206, a vizsgálatok közül 
elfogadtatott 220, a szigorlatok közül 158. Kiadott ok-
levelek száma 49. A tanárképző tagjainak száma 26 volt 
az I., 27 a II. félévben. Alapvizsgálat tartatott az I-ső 
csoportból 36, elfogadtatott 26, a II. csoportból 17, el-
fogadtatott 14. Szakvizsgálat az I. csoportból 28, elfo-
gadtatott 22, a II. csoportból 12, elfogadtatott 10. Ta-
nári oklevelet 14-et szolgáltatott ki a bizottság. — Az 
egyetem rendes szükségleteire 211,780 frt 64 krajcár 
fordíttatott. 

A k. Józsej-m üegyetem ez évi történetéből említésre 
méltó, hogy Lóczy Lajos ny. rk. tanárrá neveztetett ki 
s tárgya, a földtan, külön választatott az ásványtantól. 
Betöltötték a francia s angol nyelvek számára rendsze-
resített tanítói állomásokat. Egyéb kinevezések : dr. Ré-
thy Mór áthelyeztetett Kolozsvárról a III. math. tanszék 
betöltésére, dr. Csíky Kálmán kineveztetett a közigazg. 
és magyar magánjog tanárává. — A legközelebbi jövő 
feladata a gépészeti szakosztály fejlesztése. — A mű-
egyetem ez évben új magántanári szabályzatot is alko-
tott, mely a jelentésben közöltetett. A műegyetemen 
39 tanár működött (27 rendes) a tanítósegédek száma 
21 volt. A hallgatók száma az I. félévben 621, a II ban 
546 volt, valamivel kevesebb, mint a megelőző évben 
Gymnáziumból jött 99, reáliskolából 79. A gymnázisták 
számaránya tehát folyton emelkedőben van, úgy hogy 
már ez évben meghaladta a reáliskolaiak számát, holott 
tavaly volt 93 reálisk., 76 gyinnázista. Vallásra nézve 
volt: I. félévben 219 r. k., 6 g. k., 18 g. kel., 106 ref., 
48 ev., 4 unit., 220 mózes vallású; II. félévben 191 r. 
kath., 5 g. k., 14 g. kel., 96 reform., 44 ev., 4 unit., 
191 mózes vallású. 

A mérnöki szakosztályban volt I : 381, I I : 340. 
Az építészeti » » I : 55, I I : 50. 
A gépészmérn. » » 1: 141, I I : 117. 
A vegy. és egy. » » I : 27, I I : 23. 

A vizsgálatok száma 489, a szigorlatoké 250. Az 
elfogadott szigorlatok száma 165. A kiadott oklevelek 
száma 70, 2 építészeti, 50 mérnöki, 15 gépészmérnöki s 
3 vegyészi. — Az intézet rendes fenntartási költségei 
175,402 frtra rúgtak. 

T Á R C A . 

. ^ T - A - i s r i L ^ L s *) 

Anyámnak. 
Vedd e szerény kis imakönyvet, 
Hálám jeléül, jó anyám 1 
Ha rá hull permetezve könnyed, 
Borús éltednek alkonyán: 
Imádkozván, a könyből gyöngy terem : 
Szív tengerén vallásos érzelem. 

*) „BllZf/ósáfj könyve" címmel Sántha Károly sárszent-
lőrinci evang. lelkész, a jól ismert egyházi író, imádságos könyvet írt 
a prot. nép számára. A » Luther-társaság* bírálói a benyújtott részle-
tekről úgy vélekedtek, hogy azok ^gyöngyei a vallásos költészetnek és 
ha a munka befejeztetik s a folytatás az eddig beérkezett imákkal ver-
senyez, »Buzgóság könyve* cím alatt kiadásra méltónak találtatik s 
egyházunkra nyereségnek tekintetik.* A kiadás felett még nincs végle-
ges határozat. Szerző szívességéből mutatványul előre is közöljük az 
„Ajánlás"-t. Szerk. 
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Midőn kezem fohászra tetted, 
Feslő koromnak reggelén, 
S a nap delelőn állt feletted, 
S mosolygva intett a remény: 
Te plántálgattad e termő szívet, 
S az ég virágját benne: a hitet. 

E gyermekded hit — áldlak érte ! — 
Most is itt van szívemben, itt. 
Gyermekedet sok próba érte, 
S mi tartott fenn ? Anyám, e hit ; 
E hit s e hitből származó ima, 
Mely magasan emelt szárnyaira. 

Oh gyermekévek szent visszhangja, 
Hiu világ lármája közt, — 
Oh szép idők hajnal-harangja, 
Bűnös világ tusája közt: 
Ti szavatok cseng ez imákban itt — 
Imára most is jó anyám tanít! 

Megnőttek már az esti árnyak, 
Imádkozzunk, jer, jó anyám! 
Ránk kedvesink az égbe' várnak, 
S reám még munka vár talán : 
Az ima síri álmot édesít 
S munkát megkönnyít, edz és nemesít. 

Sántha Károly. 

S z e r e t e t . 
(I. Kor. 13.) 

Ha szólnék nyelvökön 
Emberek- s angyaloknak, 
S bennem a szeretet 
Lángjai nem lobognak : 
Olyanná lettem én, 
Es ékes szózatom, 
Mint zengő érc csupán 
Es pengő cimbalom. 

S tudnék titkot s jövőt 
És minden bölcseséget, 
Hogy felfognám vele 
A kezdetet és véget, 
S bár volna hegyeket 
Mozdító nagy hitem : 
Szeretet, nélküled 
Nem volnék semmi sem. 

S ha minden vagyonom 
A szegényeknek adnám, 
És vértanú gyanánt 
Testem a tűzre dobnám, 
Hogy lássa a világ 
Jó cselekedetem: 
S nincs bennem szeretet — 
Mit használ az nekem 1 

A szeretet kegyes 
És teljes türelemmel, 
Nem álnok, nem irigy 
És nem fuvalkodik fel. 

Nem tesz éktelenül, 
Önhasznát nem lesi, 
Feledve önmagát, 
Más üdvét keresi. 

Nem gondol gonoszat, 
Nem gyúl hamar haragra, 
Hamisságot ha lát, 
Nem örvend soha rajta. 
Örül, ha emeli 
Az igazság fejét, 
Es m>ndent elfedez, 
Jobbját nyújtván feléd. 

Mindeneket hiszen, 
Nem csügged el bizalma ; 
Mindeneket remél, 
Szünetlen, élve-halva ; 
Elet tusáiban 
Eltűr mindeneket, 
És el nem fogy soha 
Az igaz szeretet. 

Megszűnik tudomány, 
Próíéták nyelve hallgat, 
Leköti némaság 
A bölcseknél az ajkat; 
Mert rész szerint vagyon 
Bennünk az ismeret, 
Am Te, örök tökély, 
Ezt mind megszünteted. 

Mikor gyermek valék, 
Mint gyermek szóltam s tettem ; 
De mindezt elhagyám, 
Hogy férfiúvá lettem. 
Most tűkor által és 
Homályban láthatunk; 
De szemtül-szembe majd, 
Ha célhoz juthatunk. 

Míg odafenn leend, 
Dicsőbb célhoz jutásom : 
Szeretet, hit, remény : 
Megmarad ez a három ; 
Örökké megmarad, 
Bár mindent sír temet, 
S ezek közt legnagyobb 
Te vagy, óh szeretet! 

Szeretet Istene, 
Buzgón könyörögve kérlek : 
Szerető szívet adj, 
Míg odafenn dicsérlek. 
Igy síron innen és 
A síron messze túl, 
Áldott s boldog leszek 
Kimondhatatlanúl 1 

Sántli a Kárólij. 

j \ A 
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B E L F Ö L D . 

Néhány igénytelen szó a budapesti theologiai 
intézetről/') 

(Ajánlva a nagyt. tanári karnak.) 

Negyedik esztendeje, hogy a budapesti theologiai 
intézetnek növendéke vagyok s maholnap immár Isten 
segítségével a tanulói pályának végén, az életnek küszö-
bén állok. Hogy budapesti theol. intézetünk mily szín-
vonalon áll, annak a megítélésére, ha nem is a leghiva-
tottabbnak, de illetékesnek érzem magamat; mert vala-
mint a mester az ő tanítványát, a pásztor az ő nyáját 
leginkább ismeri -s első sorban hivatott annak megítélé-
sére : viszont áll az is, hogy a tanítvány is az ő mestere 
és iskolája felett, a gyülekezet is az ő pásztora felett 
ítéletet tud mondani. A négy évi idő alatt volt alkalmam 
eléggé megfigyelni iskolánk beléletét s külső viszonyait 
s legyen szabad minden kérkedés nélkül igénytelen, de 
a négy évi megfigyelésnek mindenesetre örvendetes azon 
következtetését levonnom, hogy főiskolánk méltán sora-
kozhatik hasonló hazai .tanintézeteink mellé. 

Tanáraink méltó büszkeségei tanintézetünknek, elő-
adásaikra örömmel sereglik az ifjúság s élvezettel hall-
gatja őket. A benső, szeretetteljes viszony, mely tanár 
és tanítvány között van, egész életünkre kiható kapocs. 
A négy év, mit iskolánk fa1ai között töltöttem, életemnek 
legszebb, legemlékezetesebb szaka marad mindig; nem-
csak azért, mei;t testi és szellemi kenyerével táplált ; 
nem is azért, mert ifjúságomnak zenith pontja az, melyet 
itt éltem át : hanem különösebben azért, mert itt tanul-
tam megismerni, szeretni az Istent, a világot, az embe-
reket ; s hogy- van az embernek egy szentebb, fensőbb 
hivatása, melyet munkálni, megvalósítani lételének célja, 
t. i. Isten országának építése önmagában és önmagán kí 
vül. Négy évi itt létem alatt is sok üdvös és magasztos 
reform vitetett keresztül iskolánk külső és belső életén : 
bármerre tekintek, mindenütt fejlődést, gyarapodást lá-
tok. Nagy különbség van a négy év eleje és jelene kö-
zött. Hogy mik ezek az üdvös gyarapodások : nem cé-
lom ezeket itt elősorolni: tudja, érzi ezeket igazán az, a 
ki benne élt. Az én igénytelen felszólalásomnak sokkal 
inkább az a célja : kimutatni, mik azok, a melyek még 
nincsenek meg s a melyeket megvalósítani szintén szük-
séges és íidvös dolog lenne. S ezek elmondására engem 
az a szeretet és az a hála ösztönöz, mely iskolánkhoz 
köt és fog kötni mindig. 

Mint mindenütt a világon, .úgy itt is a viszonyok 
sajátos helyzetet teremtettek, melyen segíteni kell. Miként 
a fejlődő gyermek életében: kezdetben inkább a testi, a 
külső növekedést szemléljük, tapasztaljuk, s a lelki, az 
értelmi fejlődés csak később, a test megizmosulásával 
kezd fellépni: megvallom kezdetben nálam is inkább a 
külső mozgalmak ragadták meg figyelmemet. 

Először is, mindjárt a mint idejöttem, feltűnt nekem, 
hogy nincs az ifjúságnak torna-terme, hol testét meg-
edzve, képesebb lenne a lelki benyomások befogadására. 
Pedig erre oly nagy szükségünk lenne. Mikor idejöttem 
a jó falusi levegőről, erős, egészséges, ruganyos kedélyű 
voltam. Hogy beteg volnék, azt most sem mondha-
tom ; de érzem, hogy testemnek nincs meg az a 

*) Közöljük e felszólalást, mint figyelemreméltó hangot az ifjú-
ság körébó'l. Egyes pontjait külön megjegyzésekkel is kisérjük. 

Sz. F. 

ruganyossága, mely akkor volt ; érzek bizonyos hiányt, 
a mit pótolni kellene: a kellő mozgásnak, a torná-
zásnak hiányát. Méltóztassék csak elképzelni: na-
ponként 5 óra előadást hallgatni négy órát néha többet 
is tanulni, mennyire kimeríti, elpusztítja e mozgás 
nélküli életmód a testi szervezetet s mennyire aka-
dályozza a szabad, erőteljes fejlődést épen abban a 
korban, melyben erre a legnagyobb szükség van. A 
naponkénti sétálás pótolja-e ezt? Határozottan nem. 
Tapasztalásból tudom. S mi ennek a következménye: az, 
hogy az ifjúságnak nagy része tÖhbe-kevésbe gyomor 
bajos, vérszegény, sápadt arcú. Pedig tudjuk, hogy a 
viszonyok is mennyire kedvezőtlenek : a levegő nem a 
legjobb, a viz nem a legegészségesebb, melyek mind 
gátolják az erőteljes fejlődést, melyeken tehát mind 
segíteni kell, melyeket pótolni elengedhetetlenül szüksé-
ges. — Azt mondhatná erre. valaki, hogy ott van a 
tornacsarnok, járhat abba a ki akar ! Jár is abba vagy 
három ember, a jobb módúak közül, de többen nem. 
Költséges, anyagi erőnk nem bírja ; meglehet ideje sem 
lehetne rá legtöbbnek, mert ép olyan időben van az 
óra, midőn legtöbben el vagyunk foglalva. Én azonban 
ránk nézve ezt célszerűnek nem tartom ; bár tagadhatlan, 
ha mód nyújtatnék arra nézve, hogy mindenki járhatna 
ide, ez ís nagy hiányt pótolna. Ellenben, ha itt az isko-
lában, vagy közelben számunkra egy külön kis terem 
rendeztetnék be, sokkal célszerűbb lenne. Itt szabadon 
tornázhatnék mindenki, nemcsak egy meghatározott 
időben, hanem máskor is, kinek mikor kedve és ideje 
lenne rá. »Ep testben, ép lélek«, sokat hangoztatott 
mondás 1 A kinek ép a teste, épületesebbé lehet s teheti 
lelkét ; jobban szereti embertársait, jobban az Istent. 
Azt hiszem, hogy a jövőben építendő gymnasiumnál a 
a hivatottak tekintettel lesznek arra is, hogy ott egy 
külön tornaterem állíttassék fel s az részünkre is meg-
nyíljék s akkor e bajon tökéletesen segítve leend.*) 

A második, a mit mondani akarok az, hogy nincs 
az ifjúságnak egy rendes olvasó- és társalgó-terme, hol 
az ifjak üres óráikban olvashatnának, nézeteiket, tapasz-
talaikat megbeszélgethetnék, megvitathatnák. Pedig 
erre is szükség volna, legalább találna egy helyet, hol 
üres óráiban szórakozzék, s nem kellene magának keresni 
az ilyen helyet, mely pedig sokszor épen nem ajánlatos 
rá nézve. A társadalmi élettől úgy is egészen el vagyunk 
szigetelve, ezt némileg legalább pótolná az ilyen helyi-
ség, hol az ifjúság mindig kartársai, barátai között érzi, 
tudja magát. Hogy a lakó-szobák e célra nem alkalma-
sak, bizonyítani is felesleges. *•*) 

Nagyon célszerűnek és üdvösnek találnám, ha a 
drága pénzen megvett, s talán ma már rendezett Báday-
féle könyvtár is megnyittatnék az ifjúság számára ; leg-

*) A felszólalás lényeges pontjait, úgy látszik, az intézeti helyisé-
gek szűk és hiányos voltának tapasztalata sugallta, sebben cikkírónak igaza 
van. Mi is nagyon érezzük, többször ki is fejeztük e hiányt, legutoljára a 
tervezett közös építés alkalmából, most egy éve, midőn az új épület terve 
ellen épen a miatt voltak alapos kifogásaink, hogy a theol. ifjúság 
elhelyezésének nevelési és egészségi tekinteteivel nem vetett kellően 
számot. Most már az együttes építkezés elmaradván, egyelőre az adott 
viszonyokhoz kell alkalmazkodnunk s a külön torna-terem berendezésé-
ről hely szűke miatt le kell mondanunk. De belátva a tornázás rend-
kívüli fontosságát, mi hisszük, hogy a tanárikar, illetőleg az illetékes 
Theol. Választmány talál módot rá, hogy ifjaink a testedzést gyako-
rolhassák. Sz. F. 

**) Mi is jól tudjuk, hogy a külön olvasó- és társalgó-terem 
elengedhetlenül szükséges egy papnövelő-intézetben, említett felszólalá-
sunkban is hangsúlyoztuk ezt; de míg ily sz.űk helyiségben szoron-
gunk, addig bizony be kell érnünk a mostani gyakorlattal, hogy egyik 
tanterem használtatik olvasó helyül. I ía az épületnek most más célra 
használt termei felszabadulnak, akkor e hiányt bizonyosan pótolni fogják 
az intézők. » Sz. F. 

„jíjanlá 
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alább nem lenne holt kincs, mint volt eddig. Emlékszem 
rá, hogy első és másod éves koromban —- tehát két év 
leforgása alatt — soha sem láttam megnyilni : azt gon-
doltam, hogy valami kripta van ott, melyben — ki 
tudja, milyen drága hamvak nyughatnak. 

Csak nagysokára tudtam meg, hogy az ott könyv-
tár. Néztem is rá nagyo t : hát még ilyen is van ? Én 
bizony azt hittem, hogy kripta. No de ezután tán nem 
lesz az, ha eddig az is volt. Örömest búvárkodnék benne 
a legtöbb theologus, ha mód nyújtatnék arra nézve, 
hogy oda bemehetne s ott olvasgathatna, tanulmányoz-
hatna.*) 

Nunc venio ad fortissimum. 
Theologusok vagyunk, Isten szolgáinak készülünk a 

szó közvetlenebb és magasabb értelmében. Kik vannak 
tehát hivatva Istennek lélekben és igazságban dicsére-
tére inkább, mint mi ? Kinek kell a vallásos érzésben, 
a vallásos buzgóságban inkább gyarapodni, növekedni, 
mint azoknak, kik ezekben egykor másokat is nevelni 
akarnak. Gymnásiumi első éveimet a Dunán túl, feleke-
zetünknek egyik szerény, de mondhatom, kedves emlékű 
iskolájában töltöttem, hol, mielőtt napi foglalkozásainkat 
megkezdtük volna, tanári kar és ifjúság, felekezeti kü-
lönbség nélkül, egy közös imaterembe sereglettünk s ének-
léssel és imával kezdtük meg napi teendőinket. Ez volt 
az ifjúság naponkénti reggeli istenitisztelete, hol mindenki 
tartozott megjelenni. 

Mily szép, mennyire követésre érdemes szokás ez, 
különösen nekünk! Még most is oly édesen emlékezem 
vissza e napokra. Az ifjúság buzgón, szívből énekelt, 
tanárainknak egyike pedig olyan áhítattal, olyan szívből 
fakadó érzéssel imádkozott s kérte a megkezdendő mun-
kára Isten segítségét! Az így nevelt protestáns ifjúság 
nem is lesz soha egyháza iránt közönyös; nem fogják 
vádolni őket az egyháziatlanság vádjával, mert nem ad-
nak rá okot. 

Mielőtt megkezdenénk napi kötelességeink végzé-
sét, bizony mi theologusok is, összegyűlhetnénk regge-
lenként, énekeinkkel és imáinkkal felszárnyalhatnánk an-
nak trónjához, kitől száll alá minden jó és tökéletes aján-
dék. Reggelenként sorba imádkoznánk, egyszer egyikünk, 
máskor másikunk, természetesen az imázó a maga által 
készített imát mondaná el. 

Dupplex libelli dos est : ennek is kettős értéke 
lenne. Először megtanulnánk énekelni, megtanulnánk 
gyönyörű költészettel írt egyházi énekeinket, melyek kö-
zül most — valljuk meg igazán — nem sokat tudunk. 

Nézzük meg falusi gyülekezeteinket, hogy tudnak 
azok énekelni s hozzá milyen áhitattal, milyen buzgó-
sággal 1 Hát vájjon mi, kik e gyülekezetnek papjai leszünk, 
mi ne tanuljuk meg azokat a szép énekeket, melyekben 
öröm és fájdalom, hit és szeretet, Isten iránti ragasz-
kodás oly szép bensőséggel vannak festve ? Higyjük 
meg, hogy ezek a hanglépcsők égbe vezető lajtorják, a 
melyeken a vallásos buzgóság, az áradozó szív Istenhez 
emelkedik. A másik haszna az lesz, hogy az imádkozás-
ban gyakoroljuk magunkat, úgy, a hogy Jézus tanított 
bennünket : nem képmutatással, nem mint farizeus, 
hanem alázatosságban, szívvel, lélekkel. Vallásos érzé-
sünk erősbödik, szivünk temploma tágul, tisztábbá lesz, 
több jó, több erény befogadására képesíttetik.**) 

*) A Ráday-könyvtár használatba vételének előkészítése, tudtunk 
szerint, folyamatban van. A Theol. Választmány, mindjárt megalakulása 
után, gondjába vette ez ligáét s hisszük, hogy nemsokára teljesülhet 
cikkiró óhajtása. Sz. 

**) Szép és helyes gondolat s nem is először merül fül intéze-
tünkben. Mint kezdő tanár, 1878-ben > Rendtartásiunk revisiója alkal-

Ezeket írtam alázatosságban, iskolámhoz való 
őszinte ragaszkodásból. Nem feltűnési vágyból, hanem 
lelkemnek, szívemnek belső sugállatából. 

Lutdr Sándor, 
theologus. 

R É G I S É G E I K . 
Emlékezzünk r é g i e k r ő l ! 

(Öt régi könyv ismertetése.) 

E becses lapok egyik számában nagytiszt. Révész 
Kálmán úr megemlékezett a hallei magyar könyvtárról, 
s fölhívta a hazai tudósok figyelmét azon érdekesebb 
nyomtatványokra, melyek ott találtatnak. Megvallom, 
érdekkel olvastam közleményét ; s elgondoltam annak 
olvasása közben, hogy mennyi érdekes régi magyar 
nyomtatványok heverhetnek még ekkép elfeledve, por-
lepetten az egyes külföldi, valamint a hazai nagyobb 
könyvtárakban, sőt magánosoknál is; valódi kincsek, 
melyeket fölkutatni mindnyájunknak szent kötelességünk 
s a melyek hivatva vannak úgy egyházi, mint hazai tör-
ténetünkre nézve is nem egyszer újabb fényt, újabb vi-
lágosságot deríteni. 

Különösen mi lelkészek sokat tehetnénk ez ügy-
ben. Hiszen alig van helység, a hol nek lakné egy-két 
család, melynek tagjai féltékenyen őrzik a »leveles lá-
dában < régi okmányaikat, vagy a hol a padláson ne 
heverne elhányva egy-két régi könyv, melyek hazai 
művelődés-történetünk, vagy pedig egyes helységeink s 
egyházaink monographiájának megírásánál, majdan jó 
segítséget nyúj thatnának. A lelkésznek szívesen meg-
mutatják s talán át is engedik olykor tulajdonosaik eze-
ket. Nekem p. o. alig néhány év alatt sikerült ilyenek-
ből egy kis gyűj teményt szereznem. S nem említve az 
inkább hazai történetünkre vonatkozó régi okiratokat s 
királyi adományleveleket, ez alkalommal öt régi protes-
táns theologiai művet szándékozom ezekből bemutatni e 
becses lapok olvasóinak. 

1. Első a hallei magyar könyvtárban is meglevő 
s Révész Kálmán úr által említett >Elmélkedések;« mely-
nek teljes címe ez : »Az Úr Jézus nevében: Szentséges 
Elmélkedések és Kegyes Gyakorlások. A melyek a szent 
életnek követésére és a belső lelki ember nevelkedésére 
Gerhardus János Jenai Szent írásmagyarázó Doktor és 
Professor által megirattattak. Zólyomi Boldizsártól pedig 
megmagyaráztat tak, és most sok vétkekből megtisztít-

! tatván Aachs Mihály, A Bártfai Gymnasiumnak recto-
rától kiadattattak Bártfán. Nyomtat ta t tak MDCCX Eszt.< 

Ajánlva van pedig e könyv : »A nemes, nemzetes 
és vitézlő Czékus Miklós Uramnak, És az ő kegyelme 
szerelmes házastársának, a nemes és nemzetes Nyustyai 
Mária asszonynak; Ú g y szintén Tudós és Tiszteletes 
Motuz Mátyás Uramnak, a kegyes és Istent dicsérő 
Eperjesi Evangelika Magyar Ekklézsiának hűséges Lel-
kipásztorának, és az ő kegyelme kedves házastársának 
a nemes és nemzetes Székely Erzsébeth asszonynak, az 
Atya Istennek kegyelmét, a fiú Istennek szerelmét és a 
Szentlélek úr Istennek velünk való közösülését, ő szent 
Felségének mindennémő mennyei és világi áldását kí-
vánom^ 

mával, magam is indítványoztam ; akkor rendszabályainkba azért nem 
vétetett föl, mert oly termünk, hol az egész ifjúság összegyűlhet, nincs. 
E nehészség most is meg van. Az a reggeli istenitisztelet pedig úgy 

1 volna igazán lélekemelő, ha az egész ifjúság együtt lehetne ! Sz. F. 
102* 
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Ugylátszik »híres* és nagybecsű lehetett Gerhard 
János e könyve a régieknél, a mely — mint Aachs 
említi — »annak előtte régen, Zólyomi Boldizsár által 
megmagyaráz ta to t t és 1614 Esztendőben Solnán nyom-
tatásban k iada t ta to t t ; újonnan én általam világosságra, 
minden emberek hasznára, és a nagy Istennek dicsősé-
gére hozni kívántam — — a melyet a jó Isten segítsé-
géből immár véghez vivén, és egészlen által, a Deák 
editio szerint, uj magyar versekkel megékesítvén,« stb. 

R e á m nézve a kegyelet érzése kétszeresen becsessé 
teszi e könyvet . Mert hiszen a kinek ajánlva van, s a 
kinek a költségén nyomtat ta to t t , a fenntnevezett Czékus 
Miklós, egyik apai ősöm, ki a Rákóczy szabadságharcai-
ban való részvétele miatt száműzetett , a mint az »Ajánló 
Levélben« Aachs is emlí t i : »az igaz boldogságnak meg-
adóját , a boldog és örökkévaló Istent buzgóságosan kérem, 
hogy Kegyelmeteknek , Nemzetes Uram és Asszonyom, 
e mostani keserves számkivetésekből, kedves lakóhelyé-
ben, a Csetnek-Taploczai házában szállítsa, hogy hazánk 
boldogulását látván, míg Istennek ő sz. Felségének, éle-
teket még itt e világon halasztani tetszik, csendes, egész-
séges és békességes nyugodalomban tartsa.« 

A z ajánlólevelet követő s szerző által említett »új 
magyar verseket* s a többi a jánlatokat — térszűke 
miatt — mellőzve, ezután három szép régi ének követ-
kezik, arra a n ó t á r a : »Tündöklő hajnali csillag;« s így 
következnek az »Elmélkedések* ötvenegy fejezetben : »a 
bűnnek megismeretéről, a Penitenciának gyakorlásáról, Jé-
zus nevéről, Isten szeretetiről, a végvacsora, menybeme-
nés, anyaszentegyház, lelkiismeret, alázatosság s fösvény-
ségről stb. oly szép és vonzó modorban, h o g y azt ma is 
bármely vallásos lélek a legnagyobb élvezettel olvashatja. ( 

2. A második könyv c íme: kegyességnek min-
dennapi gyakorlása. A mely négy részből állván, magá-
ban foglalja (I) A bűnökről való vallástételeket, (II) Hála 
adásokat, (III) Könyörgéseket és (IV) Esedezéseket . 

Megirat tatot t Gerhardus János Jénai Sz. í rásmagya-
rázó Doktor és Professor által. Megmagyaráz ta to t t pedig 
Zólyomi Boldizsártól és most sok vétkekből megtisztítta-
tot t s kiadatott Aachs Mihály, a Bártfai Gymnar.iumnak 
Rectora által. Bártfán MDCCX esztendőben.* 

Majdnem mindenben hasonlít amaz elsőhöz, szerzője 
egy levén s így bővebb ismertetését feleslegesnek tar tom. 

3. A harmadik k ö n y v : »Szent Bernhard atyáiiak 
szép áhítatos Elmélkedési az emberi állapot ismeretiről. 
Másképen : A lélekről való könyvecskéje, melyet a ke-
resztyének közönséges épületire, m e g m a g y a r á z o t t : a b. 
e. Madarász Márton. Az Eperjes i Magyar Evangelica 
Ecclesiának régi Prédikátora, és most újonnan kiadott 
Aachs Mihály, a Cassai magyar Evangelica Ecclesiának 
méltatlan L. P. Lap . 15. v. 3. Az Istent ismérni tökél-
letes igazság. Cassán. Nyomt . Bártfa városának betűivel 
1710 eszt.« A j á n l v a : »Á Tekinte tes és Nemzetes Szent-
iványi János Urnák, A Felséges II. Rákóczy Ferenc, A 
Méltóságos Magyar és Erdélyországi öszve szövetkezett 
rendek vezérlő Fejedelem, Testőrző hadai Brigadirusá-
nak, és egy Gyalog Regimentnek Colonellusának, és a 
szabad királyi Eper jes Városának, s abban lévő Lovas 
és Gyalog hadaknak F ő Commendansának, úgy szintén : 
az ő kegyelme kedves házastársának, Tekintetes és nem-
zetes Gelsovits Klára asszonynak, nékem mindenkoron 
nagy jóakaró Patrónus Uramnak és Patrona asszonyom-
nak, az Ú r Istentől kegyelmet , jó egésséget, hosszú-
életet, minden lelki és testi jókban való bőséges és id-
vességes áldást szívesen kívánok.« Az ajánló levelet 
szerzőnk eme szavakkal kezdi meg. »Ki vagy? Honnét 
ösz? és hová mégy ?« s megfelel reá, hogy ez a »strá-

zsán álló vitézeknek szokott kérdések,* de egyúttal ne-
künk is, kik a földi életben bujdosunk, kell, hogy ez le-
gyen jelszavunk. Ezzel foglalkozik e kis könyv is. Majd 
igen szépen így fo ly ta t ja : »ezekből tanuljuk megismérni 
az Istennek hozzánk való jóvoltát és a mi magunk rom-
lottságát, a melyre igen derekasan tanít, e gyönyörűsé-
ges szép könyvecske, Sz. Bernhard a tyának szép áhíta-
tos elmélkedési : Az emberi állapot isméretiről, melyet 
az ő hasznos voltáért a b. e. Madarász Márton, az Eper-
jesi Evangelica Ecclesiának Lelkipásztora megmagyarázza, 
és 1649 esztendőben kinyomtat ta t ta , a melynek szüksé-
ges és hasznos voltát lá tván; mivel az emberek az ő 
magok isméretire oly nehezen térnek, hogy ennél, sem-
minémű dologra nehezebben nem mehetnek, e pedig egy 
átaljában szükség minden idvezítendő embernek, hogy 
ismérhesse meg maga nyomorúságát , s azután keresse 
az Istennek irgalmasságát, E végre a keresztyéneknek, 
magok isméretinek, és az Istenes életben való neveke-
désnek kedveért, újonnan kinyomtat ta t tam, és a kegyel-
metek nevének Tekintetes U r a m és Tekintetes Asszo-
nyom ajánlot tam, nemtsak Kegye lmednek e mostani 
felháborodott országban való tábori szolgá la t tyáér t ; (hogy 
a fellyebb előlhozott és szokott Tábor i kérdések szerint: 
Ki vagy ? Honné t jösz ? Hová mégy ? a mint Kegyelme-
tek magok tanullyák maguka t megismérni ; így mások 
is tudhassák magokat érteni, melyet ha sehol nem is, 
de megtanulhat e könyvnek gyakor ta való olvasásából) 
hanem ez Istenes szép munkához való kegyes indulat-
tyáért , hogy ennek lenyomtatásáért , és a közönséges 
haszonra való fordításáért költségeket sem szánta, sem 
pedig tsalogató Ígérettel, és egyebek szokása szerint, 
híjában való biztatással, sem vonogat ta sem halogatta, 
és e szép munkát el nem mulattat ta ; hanem annak jó 
idejében előre a költséget éret te megadta , mely kegyel-
metek jóté teményének, az Ur Isten légyen bőséges ju-
talma, és áldgya meg érette, minden testi és lelki ja-
vaival; mind szerelmes, egyetlen egy jó és di 'séretes 
indulatú, jó reménségű fiatskájaval, az én kedves Szent-
iványi Josephemmel, ki felől én, első látásomtól, és véle 
való ismeretségemtől fogva sok jókat jövendöltem, az 
Ur Isten több áldásival együt t , adgya látni Kegyelme-
teknek, hogy napról-napra, neveikegyen az Ur Istennek ; 
az igaz keresztyéni hitnek és önnön magának isméreti-
ben ; hogy jövendőben hasznoson szolgálhasson, az Is-
ten itt e földön vitézkedő Anyaszentegyházának a mi 
igyefogyott Magyar hazánknak és Kegyelmeteknek, min-
den Isteni félelemre, és ditséretes szép erköltsökre ta-
nitó szerelmes édes szülének. Tar tsa meg az Ur Isten 
Kegyelmeteke t minden részről itt ez életben sokféle ve-
szedelmek között sokáig, jó egésségben és békességben. 
A jövendő örök életben pedig, vigye végnélkül való 
örömbe, idvességbe és ditsőségbe. Irám a nemes szabad 
királyi Cassa városában Sz. György havának 28-ik napján 
1710. esztendőben: melyet tiszta és igaz keresztényi szi-
véből kíván Kegyelmeteknek Tekintetes Uram és T e -
kintetes Asszonyom Aachs Mihály a Cassai magyar 
Evangélica Ecclésiának méltatlan L. P.« 

Kezdődik e k ö n y v : »Sz. Bernhard A t y a életének 
röviden való feljegyzésével.* S ezután következnek az 
igazán szép »Elmélkedések« az ember méltóságáról, 
nyavalyás voltáról, a lélek méltóságáról, az önvizsgá-
latról, a halál gondolatáról, s mi módon kell az ember-
nek figyelmetesen imádkozni a bűn menthetetlenségéről, 
lelkiismeretből, az embernek három ellenségéről, az em-
ber tette, az örök életről, az embernek rövid életéről.* 

(Vége köv.) í Czékus László, 
kölesei evang. lelkész. 
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K Ü L F Ö L D 
Az olaszországi evangelizáció köréből. 
A legújabb tudósítások szerint az olaszországi evan-

gelizátió állása a következő. 
Maian József az olasz prot. egyház körében fá-

radhatlan »apostoli jellemű* férfiú ez évi okt. 17-dikén 
Turinban meghalt. Született S.-Jeanban 1810. jan. 5. Hű 
ragaszkodással viseltetett a valdi egyház és a valdi völ-
gyek iránt s ez egyháziasság kisérte őt Turinba is, hol 
nagybátyjánál tanulta a kereskedőséget. Már mint tanuló 
kitüntette magát buzgósága és szorgalma által, annyira, 
hogy rokonainál és más helyeken a legjobb állásokat 
foglalhatta el. Utóbb tekintélyes állásra vergődvén, be-
választatott a parlamentbe és itt Cavour gróffal jött kö-
zelebbi érintkezésbe. S mikor Turinban valdi egyház 
alakult, ennek tanácsába is meghivatott. Parlamenti pá-
lyája alatt Massimod'Azeglio Farini és Ricasolival sűrű 
érintkezésben állott s komolyan vette képviselői felada-
t á t ; de nemkülönben élénk összeköttetésben állott egy-
házával és ennek szolgáival is, akár mint számvevő, akár 
mint a turini kórház és a fiatal valdi iparos-egylet ve-
zetője. A politikától visszavonulva, szükségét érezte, hogy 
még haladott korában is fáradhatlanul dolgozzék egy-
haza javára. Ez évi januárban, szerencsétlen esés követ-
keztében, súlyosan megbetegedett s hosszú sínlődés után, 
vízkórban halt meg. Nagy részvéttel végbement temeté-
sénél a szertartást Meille és Cantaret lelkészek végezték. 
Végrendeletében 112,000 frankot hagyott a valdi egyház 
különböző ágainak s remélik, hogy szintígy gondosko-
dott az evangelizatióról is. 

A valdi egyház zsinata folyó évben szept. 6—io-íg 
tartatott meg Torde-Pellice-ben. A megnyitó istenitisz-
teleten szónokolt Gardiol Bobbio 2. Kor. 10, 4. nyomán, 
kifejtvén : Hogy a mi vitézkedésünk fegyverei nem tes-
tiek, hanem Isten által hatalmasok az ellenség erődít-
ményeinek lerontására. Ezt követte Luzzi, Balmas, Ri-
voire és Cantaret papjelölteknek felavatása. E felavatás 
nagy hatást gyakorolt a gyülekezetre. 

Ezen előzmények után összeült a zsinat, melynek 
elnökévé dr. Geymonat tanár, alelnökévé Longo mai-
landi lelkész választatott meg. A zsinati tagok száma 
90 volt. 

Elnök e szavakkal nyitá meg az ülést: Nevezetes 
különbség létezik 1686 es 1886 között. 200 ev előtt 
egyházunk részint el volt temetve, részint számkivetve; 
ellenben most ennek evangélistái összegyülekeznek Olasz-
ország minden részéből s vezető elnökük magában Ró-
mában székel. Se nem nagyralátás, se kevélység műve, 
ha a mult szenvedéseire és a jelen áldásaira emlékezte-
tünk, sőt inkább hálánk kifejezése és a bátorításnak 
szava. Ev. atyáink súlyos szenvedést tűrtek a végre, hogy 
az evangyéliomhoz hívek maradjanak és részünkre örök-
séget hagyjanak. Isten által történt felszabadulásunk és 
megáldatásunk emlékére gyűltünk itt össze. Határoza-
taink mindenike legyen Isten dicsőségére hozva és az 
1886-ik év az Úr Jézus Krisztus szolgálatában kifejtett 
új buzgalom kezdetét jelezze, miért is kérjük, hogy Is-
ten az ő Szentlelkét gazdagon töltse ki mindnyájunkra. 

Azután megállapítva a napirendet a következő na-
pokra s a tanácskozás idejét 8—12 délelőttre és 2—6-ig 
délutánra határozva, valamint az üléseknek péntek d. u. 
4 órakor való bezárását megállapítva, az első napi ülést 
imával fejezték be. 

A szept. 7, ki megvizsgá'ta az evangelizatiói bi-

zottság évi jelentését, melyet Quattrini olvasott fel. A 
nizzai iskolák beszüntetése jelentetvén, elvi vita keletke-
zett. Egy rész a tanerők hiányos képzettsége miatt az 
iskolák beszüntetése mellett nyilatkozott, más rész ellen-
ben az iskolák fenntartását és azoknak képesítési ok-
mánynyal biró s valódi evangélisták és misszionáriusok 
hivatalára alkalmas egyénekre bizácát ajánlotta, mi el 
is fogadtatott s a bizottságnak köszönet szavaztatott. — 
Pignerolo missziói állomás rendes egyházzá emeltetett, 
miután a lelkészi fizetésnek már négy ötöde biztosítva 
volt s a hiány könnyen fedezhető. 

A valdi egyháznak a szabad olasz egyházzal való 
egyesítésének kérdése behatóan tárgyaltatott s az ere-
detileg 13 cikkből álló egyesülési szabályzat 12-re szál-
líttatván le, e szabályzat a szabad egyház legközelebbi 
egyetemes gyűlésével közöltetni rendeltetett. 

Egy második hittérítő felavatása és Afrikába kül-
dése magasztos iinnepélylyé emelkedett. 

Az evangelizátiói bizottság jelentéséből. E jelentésből 
csak némi részleteket adhatunk. 

A Piemonte-Liguria-Francia nevű kerületben külö 
nősen Nizza és Cannes városok tűnnek ki. Nizzában a 
francia gyülekezet nyáron kicsiny, de télen, mikor sok 
a fürdő vendég, alig találnak a hallgatók helyet a tem-
plomban. Egy esti istenitisztelet alkalmával egy kath. 
nő, ki a szentírás és a valdi káté olvasása folytán jutott 
az evangyeliomi igazság ismeretéhez, jelentette magát 
áttérés és oktatás hallgatása végett. És ily nyilatkozattal 
fejezte ki felvétele feletti örömét: »Milyen jó az Úr, 
hogy megadta kívánságomat.* A mindennapi iskola 
alig tarthatta magát a jól berendezett községi iskolák-
kal szemben ; ellenben a vasárnapi iskola gyarapodott és 
hézagot pótolt. 

A Lombardo-Veneto-Emiliai kerület ugyan nem bír 
annyi templommal és állomással, mint az előbbi, de 
Milano, Verona és Velence városokban eléggé tekintélyes 
gyülekezeteink vannak. Klerikális akadéskoskodásról 
minden gyülekezet, socialistikus törekvésekről halhatnak 
a nagyobb városok. Milano jelentheti, hogy a vasárnap 
délelőtti istenitiszteletet jól látogatják és hogy az egy-
házi élet és áldozatkészség örvendetes módon nyilatko-
zik. Velencében egy leány szép jelét adta hithúségének. 
Kath. férfiúval volt eljegyezve s ez eleinte beleegyezett 
a gyermekek ev. nevelésébe, de a mennyegző közeled-
tével visszavette igéretét. Ekkor a leány abbanhagyta 
a viszonyt és mikor a fiatal ember mégis késznek nyi-
latkozott az ígéret teljesítésére, azt felelte neki volt 
menyasszonya, hogy többé nem bízhatik benne és így 
viszonyuknak el kell múlnia. Mindazáltal vannak ott 
szomorú esetek is. 

A Toscana-Sardegna kerület legkisebb ugyan, de 
nevezetessége, hogy Élórenz a theologiai iskola szék-
helye. Flórenzben egy halálos beteg gyermeknek fel-
üdülése, mely az imát követte, egy a családdal ismerős 
kath. kisasszonyra oly benyomást gyakorolt, hogy az 
evangyéliomhoz áttért. Livornóban vegyes házasságban 
élő valdi férfiak gyermekeiket katholikusoknak keresz-
etltették. Sardininek egy külön evangélistára van szüksége. 

A Marche-Róma-Nápolyi kerületben Rómáról és 
Nápolyból örvendetes haladást jelentenek; oly helysé-
gek, mint Poggio Mirteto és Brindisi kielégítő, Ancona 
azonban hiányos állapotban vannak. 

Az utolsó, déli kerület Calabria-Sicilia. Itt Messi-
nában és Cataniában vannak gyülekezetek, melyek min-
denikét két lelkész szolgálja, kik hálásan nyilatkoznak 
az egyházi életről. Palermóban a kolera testi, az ármány 
lelki veszteségeket okozott. 

1 0 2 * 
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Mindent összevéve Olaszországban 44 gyülekezet, 
36 állomás és 126 szórványos hely van, melyekben 38 lel-
kész és 12 evangelista működöt t . Rendes templomláto-
gató van 6000-nél több, alkalmilag megjelenő vendég 
40,000 olvastatott . A régi valdi gyülekezetek, melyek 
nem állnak az evangelizátiói bizottság alatt, 21 pappal 
és 13,000 úrvacsorázó taggal bírnak. Ez ugyan még 
csak kis nyáj , de mutatkozik benne élet és gyarapodás 

Milano, antiklerikdlis javaslatok. Szemben a jezsuitá-
kat pártoló XIII. Leo pápával, egy Milanóban tar tot t 
antiklerikális gyűlés következő napirendet fogadot t el : 
1) Az alkotmány I. cikkének, mely a kath. vallást állam-
vallásnak nyilvánítja, eltörlése. 2) az egyháznak elválasz-
tása az á l lamtól ; 3) kényszerköteles, laikusok által 
adandó nemzeti és ingyenes elemi okta tás ; 4) a papi 
birtokok elkobzása és a kegyes alapítványoknak laikusok 
altal való kezelése ; 5) a nemzeti oktatás jobb szerve-
zése ; 6) a nők politikai és polgári önállósítása ; 7) gaz-
dászati reformok és a munkás osztályok sorsának javí-
tása. Bevárandó, mily állást foglal el ezen, részben 
messzemenő követelésekkel szemben Olaszország többi 
része és a törvényhozás. 

Messina. Rivoire ezeket irja edinburgi barátainak : 
Gyülekezetünk szembetűnően megáldatot t az elmúló 
esztendőben. Mikor mult évi okt. végén idejöttem, hó-
napokon keresztül dühöngöt t a hólyagos himlő, az ev. 
családokba is behatolt , de ezeknél öldöklő hatás nélkül. 
Közel Messinához lakik egy szegény paraszt, ki néhány 
év óta a mi gyiilekezetünkhez tartozik. Ez nem szűnt 
meg missziót űzni házában és polgártársai közt Ellen-
ségeit sikerült lefegyverezni és lassanként megnyer te 
egyházunk részére tulajdon fiát, ez idén pedig feleségét 
s utóbb 12 éves fiát, ki most a Messina-Palermoi vasúti 
munkások közt, hol maga is dolgozik, missziói munkát 
teljesít. 

Alsóbb és j elsőbb iskolák. Mrs White. Az iskolai év 
L a Tour (Torre-Pellice) és Pomaret kollégiumaiban s a 
theol. iskolában Flórenzben, okt. 4—5-én vette kezdetét . 
Binay tanár felhívást intéz a valdiak barátaihoz, hogy a 
latouri kollégium hiányos könyvtárát bölcsészeti, theolo-
giai és irodalmi művekkel ajándékozzák meg. Olaszország 
22 egye teme a mult iskolai évben 14,633 tanulót szám-
lált ; ezek közt Ferrara csak 39 tanulóval közel van a 
megszűnéshez. 

Mult tavaszszal egy az adventisták szektájához tar-
tozó amerikai nő White , ki magát prófétai lélek bir-
tokában hiszi, vagy 400 hallgató előtt előadást tar tot t 
a valdi völgyekben s Bázelbe térve, a valdi lelkészeket [ 
a nyilvános saj tóban rágalmazta. Ez alkalomból a Té-
moin valdi lap óvakodásra int, nehogy az adventista 
prófétanő és új szektája előtt kaput nyissanak a valdiak. 

Valdiak Hessenben. Wáchte r sbach melletti Wal-
densberg lakói levelet intéztek a valdi táblához, melyben 
jelentik, hogy őseik 1699-ben vándoroltak ide s hogy 
benső részvéttel viseltetnek az olasz testvérek iránt. 

Olasz protestánsok Graubündenben. 1884 és 1885-
ben két fiatal valdi pap Graubünden Soglio és Poschiavo 
községeibe mentek szolgálni. Neveik : Jalla E. és Comba 
A . Soglio 350 buzgó, jó módú protestáns lelket számlál. 
A vasárnapi istenitiszteleten 100 - 200 hallgató szokott 
jelen lenni. D. u. liturgiái istenitisztelet vagy katechizátió 
szokott lenni. Es tve pedig a férfiak jönnek össze refor-
mátió történetét , missziói és sociális előadásokat hall-
gatni. Poschiavo 650 lelket, sőt a más országokban ke-
reseten lévőkkel együtt , 1400 lelket számlál. Az isteni-
tisztelet itt is látogatott (180—200), de a gyülekezet 
maga nem \énekel, csak a kar. Közömbösek is találkoz-

nak. Nő-egyle t gondoskodik a szegényekről. Van négy 
iskolájok s tanítóik 560—1250 frank fizetést húznak. 

La Vachere. Valamint Németországban a missziói-
és bibliai-ünnepek, úgy a valdiakat minden év augusztus 
havában azon egyetemes ünnepély gyűjt i össze, mely a 
La Vachere magaslatán megy végbe s melynek célja, 
hogy hitöknek és összetaitozásuknak örüljenek és az 
Úrnak az idáig való vezetésért hálát adjanak. Ez évi 
aug. 16 án tar tot ták meg az ünnepélyt. D. e. 10 órától 
d. u. 1 óráig, a körülbelől 1500 vendégből álló gyüle-
kezet épületességére 10 különböző beszéd tartatot t , fel-
váltva énekekkel. Bonnet, Peyrot, Bosio, Pons, Hugón, 
Prochet, H. Maian, Meille, Appia és Micol voltak a szó-
nokok. Például H. A . Meille ezeket m o n d á : »A valdiakat 
a biblia népének nevezték el. Vald a biblia embere volt, 
valamint azok is, kik 1535-ben az olivetáni bibliát ki-
nyomat ták . Az 1816-ik évben biblia-társaság alapíttatott 
a völgyekben és 1808-ban megemlékezve népünkről, a 
brit biblia-társaság olasz új - tes tamentomot nyomatot t . De 
hazánkban alig 100—120,000 biblia létezik, vagyis egy 
biblia esik 300 egyénre , holott minden család szükségei 
egyet . Az utóbbi években haladás tör tént e részben ; 
mert 1885-ben 95,000 biblia ter jesztetet t el Olaszország-
ban.® Végezet re az evangelizatió javára gyűj tés rendez-
tetet t , 138,60 frank jöt t be. 

Működés a zsidók közt. Róma, főváros Ghettójában 
dr. Gordon hetenként kétszer ad rendelési órákat, me-
lyekre sok zsidó gyül össze. Ez alkalommal két angol 
nő a betegek ápolása mellett éneket vezet, imádkozik, 
szentírást olvas és ekképen tesz sikeres missziót a zsi-
dók között. 

Egylet Boroszlóban. Dr . Spáth lelkész elnöklete alatt 
Boroszlóban egylet alakult, mely céljául tűzte ki az olasz-
országi evangelizatió támogatását . Láng Adolf. 

I R O D A L O M . 
Előfizetési felhivas a „ V a s á r n a p i r a . Az előnyösen 

ismert »Vasárnap« cimű vallásos néplap alól irt szerkesz-
tője és főmunkatársai e felhívását ajánljuk olvasóink 
figyelmébe és pár t fogásába. Vallásos olvasmányokra 
népünknek nagy szüksége van s a »Vasárnap« hova-
tovább mindig jobban megfelel e célnak. A felhívás így 
hangzik : 

Isten kegyelméből hetedik éve, hogy megindítot-
tuk a »Vasárnap«-ot , mely eddig halszáz nyolcvanezer 

! pé ldányban van elterjedve népünk között. Célunk volt 
magyar protestáns népünknek oly olvasmányt adni, mely 
szivet és erkölcsöt nemesít, a rossztól óva int, mely a 
gyermeki kortól a késő vénségig táp'ál ja a lelket, buz-
dít a tiszta erkölcsi élet örömeinek keresésére, Istennek 
imádására, a ker. vallás, egyház és magyar haza szere-
tetére. E célt kívánjuk továbbra is szolgálni »Vasár-
n a p i u n k k a l . Bizalommal kézjük fel a főt. és nagyt . Püs-
pök, Esperes és Gondnok urakat, Lelkész és Tanitó, 
általában népünk vailásos erkölcsi életének t isztántartá-
sát szivükön viselő Testvéreinket, a »Vasárnap« terjesz-
tésére és pártolására. A »Vasárnap« évi előfizetési dija 
továbbra is 2 frt, melyet Kecskemétre Sziládi László 
nyomdász úrhoz január i-ig kérjük beküldeni. Ké t rész-
letben is elfogadjuk az előfizetést. Gyűj tőknek 10 előfi-
zetőre egy tiszteletpéldányt adunk. Azon Lelkész társunk-
nak, ki 20 előfizetőt gyűjt , az általunk szerkesztett »Evan-
gyeliomi Lelkészi Tár« egész évi folyamával ingyen szol-
gá'unk. Megkeresésre szegényebb egyházainknak az 
iskolai könyvtár számára részint a megmaradt s készlet-
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ben levő, részint a megmarandó példányokból szívesen 
szolgálunk ingyen, csak a postadi j s pakolási költségre 
50 krajcár beküldését kérjük. A kegyelmes Isten, kinél 
van minden erő és segedelem, á 'd ja meg az ő evangye-
liomi magyar népeért fáradozók munkálkodását 1 — 
Kecskemét, 1886. december 1. — A »Vasárnap* főmun-
katársai : Könyves Tóth Kálmán, debreceni lelkész. — 
Molnár Sámuel, vámosladányí lelkész. — Láng Adolf, 
pesti főesperes. — Thomai József, szegedi lelkész. — A 
»Vasárnap« szerkesztője s kiadója : Czelder Márton előbb 
hittérítő, jelenleg kecskeméti lelkész. 

Iskolai zsebnaptár az 1887. évre, szerkeszti Be-
licza József főv. h. igazgató-tanító, IV-ik évfolyam. Buda-
pest, Méhner V. kiadása, ára ? — A csinos kiállítású 
könyvben a szorosan vett naptári részen kivül Bili Jó-
zsef életrajza és arcképe foglaltatik. Az életrajz kimerítő 
és nagy melegséggel van írva. — Közölve vannak az 
1884—86-ki fontosabb miniszteri rendeletek, a fővárosi 
főbb iskolaügyi határozatok, a prímás altal kiadott uta-
sítás a budapesti róm. kath. hi toktatók számára, a fővá-
rosi iparoktatás szervezete; ezeken kívül a naptárak szo-
kásos címtára és vegyes tudnivalók. 

Lampel Róbert kiadásában a napokban a követ 
kező új könyvek jelentek m e g : Magyar olvasókönyv a 
középiskolák I. osztálya számára. Az új tanterv és minisz-
teri utasítás ér telmében szerkesztették Tomor Fe renc és 
dr. Váradi Antal . 5-dik változatlan kiadás. Á r a 90 kr. 
— Magyar olvasókönyv a középiskolák III. osztálya sza-
mára. Szerkesztették Tomor és Váradi . 4-dik változatlan 
kiadás. A r a I frt 20 kr. — Magyar nyelvtan kézikönyv. 
I. füzet, a népiskola II. osztályú növendékei számára 
mondat tani alapon, írta Belicza József, fővárosi vezető 
tanító. 3-ik javított kiadás, a »Budapesti Tanitó-egylet« 
által koszorúzott pályamű. Á r a 15 kr. — Magyar nyelv-
tani kézikönyv. II. füzet, a népiskola III. osztályú növen-
dékei számára mintaolvasmányi alapon, írta Belicza József. 
2-dik átnézet t kiadás. Á r a 20 kr. — Német olvasókönyv. 
Deutsches Lesebuch fiir Mittelschulen mit deutschen und 
ungarischen Anmerkungen von Josef Felsman. Vom hohen 
Unterichts-Mínisterium genehmigt . I. Theil 11-te durch-
gesehene Auflage. Á r a 80 kr. II. Theil . 7-te, veránderte 
Auflage. Á r a 80 kr. 

Singer és Wolfner kiadásában Budapesten megje-
lent : » Tréfás számtani felt.dványok gyűjteménye.* Közrebo-
csátotta Orbók Mór. E könyv a karácsonyi könyvpiacnak 
kétségen kívül érdekes jelensége, mert tudtunkkal a magyar 
ifjúsági irodalomban ezideig hasonló, valóban hiánypótló 
munkácska nem jelent meg. »A könyv célja — miként a 
szerző előszavában mondja — a mulattatáson, a szóra-
koztatáson kívül a szellem élesítése, a helyes gondolko-
zás fejlesztése.« A száz meg száz példa mindegyike 
külön címmel bír, s egészséges, élvezetes humorral van 
előadva. A példák a legegyszerűbbtől a legkomplikál-
tabbakig vegyesen váltakoznak s így a fiatal tanulótól fel 
a legidősebb korúakig s a legmíveltebbekig mindenki ta-
lálhat benne a maga kedélyéhez és felfogásához mért 
példákat. A megfejtések is egyik részét képezik a könyv-
nek, s igen érdekes, oktató magyarázatokkal vannak 
kibővítve. A feladványok egyrésze jólperdülő versekbe 
van szedve. A feladványok kidolgozásánál szerző a pae-
dagogiai szempontokat kiválóképen figyelembe vette s 
oda törekedett , hogy minden egyes feladványnak erkölcs-
nemesítő hatást kölcsönözzön. Nézetünk szerint e köny-
vek igen sok feladványát a tanár és tanító is fölhasznál-
ha t ja tanítása közben. Ára 50 kr. ; minden hazai könyv-
kereskedőnél s szerzőnél is megrendelhető Pozsonyban, ki 
az 50 kr. beküldése után a könyvet bérmentesen küldi meg. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Lelkészválasztás. A jászberényi reform, gyüle-

kezet f. hó 12-én nagy többséggel Simon Ferenc budai 
segéd-lelkészt választotta papjavá. Melegen üdvözöljük a 
segéd-lelkészi kar e kitiinő tag já t a rendes lelkészek 
sorában, szívünkből kívánva neki, hogy új állomásán is 
oly elismerés és szeretet környezze nevét, mint Budán, 
hol a legkedvesebb emléket hagy ja maga után. 

* A protestáns g y m n á s i u m o k alIami s e g e l y e -
zésének ügye a képviselőház pénzügyi bizottságában e 
hó 15-én tárgyal ta tot t . A miniszter által előterjesztett 
költségvetésben, mint annak idején (46. sz.) irtuk, az 
1887-ik évre 50,640 frt tal van több előirányozva, mint 
az előző évben. E költségtöbblettel szemben Ország S. 
előadó megjegyzi , h o g y a jelen viszonyok között keve-
sebb középiskola segélyezésével is beérhetné a kormány ; 
ezért javasolja, hogy a felekezeti középiskolák címénél 
20,000 frt töröltessék. Visi J. azt véli, hogy e ponton a 
megtakar í tásban nem mehetni nagyon messzire, m rt 
épen ezen iskolákat kell oly helyzetbe hozni, hogy a tör-
vényszabta igényeknek megfeleljenek. Sőt arra kéri a 
bizottságot, hogy e rovatba felvétessék az unitárius is-
kolák esetleges segélyezése is, hogy ne legyen előre 
kizárva az unitáriusok iskoláinak állami istápolása. Trefort 
miniszter kijelenti, hogy a segélyezési szerződéseket az 
egyes iskolákkal csak a törvényhozás jóváhagyásának 
feltétele alat t kötöt te . Az itt szóban forgó iskolák se-
gélyezése országos tanügyi érdek, miért a tétel megsza-
vazását kéri ; a Visi indí tványát nem ellenzi. A pénz-
ügyi bizottság a Visi indítványával megszavazta az elő-
irányzatot . 

* Protestáns árvahazi képes naptar. Az 1SS7-ÜC 
évre kiadott prot . árvaházi képes naptár német példányai 
teljesen elfogyván, felkérem a t. lelkész urakat, hogy a 
kikhez netán felesleges példányok küldettek, szívesked-
jenek azokat hozzám mihamarabb visszaküldeni. A ma-
gyar naptárakból is elkelt 2000 példánynyal több, mint 
más években, de azokból még néhány száz példány ren-
delkezésre áll s akár egyes, akár több példányban azon-
nal küldetik a megrendelőknek ; a naptárakér t beküldött 
pénzek legfeljebb 10 nap alatt levelező lapon nyugtáz-
ta tnak. Farkas József. 

* A mármaros - sz ige t i reform, főiskola javára 
megindult a gyűjtés . A z elsők között volt Vincz Gyula 
szolgabíró, ki 146 fr tot gyűj tö t t járásában, maga 20 frt tal 
járulva hozzá. Második az iskolai if júság mely ratinúeja 
altal 123 frtot gyűj tö t t e célra. A jogaszok bált is fog-
nak tartani ; Sylvester estéjén pedig a kaszinó-egylet 
szándékozik termeiben táncmulatságot rendezni. 

* Az országos prot arvaegyesü le t f. hó 14-ikén 
tar tot t választmányi ülése a rendes folyó ügyek elinté-
zése mellett, az által nyer t különös érdeket, hogy elnö-
két, báró Kochmeister Frigyes urat, 70-ik évének betöl-
tése alkalmából Szász Károly vál. t ag az alább közlendő 
szép beszéddel üdvözölte. A nem várt figyelem annyira 
megha to t t a a nemesen érző bárót, hogy alig tudott né-
hány töredezet t szóban köszönetet mondani. A z ülés 
folyamán egy rendkívüli felvétel is történt, azon buda-
pesti Scholtz árvák egyikéé, kinek a ty já t és any já t 
4 napi időközzel egyszerre ragadta el a halál. Az elnö-
köt üdvözlő beszéd így szólt : Méltóságos Báró, Egye-
sületi Elnök úr ! Választmányi tagtársaimtól ezelőtt csak 
néhány perccel nyer t megbizásból, de szívem állandó 
ösztönéből is, van szerencsém Méltóságodat, élete 70-ik 
évének legközelebb tör tént betöltése alkalmából a prot . 
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árvaházi egyesület választmánya nevében tisztelettel üd-
vözölni s őszinte szerencsekivánatainkat tolmácsolni. 

Hetven évet érhetni, magában véve is különös is-
teni kegyelem, mely aránylag keveseknek jut részébe, 
napról-napra igazoltatván az irás ama szava, hogy »az 
emberi élet tar tama 70 vagy legföljebb 80 esztendő* 
— e véghatárokat azonban csak kevesek érhetik meg . 

De hetven évet érni meg, úgy a mint azt a ke-
gyes gondviselés Méltóságodnak engedte, ép testi-lelki 
erőben, folytonos és közhasznú tevékenységben el nem 
lankadva, a teljesített kötelességek boldogító tudatában, 
övéinek szeretetétől, polgártársai tiszteletétől környezve : 
ez valóban oly ritka kegyelme Istennek, mely a legmé-
lyebb hálára kötelez. 

És Méltóságod úgy érte meg élete e szép s ma-
gas korát. 

Mi e kis körben, a hol szerencsések vagyunk Mél-
tóságodnak munkatársai lehetni, a legszebb emberi jóté-
konyság, az árvákról való gondoskodás gyakorlásában, 
tanúi vagyunk Méltóságod meleg emberszeretetének, fá-
radhata t lan tevékenységének, soha nem szűnő szivélyes-
ségének ; de mások más körökben tapasztalják Méltósá-
god ugyanezen erényeit , mert köztudomású, hogy Mél-
tóságod a kereskedelem, a közjótékonyság, az egyházias-
ság és közművelődés minden téréin ugyanazzal a nemes 
és lankadást nem ismerő buzgósággal működik. 

S midőn Méltóságod ezzel, saját lelkiismerete bol-
dogító tanúságát, hogy kötelességét mint ember, hazafi 
s egyházának tagja, egyaránt teljesítette és övéinek forró 
szeretete mellett, ember és polgártársainak általában, de 
különösen azoknak, kik Méltóságoddal különböző téreken 
együtt működve tevékenységének tanúi, köztiszteletét és 
rokonszenvét kivívta : méltán hálát adhat s vele együt t 
hálát adhatunk s adunk mi is a kegyelmes isteni gond-
viselésnek, hogy Méltóságodat az élet ily magas korára, 
ily jó egészségben, lelki és testi erőben s folytonos te-
vékenységben megtar to t ta és csak azt kívánjuk, ho^y a 
kegyelem atyja, a ki közel és távol annyi sok — Mél-
tóságod által boldogított árvák fohászait bizonyára meg-
hallgatja s há 'akönnyeiket az Elet könyvébe fölveszi — 
még igen későn, minél később hallassa Méltóságoddal 
a híveknek megigért ama szóza to t : »Jőjj be a te Urad-
nak örömébe !« 

* A val lás- és tanulmányi alap felügyelő bizottsága 
vasarnap Szlávy József koronaőr elnöklete alatt tar tot t 
ülést. Az elnök meleg szavakkal emlékezett meg Ipolyi 
Arnold püspökről, a bizottság elhunyt tagjáról, aztán 
felolvastak Trefor t miniszter átiratát, mely szerint ki-
rály ő felsége további két évre hosszabbítot ta meg a 
bizottság összes tagjainak megbízatását . Ezután az ala-
pok állását és a jövő évi költségvetést tárgyal ták. A 
vallásalap vagyona 20.338,372 frt s jövő évi bevétele 
1.188,640 f t ra van számítva, kiadása pedig 1.178,050 ftra. 
A tanulmányi alap vagyona 10.197,878 frt s a jövő 
652,660 frt bevétel és 683,210 frt kiadás van előirá-
nyozva. 

* A Sárospataki Lapok szerkesztésétől, mint ér-
tesülünk, a folyó év végén Mitrovics Gyula visszalép s 
az említett lap szerkesztését a sárospataki irodalmi kör 
megbízásából Radáesi György, az eddigi segédszerkesztő, 
veszi át. 

* A „Gáspar-ünnepély", melynek p rogrammjá t 
annak idején közöltük, nagy közönség részvétével tar-
tatot t meg N.-Enyeden. A tiszteletet és nagyrabecsülést 
megérdemelt ősz férfiú nemcsak a legnépszerűbb tan-
felügyelő, de a legbuzgóbb is, a kinek bokros érdemei 
vannak a paedagogiai és tanügyi irodalom terén is. 

N a g y - E n y e d r e sereglettek az említett napra tisztelői, a 
távolabb lévők pedig a tanítói egyesületekben és tanin-
tézetekben rendeztek »Gáspár-ünnepélyt.* Nagy-Enye-
den az ünnepélyt az általános tanító-testületnek évi gyű-
lése előzte meg, melynek Gáspár az elnöke. Ennek 
befejeztével az összegyűlt tömeg a városi vendéglő nagy-
termébe vonult, a hol lélekemelő volt a jubiláris ünne-
pély. A teremnek minden zuga megtelt. Ott voltak az 
erd. egyházkerület képviselői, a Bethlen főtanoda igaz-
gatósága, a balázsfalvi érsekség és tanító-képző küldött-
sége, a kolozsvári ref. főiskola, N.-Et iyed város küldött-
sége, a megye tisztikara, Szolnok-Dobokamegye tanító-
küldöttsége, Deés város polg. iskola tanári ka r a , 
Maros-Vasárhely, Hunyadmegye , Torda-Aranyosmegye , 
Kis-Kiiküllőmegye stb. tanitó-egyesületeinek küldöttei, 
Énekszó közben vonult az ünnepelt férfiú a terembe, 
a hol Nagy Lajos, a tanítóképző intézet igazgatója 
remek beszédben méltat ta Gáspár János nagy érdemeit. 
Ré thy Gábor tanár alkalmi ódáját Krizmanits Eleonóra 
úrhölgy szavalta, Sebestyén Sándor pedig az ünnepelt 
életrajzát olvasta föl. Ennek bevégezte után a városház 
dísztermében fogadta az ünnepelt a küldöttségek tisz-
telgését. Délben 250 személyre terített díszes bankett 
volt, este pedig hangverseny és táncmulatság. Az ország 
minden részéből érkeztek üdvözlő sürgönyök, száznál 
jóval több. Dr. Darday az ünnepelt nevére szóló 500 fo-
rintos alapítványhoz 50 frtot küldött sürgönyileg. 

* Belmissziói munka Debrecenben. Báthori Imre 
debreceni könyvkötő, mint a »Debr prot . lap« irja, 
összeköttetésbe lépett a békésbánati »vallásos iratokat 
ter jesztő egyesület« egyik vezérférfiával, Csécsi Miklós 
makói lelkésszel s az egyesület kiadványait és a »Téli 
Újságot* árulja bolt jában és egy embere által korpol-
tál tat ja városunkban. A helybeli politikai lapok teljes 
érdeklődéssel vet tek tudomást a mozgalomról. Mi is 
figyelemmel kisérjük e munkát s lehető tökéletesítése 
érdekében nem sajnáljuk a fáradságot. A nagytemplom 
keleti ajtóival szemben van Báthori úr boltja, hol, mint 
központi helyen, vásárolhatók ezentúl városunban a val-
lásos iratok. Ez is haladásnak tekinthető. Kicsiny magok-
ból fejlődik ki természetszerlűeg az erős fa. Va jha úgy 
lenne ez mi nálunk is 1 V a j h a fölvirágoztathatnók váro-
sunkban a belmisszió élő fáját 1 

* A budapesti reform, egyháztanács ülése. A 
budapesti reform, egyháztanács e hó 15-én tar to t t ülé-
sében Szász Károly püspök s budapesti lelkész úr elő-
adván, hogy ő pár hónappal ez előtt a skót szabad 
egyház azon misszió-bizottságától, mely itt Budapesten 
is virágzó elemi iskolát tar t fenn, 50 font sterlinget 
vagy a mi pénzünk s'.érint 600 forint a jándékot kapot t 
azon hizelgő kijelentéssel, hogy ez a nevezett misszió 
irányaban szerzett érdemeinek elismeréséül adatott , s 
hogy ezt ha tetszik, fordítsa saját szükségeire, ha tet-
szik jó tékony célokra, kijelentette az egyháztanács előtt, 
hogy ő ezen összeget a budapesti egyház körében egy-
házi és iskolai célokra kivánja fordítani. — Jelesen a 
budapesti ref. egyház által emelendő új gymnasium épí-
tési alapjára, azon fenntartással, hogy ezen összeget 
annak idején kerekebb összegre kiegészíthesse, adot t 
300 frtot ; a budai templom építési alapjára 100 frtot, 
a kőbányai templom építési alapjára 100 frtot, a Be-
thesda című kórházára a budapesti reform, német leány-
egyháznak 50 frtot, vasárnapi iskolás szegény gyerme-
keknek 50 frtot. 

Ugyanezen gyűlésben bemutat ta tot t az egyháztanács-
nak egy értékes és remek himzésű keresztelési-asztalte-
rítő, melyhez az anyagot (selymet, harasztot stb.) néhai 
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Búzás Pál budapest i polgár s egyháztanácsos örökösei 
adták, a művészet halárait megközelítő s hónapokat 
igénybe vett női munkát pedig az országos nőipar-egylet 
igazgatónője Szukováthy Otília úrnő díj nélkül végeztet te 

Bejelentetett továbbá ezen ülésen néh. Hangyá -y 
Gedeonnénak a budapesti reform, egyház céljaira ha-
gyományozot t s már be is fizetetelt i o o forintnyi ado-
mánya. 

Az egyház pénztárnokságáró! Cs. Kiss Károly egy-
háztanácsnok s gyógyszerész, ki azt évek óta ritka pon-
tossággal s lelkiismeretes hűséggel viselte s önkén\ t 
ér tetőleg díj nélkül, lemondván, helyébe Aehly Adolf 
egyháztanácsnok kéretet t fel, ki erre késznek is nyilat-
kozott. A kispesti leányegyház a budapesti ref. anya 
egyházhoz kebeleztetett be, s az ez iránti egyesség levél 
ez alkalommal megerősít tetet t . Áldozatába kerül ugyan 
az anyaegyháznak ez új leány egyházában az istenilisz-
telet tar tása s a gyermekek vallásos oktatása, de a buda-
pesti egyház tanácsa szives készséggel hozza e célra az 
áldozatokat, a mint az ez alkalommal bejelentett vallás 
tanítási statisztikai adatok is igazolják ezt. Jelesen a mult 
iskolai évben 1276 elemi iskolás és 290 középiskolai 
növendék nyer t vallásos oktatást 29 különböző taninté-
zetében a íővátosnak; s ezen oktatast végezte 3 rendes 
hi toktató, 3 theologus ifjú, 2 segédlelkész s 2 külön ta-
nító. H o g y a vallasoktatás minél virágzóbb állapotra 
jusson, a közelebbi ülésen felkérettek az egyes egyház-
tanácsosok, hogy a vallástanítási órákon s majdan a val-
lásvizsgákon jelenjenek meg. 

A néhai Kovács Miklós halálával megüresedet t 
szám-mértani tanári székre a budapesti reform, főgymna-
siumnál pályázat fog hirdettetni, s még a folyó iskol .i 
év végén be fog töltetni. — F. 

* Az erdélyi reform, egyházkerüle t és a Közműve-
lődési Egylet. Szász Domokos erdélyi püspök úr az E M. 
K. E . választmányának legutóbbi ülésén egyházkerü 'e te 
nevében, egy nagy fontosságú javaslatot tett, melyet a 
Prot . Közi. után a következőkben ismertetünk meg olva-
sóinkkal. Az erdélyi egyházkerület , kölcsönösen megál-
lapí tandó módozatok keretében, ha j landó nemcsak er-
kölcsi, hanem anyagi erejének súlyával is támogatni a 
Közművelődési Egyesületnek azon célzatait, melyek a 
reform, egyháznak is feladata körébe tartoznak-. Ily cél-
zatok : kisdedóvók létrehozása, új iskolák építése, a cél-
szerűtleneknek jobb karba hozása, templomok épííése s 
fenntartása, papi és tanítói állomások javadalmának job-
bítása, új papi és tanítói s főként körlelkészi állomások 
szervezése oly községekben, melyekben a magyar faj 
védelme és erősbíiése szükséges. E célzatok gyors és 
hatályos érvényesítése érdekében haj landó az egyház 
egyelőre 100—150 ezer frtot az Egyesület rendelkezésére 
bocsátani, minek fejében kössön le az Egyesület az 
á tadandó összegnek- megfelelő értéket ál lampapírokban 
esetleg jelzálogi biztosítók utján azon megszorítással, 
hogy az érték alap átlaga meg nem csonkitható s annak 
ő°/0 jövedelmét évről-évre fizesse az egyesület az egyház-
kerületnek. Ez úton mindkét testület azon kedvező hely-
zetbe jut, hogy erejük egyesítése által rövid idő a 'a t t 
széleskörű, hatályos és erdményekben gazdag akciót 
fejhet ki oly téren, hol mindkettőnek érdekei összeta-
lálkoznak, sőt ugyanazonosak. A z indokolásban szomo-
rúan érdekes adatok vannak az érdél) í egyházak an) agi 
viszonyairól. A kerületben levő 500 lelkészi állomáson a 
fizetés átlaga 500 frt, de 300 lelkésznek ennyi sincs. 
A tanítók helyzete még siralmasabb, a mennyiben évi 
fizetésük- átlagos összege 164 frt. A választmány e ja-
vaslatot nagy lelkesedéssel elfogadta. 

* 100 é v e s jubi leum. A Ica km éri ev. gyülekezet 
szép ünneppel ülte meg e hónap 4-dikén és 5-dikén tem-
plomának száz éves jubileumát. A kis határszéli köz-
ség, melynek népe vegyes ajkú ugyan, de szivvel-lélekkel 
magyar , ha jdanában sok szolgálatot tett a magyarságnak . 
A jubiláris ünnep — mint irják — december 4 dikén 
délután öt órakor kezdődött , a mikor Unger Gusztáv 
rohonci és Ulreich Pál német-szentmihályi lelkészek s?.ép 
beszédekben ismertették a közsrg tör ténetét , s másnap 
reggel tiz órakor a templomban gyűlt egybe az ünneplő 
közönség, hol Smidigh E d e alsó-lövői lelkész mondot t 
imát az oltár előtt, Kukmér derék lelkésze, Ludig 
Emánuel pedig a templom tör téneté t adta elő. Az ünnepi 
beszédet Tomlca Kár . körtvélyesi lelkész mondta el, míg 
Stettner Gyula esperes záróbeszédet tar tot t . Az úrvacsora 
kiosztását Iluher Tódor hidegkúti lelkész végezte, kinek 
a ty ja éveken át hirdet te isten igéjét a kukméri gyüleke-
zetben. A templombeli ünnep után lakomára gyűltek a 
meghívott vendégek. 

* Gyülekezeti á ldozatkészség . Jelen év folyamán, 
a f . -baranyai egyházmegyében főpásztori látogatást vég-
zett, nagyérdemű püspökünknek alkalma volt örvendete-
sen győződni meg arról, hogy a f .-baranyai kicsiny egy-
házak minő nagy áldozatokat hoznak évenként, hogy 
magokat fenntar thassák. Az egyházak legtöbbje köz-
munka által keres évről-évre je lentékeny összeget. De 
kiválik ezek között is a csak 720 lelket számláló sellyei 
egyház, mely midőn a legközelebbi 10 évben egyházi 
célokra közmunkával 9 ezer, forintnál többet keresett , 
ez évben is, rétkaszálással, aratással és fuvarozással 
1754 forintot szerzett, a nélkül, hogy a közmunka tel-

jesítése közben kényszer-eszközt kellett volna alkal-
mazni. A buzgóságnak e t énye a f .-baranyai egyhá-
zak é 'etében is párat lan. A hol a vallásos buzgóság 
ekként nyilatkozik, oda korunk betegségének, a vallásos 
közönynek szele még nem hatot t el, s kedves köteles-
séget vé'ek teljesíteni, midőn a gyülekezeti áldozatkész-
ségnek ezen dicséretes tényét e becses lap t. olvasói 
előtt nyilvánosságra hozom . . . i . . . r. 

* Modern leánynevelés . Berlinben mult kedden 
több kiváló férfiú, köztük Schrader parlamenti képviselő, 
Werne r Anta l tanár, dr. Küsler, Hauck titkos tanácsos 
és műegyetemi rektor, dr. Bach gimnáziumi igazgató stb. 
értekezletre gyűlt össze, hogy megvitassák nemcsak a túl-
terhelést, hanem a ferde irányt is, mely a leányiskolákban 
m n d i n k á b b labra kap. Werne r tanár ez alkalommal a hír-
lapok szerint a következő kuriozumot adta elő. »Minap a 
leányom, a ki most tizenkét éves, írásbeli feladványul ezt 
a té;elt k a p t a : »Scipio gondolatai, midőn a kapuai csata 
e 'őt t Hanniballal találkozott « A szegény gyermek persze 
váltig törte a fejét, hogy ugyan mit gondolhatot t akkor 
Scipio. Én magam a német francia háború idején sokat 
érintkeztem hadvezérekkel s nyilatkozataikból körülbelől 
gyaní that tam, hogy úgy csata előtt mit gondol a vezér 
az ellenfeléről; meghagy tam tehát leányomnak, hogy 
a tanar úrnak a következő dolgozatot nyúj tsa b e : »Scipio 
akkor alkalm isint ezt gondolta : Üssön beléd a meny-
dör f cős menkő l Ezt a megfej tést a papa diktálta.® 

* Gyászhír. Kenessey Béla theol. tanárt , lapunk 
belmunkatársát , várat lan gyász é r t e : kis leánya, a 8 
napos Ida Cornelia hirtelen elhunyt. A mélyen levert 
szülők, kiknél az első szülői öröm oly hamar bánatra 
fordult, találjanak vigaszt keresztyén hitökben s a nagy-
számú ismerősök és rokonok őszinte részvétében. 

* Szerkesztői mondanivalók. V. S. úrnak N. K. 
Az ismertetésért köszönet, a jövő számban megjelenik. 
— S. K. úrnak S. Szt. L. A z ünnepi számban nagyon 
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helyén lesz. — N. Zs. úrnak B—t. Sajnáljuk, de e szám-
ból kiszorult. Cs. M. úrnak S. Szt. Mihály. Köszönjük a 
figyelmet, de a küldemény nem válik be. — Dr. Sz. M. 
úrnak E. Megkaptuk a cikket is, a kérést is ; azt az 
igért időben megkezdjük, ebben eljárunk s az eremény-
ről értesítjük. — H. J. úrnak Pápa. Üdvözöljük soraink-
ban s reméljük, hogy többször szerencséltet. 

* R á t h M ó r nagy könyvjegyzéke. — Olvasóink 
mai számunkhoz mellékelve veszik egy egész ivben Báth 
Mór ur nagyhírű legújabb kiadásainak illusztrált jegyzé-
két, mely számos ünnepi a jándékra is szerfelett alkalmas 
első rangú mű jegyzékét tartalmazza. — Ezek között 
találjuk Arany János hátrahagyott iratait, Shakspere ríj 
illusztrált kiadását, melyből egy pompás kiállítású kötet 
fényes stílszerű diszkötésben teljesen megje 'ent több 
mint IOO illusztrációval. Arany János, h. Eötvös József 
összes műveit, Jókai Mór legújabb művét diszkötésben, 
Horváth Mihály 25 év történetének új kiadását, a Bozóky, 
Római világ, Hiibner Séta a világ körül-féle illusztrált 
hires diszműveket, Tolsztoj, Turgenyev világhírű műveit. 
— A fényes magyar művészek albumát. Dóczi, Petőfi, 
Szász K. műfordításait, Tompa, Vörösmarty műveit szebb-
nél-szebb kötésekben. — Mindazoknak, kik tör ténetesen 
nem kapták volna kézhez, Báth Mór könyvkiadóhivatala 
— Budapest, Haaspalota — ez ivet egyszerű megkere-
sésre rögtön elküldi bérmentve. 

A D A K O Z Á S O K . 
Az orsz. prot. árvaház részére: Csikay Imre 

dunamelléki egyházker : pénztárnok 141 frt. (Ehhez já-
ru l t ak : Alsó-baranya-bácsi egyházm. 13 frt 60 kr. A 
kecskeméti egyházm. 22 forint 60 kr. A pesti egyház-
megye 56 forint 87 krajcár. Solti egyházmegye 25 frt. 
Külső-somogyi egyházmegye 10 forint 28 kr. Tolnai 
egyházm. 12 frt 10 kr. A beküldő maga részéről 55 kr.) 
— Szilágyi Gábor ötvös-kónyi ref. leik. 1 frt . — Kálmán 
Farkas gyűdi leik. 84 kr. (Ehhez járultak : Bakó József, 
Kálmán Erzsi, Tüzzősi M., Sós Julis). — Vadai Ferenc 
török-sz.-miklósi ref. leik. 3 frt, mely összeghez Botlik 
Bálint földműves szüle gyermeke I frttal járult. Szerk. 

r / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

z f l ^ L L T A S 

Az ácsi első osztályú lelkészi állomásra, mely a 
szabályszerűen kijelelt 5 nagytiszteletű férfiú határozott 
visszalépése folytán, egy egészen új kijelölés útján fog 
betöltetni. Kik ezen állomást elnyerni óhaj t ják, kérvé-
nyeiket 1887-ik évi január 30-áig küldjék az esperesi 
hivatalhoz Étére (Komárommegye). 

Kelt Rév-Komáromban, 1886. dec. 15-én. 
!3Pa,p G - á / t o o r , püspök. 

A veszprémi ev. ref. egyházmegyébe kebelezett 
arácsi gyülekezet IV. osztályba sorozott s 600 forintra 
számított fizetésű lelkészi állomására. 

Pályázni kívánók felszerelt kérvényeiket f. é. dec. 
hó 31-dik napjáig az esperesi hivatalhoz Szent-Gálra 
(Vesz.prémmegye) küldjék be. 

Kelt Rév-Komáromban, 1886. dec. 15-én. 
P a p O á / b o r , püspök. 

i i 
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Karácsonyi ajándékok. 

Ifj. Nagel Ottó könyvkereskedésében 
Budapesten, Muzeum-kő ru t , a nemzet i sz inház bérházában k a p h a t ó : 

Képeskönyvek 2—3 éven gyermekeknek 
Képes versek a ki sikék számára . Elpusz t i tha t lan szí-
nes képekkel . Ára i f r t ( o k r . — Kicsinyek világa. 
N a g y , e lpuszt i that lan képeskönyv s í ines képekkel a 
szemléleti ok ta t á s ra . Á r a 2 f r t 60 kr. Verses ál latké-
pek. (Újdonság) szines képekkel , a verseket össz-gyűjtöt te 
Kalocsa Róza m a g y a r remekirók műveiből, gy rmekek 
számára á ta lak í tva , csinos kötésben 80 kr . 

4—(i éves gyermekeknek. 
Képes abc és verses könyv, i r ta Lajos bácsi. Képes 
versek, s ines képekkel . Ára 1 f r t . — Képek a szemlé-
leti oktatásra, a kicsinyek vi lága, irta La jos bácsi. 
Szines képekkel . Ára 2 fr t . — Gyermekek öröme, ké-
peskönyv sok vers és szin.-s képpel . I r ta Szabó Anta l . 
Á r a 1 frt 20 kr . — Gyermekek mulatsága, k :peskönyv , 
csinos szints képekkel és o lvasmánynyal . I r ta Szabó Án-
tal. Ára 1 f r t 20 kr. — 6yermekkert i csokor. D a -
lok, szava lmányok és t á sas já tékok kis gyermekek szá-
mára. Á a kemény kötésbe 1 70 kr . — Kedvenc könyvem, ni <ék és versecs-
kék kis gyermekek számára, i r ta Fayiné Hental ler Mariska. Szép színezett 
képekkel és fametszetekkel , elegáns kiáll í tásban 1 frt 60 k r . — Erdössy. 
Gyermekmesék szines képekke l . Cs 'nos kötés óo Tcr. — Walter. Regekunyhó , 
rövid mesék és e l b e s z é l ő i k kis fiuk és leánvo' számára . Szines kép- és f a -
me t sze t tkk 1, csinos kötés 1 f r t 20 kr . —• Dalfüzér, i r ta Lukács Pál. Ára 
csinos piros kötés 40 kr . Kis pajtások könyvesháza, hazafias versecskék és 
o lvasmányok, irta Bolygó (Erdélyi) bácsi. Ára fűzve 30 k r . Robinson Crusoe. 
(Újdonság). Az if júság számára irta Sándor M. élénk szines képekkel széles 
nyomással és rövid zamatos e lőadásban , diszesen kötve 1 fr t 60 kr . 

7—ÍO éves gyrniekeknek. 
Tündérmesék, elmeséli Tóni bácsi. Kedvelt tündérmesék válogatot t gyűj te-
ménye. N a g y szines ké ekkel . Ára 1 frt 20 kr. — Kalocsa. Igaz történetek 
ÓS mesék. Az if júság számára a legjelesebb kui fők után irta a tani tó néni. 
18 szines képpel és számos fametszet te l . Ára csinos kötésben 1 f i t 40 k r . — 
Tündérkert, 1 gszebb, legújabb tündérmeeék és elbeszélések gyűj t ménye, 
kis és nagy gyermekek számára összeállította Kalocsa Róza , sok fametsz-
vény és 18 szines képpel . Á r a csinos kötésben 2 f r t 40 k r . Aranyozo t t disz-
kötésben 3 fr t 20 kr . — KÍS mesék. Népmesék és elbeszélések gyermekek 
számára , irta Fayiné Henta l le r Mariska . Számos szi íes képpel és fametszet-
tel. Ára csinos aranyszegélyzet t kötésben 1 fr t 80 kr. Leányvilág 1884, 1885, 
1886, csinosan kötve 4 egy-egy f r t . 

12—l-t éves gyermekeknek. 
A nagy világ. Mula t ta tó és ismeretterjesztő olvasmányok földrajzi és termé-
szet tudományi a lapon. Sok fametszettel . Ára kemény csinos kötésben 1 frt 
20 kr . — Saadi Firuz keleti tündérregék. Az a rab és török regevi lág gyön-
gyeinek i rodalmunkban eddig k i ada t l an gyű j teménye , öt szines képpel , disze-
sen kö tve á r a 2 f r t . — Délszaki ég alatt. U tazás a magas Pirenéktől a t n-
gerig, irta Vajda Viktor . F ranc ia ered. fametszvényekkel , csinos bekötésben 
2 fr t 40 k r . NI indafüzér. (Újdonság) k i l ömböző nép k mondai az őskorbiro-
dalom lovagok korából és újkorból a m a g y a r i f júság számára összegyűj tve 
6 szines kép , 40 metszet . Csínos kötésben 3 frt 60 k r . 

Felnőtteknek. 
Magyar általános levelező és házi t i tkár . Gyakor i , u tmuta tás a közéletben 
előforduló családi és más levelek, kereskedelmi és üzleti fogalmazványok és 
fo lyamodványok helyes szerkesztésére, számos példával felvilágositva, szer-
k sztette Knorr Alajos . Ára diszes vászonkötésben 5 frt 20 kr . 

1a5HE5a5a5B5a5a5gSH5H555g5a5S5B5E5H5aSH5H555S5a5H5g5a5H5E55S55a525E5H5H5H5a5g5. 

-ij B r ü n i l i k e l m e egy elegáns őszi vagy téli ö l t ö n y r e , ^ 
-§j 3.10 méter hosszú darabokban, teljesen elégséges egy férfi öl- ff" 
^ tünyre, a finom frt 4 . 8 0 a legfinomabb frt 7 .75 a legeslegfino- [ t 

mabb frt 1 0 . 5 0 g ^ T v a l ó d i g j ' a p j u k e l m e f í | | 
Jj Palmerston és B o y tél i kabátokra méterje frt 2.50, 5 frt. j | 
M L o d e n frt 2 . 2 5 — 3 írtig. N ö i p o s z t ó méterje frt 1.25-től |= 

frt 2.50-ig, küldi bárhova postautánvétellel a következő fin. 
| j posztó gyári raktár. S I E O E L - I M H O F Brünn, g 

Ferdinandsgasse Nr. 8 — N y i l a t k o z a t . A fenti czég kel- £ 
méi tartós és Ízléses készítés által különösen kitűnnek. A czég 

•§j ismert lelkiismeretessége és tekintélyes versenyképessége az iránt 
is kezeskedik, hogy csak a legjobb áru a kiválasztott minta sze-

H rint szállíttatik. — Kívánatra a fenti raktár küld m i n t á k a t £ 
í j i n g y e n és bérmentve. 8 — i o j | 

rfofc Jofi. rfüfotof!."tb"ti ̂ főfi ''tütofoto'tötoTő̂  ífof< föft ̂ ofvfofi. f of >TcV % 

Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 
Főmunkatárs: Szőts Farkas. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: JDx. !Ba,lla,g-i i s^för . DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten. 
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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 : 
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. 

H i r d e t é s e k dija : 

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 L y o l c k i a l m i n d i g s z o l g á i H i a / t - u n k . I ^ f 

ELOFIZETESI FELHÍVÁS 
a 

PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP" 
18 87 . évi h a r m i n c a d i k folyamára. 

u 

Előfizetési clij : Egész évre 9 forint, félévre 4 forint 5 0 kr., negyedévre 2 forint 2 5 kr. 
Az előfizetési pénzeket lapunk kiadó-hivatalába (Kinizsy-lltca 29-dik Szám alatt) kérjük küldeni. 

S z ő t s F a r k a s , 
főmunkatárs. 

Dr. Ballagi Mór, 
laptulajdonos és felelős^szerkesztő. 

Istent dicsérjük, 
Istent imádjuk ! , 
O nagy szerelmet 
Örökké áldjuk! 
Jer keresztyének serege, 
Zendüljön ajkunk éneke: 
Kiben nyerénk új életet, 
A Megváltó ma született! 

Bűnben, halálban 
Valánk mi régen ; 
De megnyílt újra 
A boldog Éden. 
Az élet fáján béke hajt, 
És meggyógyít ezernyi jajt. 
Kígyó feje megtöretett — 
A Megváltó ma született! 

Földi halandók 
Sötétben ültek, 
Bálványozásba 
Mind elmerültek; 

De Keleten fény terjedez, 
A hajnalcsillag fénye ez. 
Ki égnek-földnek üdve lett — 
A Megváltó ma született! 

Angyalok ajkán 
Szent ének 'zendül, 
A teremtettségf 
Mélyen megrendül, 
S harsog a szózat szüntelen: 
Istennek dicsőség legyen. 
Ki benniii ' et így szeretett — 
A Megváltó ma született! 

Oh ünnepeljünk 
Szent ámulatban, 
Szent békességben 
S jóakaratban! 
Ki jött, hogy minket áldana, 
Szülessünk újjá Általa, 
S örömmel üljünk ünnepet, 
Hogy Megváltónk ma született! 

Sántha Károly. 
103 
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Vallás és tudomány. 
Általános s nem épen jogosulatlan a panasz 

korunk vallástalansága, egyháziatlansága ellen; 
nem csoda hát, ha számosan keresik az okot, 
mely a baj előidézőjeként tekinthető s a gyógy-
vagy ellenszert, melylyel az megszüntethető lenne. 
Egy ilyen okot hoz fel s annak megszüntetését 
sürgeti Szalai Károly a ^Protestáns Közlöny4 

49. számában megjelent ^Több tudományt a val-
lásba4 című vezércikkében. Gyanús cím, a mely 
előre is sejteti velünk, hogy itt aligha a baj igaz 
felismerésével s egészséges, pezsgő egyházi éle-
tet eredményező gyógyszerrel van dolgunk. Ezen 
sejtelmünket mindjárt a jeligéül szolgáló mondat 
igazolja, melyet szerző egyik egykori szeretett 
tanárának szájába ad. E szerint ugyanis >a vilá-
giak és egyháziak között folyton növekedő elide-
genedésnek legnagyobb oka az, hogy a tudo-
mányos előhaladás mellett nagyon hátra marad 
a vallás és egyház.4 

Egy ilyen mottóval ellátott cikknek egyházi 
lapban való megjelenése méltán meglephet ben-
nünket! Mert mit jelent az egyebet, mint hogy a 
vallás és egyház kénytelenek a saját álláspont-
juk tarthatatlanságát s a tudományok határozott 
fölényét elismerni; hogy immár, ha a vallás és 
egyház évezredes építményeit továbbra is fenntar-
tani akarjuk, az csak a tudományok segélyével, 
azok vezérszerepének feltétlen elismerése mellett 
történhetik! Vájjon mi az, a mi ily nagy hord-
erejű, ily rendkívül fontos állításra kényszeríti cikk-
írót? Talán bizony a materialismus a hosszú harc 
után, melyet az egyház ellen oly féktelen dühvel 
folytatott, végre megtalálta ennek sebezhető olda-
lát ; megtalálta az általa oly régen hiában kere-
sett biztos alapot, a melyre állva, megdöntheti 
hatalmas ellenfelét? Talán bizony az utolsó évek 
a vallás és egyház ellen oly érveket hoztak fel-
színre, a melyek következtében mindenki, a ki 
csak az igazság kérdéséhez hozzászólni hivatva, 
jogosítva van, követ vethet a vallásra és egyházra 
s a melyek kétségtelen bizonyságot szolgáltatnak 
a mellett, hogy emez elavult régiségek teljes fel-
bomlása csak idő kérdése ? 

Nem, a dolog épen ellenkezőleg áll! Ha 
ugyanis megtekintjük a közel mult s korunk tudo-
mányos mozgalmait s végig nézünk a főszereplők 
névsorán, azt fogjuk találni, hogy általában a val-
lás s különösen a keresztyénség alapeszméi min-
denütt kellő méltatással s nagy fontoságuk és 
igazságuk teljes elismeréssel találkoznak; meg fo-
gunk róla győződni, hogy a materialismust, mely 
főerejét a természettudományokra való állítólagos 
szövetségre történt hivatkozásból merítette: a 
természettudományok az utolsó évtizedben nem-

csak hogy cserben hagyták, hanem vele szemben 
legnagyobb részt ellenséges álláspontot foglal-
tak el. 

Honnan van hát, hogy hol innen, hol onnan 
még mindig halljuk hangoztatni a vallás hátra-
maradott s a mai tudományos, felvilágosodott 
korhoz nem illő voltát, s hogy sokan, mint cikk-
író is, a nagy közönség elidegenedésének főokát 
ezen hátramaradottságban keresik ? Honnan van 
az, hogy a midőn a vallás és keresztyénség mel-
lett oly egyének foglaltak s foglalnak állást, a 
kiktől sem az alapos tudományosságot és fényes 
tehetséget, sem a széles látkört és önzetlen igaz-
ságszeretetet elvitatni nem lehet, mint a minők 
Ulrici, Lotze, Lange voltak s mint a minő most 
is — hogy egyebet ne említsek — Spencer Her-
ber t : egyházi lap vezércikkében, egyházi ember 
a keresztyén vallást a hívek lelki szükségletét 
ki nem elégítőnek állítja s a tudományoknál keres 
üdülést és menedéket? 

Ezen mindenesetre sajátságos jellenségnek 
oka elsőben is a helyzettel való teljes ismeretlen-
ség ; az, hogy a kik a tudományról és vallásról 
beszélni igen, de azok alapeszméivel, az általok 
vitatott igazságokkal komolyan foglalkozni nem 
szeretnek s talán nem is képesek: még mindig 
azt hiszik, hogy ma is azon láz uralkodik az egész 
mívelt világon, mely pár évtizede egy ideig néhány 
ügyes izgató behatása alatt elfogta a lelkeket. Oka 
a közönség rosz véleményének a vallás és egyház 
iránt a helyzetet ismerők közönye, tétlensége, a 
mely egyfelől nem engedi, hogy a keresztyénség 
sarkalatos igazságait minden, esetleg hozzájuk fűző-
dött téves fogalomtól tisztán előtérbe állítsuk, a 
mikor azok magok fognának közvetlen bizonysá-
got szolgáltatni megdönthetlenségök mellett; más-
felől meg lehetetlenné teszi, hogy a tudományok 
feladata s eddig elért eredményei felől tisztába 
jőve, épen a tudományok ismeretében nyerjük 
meg a leghathatósabb érvet azok tökéletessége s 
a vallás és egyházzal szemben állított fölénye 
ellen. A legközelebbi oka végül a vallás és egy-
ház becsmérlésének az, hogy nem elég, miszerint 
kötelességet mulasztunk úgy az egyház védelmé-
nek elhanyagolása, mint az ellenfél gyengeségei-
nek elnézése, sőt mondhatnám dédelgetése által, 
hanem magunk lépünk fel saját magunknak legna-
gyobb ellenségei gyanánt s magunk panaszkodunk 
— mint a szóban levő cikk irója is teszi — elma-
radottságról, bigottságról s a tudományok egye-
dül üdvözítő voltáról. De ha már ezen ballépést 
elköveti is valaki, megvárnók, hogy azt kellőleg 
indokolja s kimutassa, hogy a legjobb szándék és 
az igazság buzgó kutatásában szerzett szilárd meg-
győződés vezették annak megtevésére. Azonban 
ezt az említett cikkről a legjobb akarattal sem 
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állíthatjuk. Határozatlanság, zavarosság s úgy a 
vallás mint a tudományok feladata, mivolta s 
kölcsönös viszonya felöl való teljes tájékozatlan-
ság jellemzik annak minden mondatát és sorát. 

Kezdi elsőben is azzal, hogy a vallásos esz-
mék igazságának megítélésére legfőbb fórumul 

azon kevesek közmeggyőződését* állítja fel, ^kik 
a tudományt önmagáért , s nem valamely a priori 
csalhatatlannak feltüntetett elv, hitvallás stb. ked-
véért műve l ik / Hogyan? Hát az a vallás, a mely 
eddig a szellem kincsei között legáltalánosabbnak, 
mindenkivel köznek s épen ezért legértékesebb-
nek tekintetett ; az a vallás, melynek az emberi 
szellem egészével a legszorosabb kapcsolatban 
álló tünemény voltát a leghevesebb támadások 
sem voltak képesek megcáfolni: cikkiró szemé-
ben kevés kiválasztott tudós közmeggyőződésétől 
függő valami gyanánt jelenik meg? S vájjon me-
lyik azon tudomány, a melynek művelése azon 
^kevesek* közé való felvételre jogosít? S vájjon 
kik ezek a kiválasztottak ? A theologusok-e, kiket 
cikkiró cikke egész folyamán elvakult, a józan 
haladást mibe sem vevő s az elé folyton aka-
dályt gördítő egyénekül tüntet fel ? Avagy talán 
a szaktudósok, kiket szűk látkörük sokszor más 
tudományágak, nemhogy a vallás megítélésére is 
képtelenné tesz? Vagy talán épen a vallás és 
keresztyénség esküdt ellenségei? S lássuk vájjon 
mit mond ezen fórum a vallásról; halljuk csalhatat-
lan ítéletét?! »Hogy az e z ú t o n nyert világnézlet 
a keresztyénségben semmi egyebet nem lát, mint 
egy folyton átalakulásban, fejlődésben levő er-
kölcsi elvet: mindenki előtt világos d o l o g / Ho-
gyan, hát azon titkos, kevés tagból álló fórum 
eme világnézlete most már ellenmondásra nem 
találó, mindenki előtt világos igazság s talán 
még a cikkiró által ^pusztán fogyasztó*-nak ne-
vezett közönség által is elfogadott tény ? Való-
ban új és nevezetes dolgokat mond cikkiró! 
Senki sem vonja ugyan kétségbe, hogy az er-
kölcsi elem a vallásival szorosan összefügg s 
hogy egyik a másik fejlődésére kezdettől fogva 
hatalmas befolyást gyakorolt; azt is jól tudjuk, 
hogy többen s közelebb a mult század egyik leg-
nagyobb férfia, Kant megkisérlették a vallást tisz-
tán erkölcsi alapon építeni fel: azonban azt még 
senkinek sem jutott eszébe elvitathatlan igazság 
gyanánt állítani, hogy a vallás semmi egyébb, 
mint >egy folyton átalakulásban, fejlődésben levő 
erkölcsi e l v / hogy ^a hit az erkölcsi ismeretnek 
bizonyos neme s minden dogma egy erkölcsi 
igazságnak megkövesülése!* S hogy ezen képte-
lenségeket teljesen betetőzze, így fejezi be a val-
lás és keresztyénség lényegéről való elmélkedé-
sét : j S mi azt hisszük, miszerint a vallásnak ki-
zárólag értelmi alapon való előállására s fejlődé- j 

sére nézve is igazat fog adni a jövő azoknak, 
kik nem lágymeleg következtetéssel vélik el-
odázni a határozott kérdést s a vallásos világ-
nézletre is be fog következni az, mit Agassiz a 
természettudományok nagy és sarkalatos igazsá-
gaira nézve mondott, hogy t. i. először mindenki 
azt mond ja : nem igaz; másodszor: lehet, de a 
biblia ellen van; harmadszor: hiszen azt mindenki 
t u d t a / Már megbocsásson cikkiró úr, ha azon 
nézetemnek adok kifejezést, hogy ezt az egész 
passust csak azért ékelte be cikkébe, hogy Agas-
siz nevét s a természettudományokat megemlít-
hesse, mert ennek felvétele még cikkének teljes 
logikátlansága mellett is valóságos absurdum. 
Mert hogy azon állítólag mindenki által nyilván-
valónak ismert igazság kinyilvánítását, a mely 
szerint a keresztyénség s így a vallás is semmi 
egyébb, mint egy folyton átalakulásban levő er-
kölcsi elv, husz sorral alább azon állítás követ-
hesse, a mely szerint a vallás kizárólag értelmi 
alapon nyugszik s fejlődött k i : ez minden logikát 
csúffá tevő képtelenség! Igy azután nem csodá-
lom, ha szerző cikke végén oda jut, hogy a 
pusztán Jóhiszeműség* által igazolt s eddigelé 
^az egyházi életnek sokak előtt egyetlen kapcsát 
s alapját képező hittételek* helyébe ^az ujabb 
kor tudományos vívmányaiból levonható s elég 
biztosnak nevezhető eredményeket kivánja egy 
tisztultabb vallásos világnézlet alapjává tenni* s a 
maga részéről ^csak örülni tudna minden erre 
célzó kísérletezésnek is!* 

De nem folytatom tovább. Elhallgatom, hogy 
szerző a vallást nagyobb változatosság kedvéért 
még érzelemnek is deklarál ja; elhallgatom, hogy 
martyrhalált, excommunicatiót emleget akkor, mi-
kor a legbárányibb türelmet próbára tevő cikke 
egyházi lapban megjelenhetet t : csak azt jelentem 
ki, hogy nem foglalkoztam volna e cikkel ily 
hosszadalmasan, mert hisz az maga magát cáfolja 
meg, ha nem tudnám, ha nem tapasztalnám, hogy 
számosan vannak, a kik hasonló fogalomzavarral 
és tájékozatlansággal magokat a vallás és egyház 
bajai orvosainak állítva, azok megölői lesznek; 
ha nem látnám szükségesnek, hogy a vallás és 
tudomány közötti helyes viszony megállapítására 
mielőbb üdvös mozgalom indulna meg nálunk is, 
a mi által egyfelől ilynemű, a vallást és egyhá-
zat kompromittáló cikkek megjelenése lehetlenné 
tétessék, másfelől meg a nagy közönség is a val-
lás alaptételeinek örök igazsága felől meggyőzet-
tetvén, vallásának és egyházának tiszteletére, szere-
tetére vezéreltessék. 

Pápa, 1886. dec. hóban. 
Horváth József. 

1 0 3 * 
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I S K O L A Ü G Y . 
A főiskolák állapota 1885—86-ban. 

ii. 

A miniszteri jelentés a hittani intézetekről a kö-
vetkező érdekesebb adatokat tartalmazza. 

A római katholikus egyház püspöki székhelyein, 
valamint az egyes szerzetes testületek kebelében "fenn-
álló szemináriumok és papnöveldék föladata a papjelöl-
teket a theologiának tudományos tárgyalása által a lel-
készi s részben a tanári pályára is előkészíteni. Ez 
utóbbi tekintetben a tanárjelöltek magasabb kiképezteté-
söket a theologiai szakok tanítására nézve a hittudomá-
nyi szigorlatoknak az egyetemen való letevése, a közép-
iskolai tanári pályára nézve pedig továbbképeztetésöket 
és a törvény által előszabott képesítést az orsz. közép-
iskolai tanárképző-intézet látogatása és szabályszerű 
vizsgatétel által nyerik. Említendők még az irgalmas 
rendű orvos- és sebésztudorok, valamint gyógyszerészek, 
kik okmányaikat szintén a m. k. tudomány-egyetemeken 
szerzik, míg a betegápolói ténykedést gyakorlatilag a 
szerzet kórházaiban is tanulják. 

A görög kathol. egyházmegyék szemináriumainak 
növendékei csaknem kizárólag a lelkészi pályára nevel-
tetnek, míg a görög-keleti és a két, illetőleg három 
protestáns egyház ilynemű iskolái a lelkészi, tanítói s 
tanári kettős célt tartják irányadónak növendékeik ok-
tatásánál. 

A mózes hitvallásuak theologiai intézetéül a Buda-
pesten létesített orsz. rabbi-képző intézet szolgál. 

A 'efolyt 1885/6 iki tanévről 49 hittani intézet je-
lentése érkezett be, melyeken a tanfolyamok összes 
száma 182 volt. Ezen tanfolyamokra beiratkozott össze-
sen 1787 tanuló, a kik közül vizsgálat nélkül eltávozott 
44 s kettő meghalt. 

A beiratkozott növendékek közt találtatott : a j Val 
lásra nézve'. 773 (43'3°/0) róm. kath., 279 (i5"9°/o) gör. 1 
kath., 245 (13"S°/0) görög keleti, 238 (i3'40/o) evang. 
reform.*), 128 (7* 1 °/0) ág. hitv. evang., 16 (o'90/o) unitá-
rius, 108 (5*8°/0) mózes hitű. — b) Anyanyelvre nézve: 
1042 (58-4°/o) magyar, 157 (8-8%) német, 276 (15-4°/0) 
román, 122 (6'9°/0) tót, 146 (8*1 °/0) szerb, 21 (i'2°/0) 
horvát, 21 (i'2°/0) ruthén. Áz 1787 hittani növendék kö-
zül csak lelkészi pályára készült 1639, vagyis az egész-
nek 9i '9°/0-a, ellenben lelkész tanítói, illetőleg tanári pá-
lyára 102 s így az egésznek 5 • 1 °/0-a; 44 növendék év-
közben távozott el s 2 meghalt. 

Alkalmaztatott a 182 tanfolyam vezetésére s az 
1787 tanuló képzésére — az oktatással nem foglalkozó 
igazgatók kizárásával — összesen 271 tanár és tanító; 
közöttük: tanári állásukat tekintve: rendes tanár 194, 
helyettes és rendkívüli tanár 34, kisegítő tanár 43. To-
vábbá volt köztük: polgári állásukra nézve: egyházi és 
szerzetesrendi (felszentelt pap) 187 és világi tanár 84. 
Végre volt köztük: anyanyelvre nézve: magyar 161, 
német 59, román 26, tót 12, szerb 7, horvát (rend) 1, 
ruthén 5. E szerint a tanári karban aránylagosan és 
számszerint túlsúlyban voltak a magyar és német anya-
nyelvűek. 

Megemlítendő, hogy a budapesti kath. központi 
papnövelde tanáraiként a budapesti kir. m. tudomány-
egyetem hittankari ny. r. és helyettes tanárai szerepeltek. 

*) A s.-pataki theologusok nincsenek e számba felve've. Szerk. 

Az 1885/6-iki tanév folyamában fennállott 49 hittani 
intézet közül: 1) a budapesti m. kir. tudomány-egyetem-
mel mint fakultás is kapcsolatban álló hittudományi inté-
zet volt: 1; 2) róm. kath. érseki és püspöki hittani 
intézet vol t : 18; névszerint: Besztercebányán, Egerben, 
Esztergomban, Győrött, Gyulafehérvárott, Kalocsán, Kas-
sán, Nagyváradon, Nyitrán, Pécsett, Rozsnyón, Szat-
márt, Szepeshelytt, Székesfehérvárott, Szombathelyen, 
Temesvártt, Vácon és Veszprémben, továbbá: 3) szer-
zetes rendi hittudományi, részben tanárképző intézett 
volt: 10; és pedig: a szent Benedek rendieknek Pannon-
halmán, a cisztercieknek Zircen, a kegyesrendieknek 
Nyitrán, a prémontreieknek Jászóvártt, a szent Ferenc 
rendieknek Fogarason és Baján 2, Esztergom- Pozsony-
ban, a kapucinus szerzetnek Pozsonyban. 4) görög katho-
likus hittani (érseki, püspöki) intézet vol t : 4, nevezete-
sen Balázsfalván, Eperjesen, Szamosújváron és Ungvártt. 
5) görög-keleti, részben paedag. hittani szeminárium 
volt : 3 ; tudniillik Aradon, Karánsebesen és Karlócán. 
6) Evang. reformált részben paedag. hittanni intézet 
volt: 4 ; névszerint: Budapesten, Debrecenben, Nagy-
Enyeden és Pápán. (Sárospatak, ugy látszik, nem küldött 
adatokat). 7) Ágostai hitv. evangelikus részben szintén 
paedag hittani intézet állott fenn 7 ; és pedig : Beszter-
cén, Brassóban, Medgyesen, Nagy-Szebenben, Pozsony-
ban, Segesvártt és Sopronban. (Az eperjesi theol. inté-
zet nincs felemlítve.). 8) Unitárius theologiai intézet 
volt Kolozsvárit 1 ; 9) Budapesten fennállott egy mózes-
vallású rabbiképző-intézet. 

A hittani intézetek általában 4 évig tartó tanfolya-
mokkal szerveztettek ; kivételesen 6 éves tanfolyammal 
birt a nyitrai róm. kath. püspöki papnövelde; három 
évig tartó tanfolyama volt a görög keletiek aradi és ka-
ránsebesi, az ág. evangélikusok nagyszebeni, segesvári, 
besztercei, medgyesi és soproni és végül az unitáriusok 
kolozsvári intézetének ; csak két éves tanfolyammal bitt 
a róm. kath. püspöki papnöveldék közül a székesfehér-
vári, a rozsnyói és kassai, továbbá a kegyes tanító rend 
nyitrai és a szent Ferencrendiek pozsonyi és esztergomi 
intézete ; két éves tanfolyama volt még a görög katho-
likusok eperjesi intézetének, mig a budapesti országos 
rabbi-képző öt éves tanfolyammal bir. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 
Görög nyelvtan. Az összehasonlító nyelvészet alapján 
irta JÜÓCZi Imre, főgymnasiumi tanár. Budapest, 1887. 

Athenaeum. Ara 1 frt 80 kr. 

Egy figyelemreméltó kézikönyv jelent meg e na-
pokban a könyvpiacon : Dóczi Imre görög nyelvtana, 
írva van az összehasonlító nyelvészet alapján. E könyvre 
akarom véleményemet elmondani a nt. szerkesztő úr be-
cses engedelmével 

Tudjuk, látjuk, hogy mióta a középiskolai rendszer 
sokféle reparatiójának rohama megindult: teremnek a 
kézikönyvek a tudomány minden ágában, mint mezőn 
a gomba egy szép csendes eső után. Kézikönyvet ír ma 
az is, a ki a tanítás súlyos igáját sehogy se húzza, vagy 
csak kicsit húzza. Egyik ír ambitióból, másik kenyérkereset-
ből, a harmadik feltűnési viszketegből. Egyik sem törődik 
vele, hogy akarja-e Minerva vagy nem? tehát írnak »invita 
Minerva, sine studio.« Egyik összeüti két hét alatt, 
mint egy gyári munkát; másik összegereblyéli egy ara-
tási vacatió alatt, hogy következő iskolai évben már 
vegyen belőle egy kis hasznot; ezért vannak olyan kézi-
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könyvek, hogy nemcsak a discipulus feje fájdul meg 
bele, mikor tanulnia kell, hanem magának a tanárnak 
\agy tanítónak is izzadni kell bele, hogy megértse s 
megmagyarázza. Segítenek aztán rajta úgy, hogy néme-
lyik könyvből egész lapokat elhagynak, némelyiknek 
meg minden harmadik sorát kirekesztik s a tanuló szeme 
csak úgv bukdácsol rajta, míg végig megy a kihagyott 
leckén. Hátha még némely kézikönyvnek rendszerét, be-
osztását, meghatározásit, nyelvezetének hibáit sorolnám 
el! De ez most nem célom, csak azt állítom, hogy e té-
ren is el lehet mondani: »sokan vannak a hivatalosak, 
de kevesen a választottaké Hanem mégis vannak, — 
vannak, a kik nemes odaadással, alapos utánjárással, 
igazi hivatottsággal írnak kézikönyvet; a kiknek nem az 
a céljok, hogy minél gyorsabban, hanem hogy minél 
jobban dolgozzanak, a kiket nem a dicsvágy hiú szen-
vedélye ösztökél, hanem a nevelés és tanítás iránt való 
lelkesedés ösztönöz a munkára. Ezeknek aztán a mun-
kájok is állandó értékű és áldásos a nevelés világában. 

És itt előre kijelentem, hogy én a Dóczi Imre 
most megjelent görög nyelvtanát ilyennek véleménye-
zem s e véleményemnek indokolását a következőkben 
adom elő. 

Ismeretes dolog az, hogy mióta a philologia mű-
velése hazánkban is új fordulatot vett, azóta a görög 
nyelvi oktatás többnyire a tudós Curtius György szelle-
mében folyik középiskoláinkban. Csak kevés iskola az, 
a hol bizonyos avas, rendetlen rendszerű nyelvtanokból 
szítták nagy keservesen a görög tudományt a tanulók. 
De a nyelvészet újabb fordulata óta egy pár évtized 
már az örökkévalóság tengerébe szállott és azóta ismét 
sokat haladt a nyelvészet tudománya, mert a búvárok 
a nyelvtudomány mély bányáiban egyre másra keresik 
azokat a gyöngyszemeket, a melyekben nyelvészeti igaz-
ságok rejlenek. 

Ezért a mi ezelőtt 20—30 évvel teljesen ép rend-
szer volt, azon ma már sok foltozni való lehet; sőt a 
nyelvtanokban van is. Három évtized elég nagy idő ma 
arra nézve, hogy a legjobb tankönyvet is megeméssze. 
Innen van, hogy már 1882-ben a görög nyelvre ezeket 
mondja egyik tanügyi közlönyünk : »Curtiusnak ná'unk 
általánosan elterjedt görög nyelvtana, a mi tisztán tudo 
mányos fejtegetéseit illeti, igen sok tekintetben elavult. 
Ideje már, hogy oly iskolai könyvről gondoskodjunk, 
mely paedagogiai hasznavehetőségre nézve Curtius köny-
vével versenyre kelhessen, de egyszersmind az újabb 
nyelvészet vívmányait is kellő figyelembe vegye.« 

Ügy látszik, hogy a szükségesség ezen érzete mű-
ködött Dóczi Imre úrban, midőn görög nyelvtanát közre-
bocsátotta s a fenntidézett közóhajtás lebegett szeme előtt, 
midőn azt az összehasonlító nyelvészet legújabb vívmá-
nyainak alapján, tisztább, világosabb és könnyebb rend-
szerbe öntötte, 

E nyelvtan összehasonlítva használatban levő görög 
nyelvtanainkkal, úgy egészében mint egyes részleteiben 
sok előnyös változtatást mutat fel. Az eddigi nyelvta-
noktól eltérőleg, de a nyelvtermészetével őszhangzólag 
— 3 részben — u. m. hangtan-, szótan- és mondattan-
ban tárgyalja a görög nyelv tüneményeit. Nem ölel fel 
több anyagot, mint az eddigi nyelvtanok ; de a görög 
szóknak legelvontabb alakulásait is tisztábban világítja 
meg, mint amazok. 

Ma ugyan általános divattá kezd válni, hogy minél 
kisebb dióhéjba szorítsák össze a kézikönyveket. Ez elő-
nyös lehet egy némely kézikönyvre nézve, de a nyelv-
tanokra, ezek közt a görögre nézve, csak hátrányos le-
het. Olyan az a nyelvtan a tanuló kezében, mint egy 

gazdag bánya, a melyben kisebb-nagyobb mértékben 
minden nemes érc feltalálható. És ez szükséges is, hogy 
olyan legyen. Hiszen még Xenophont sem olvashatják a 
nélkül, hogy a nyelvtan bonyolultabb kérdései elő ne 
kerüljenek. Hát Homérral és Herodóttal mit cs:nálná-
nak egy szűkkeretű nyelvtan ismerete mellett ? 

De menjünk tovább az ismertetésben. 
A mi Dóczi nyelvtanában a tantételek tudományos 

oldalát illeti: azok általában a mai összehasonlító nyelv-
tudomány színvonalán állanak, ennélfogva etymologiai 
fejtegetései helyesebbek és igazabbak, mint a Curtiusé és 
Szamosié, a mennyiben az általa alkalmazott analogiai, 
mint psychologiai elv — a mely honi nyelvünkben is 
oly fontos szerepet játszik — egyszerűbb megfejtést ad, 
mint amazoknak, csak kivételeket szaporító, mesterkélt 
hang-átalakulásai. 

De tudományos oldalát jellemzi az is, hogy a 
szerző nem szereti a nyelvtünemények casuisticus tár-
gyalását, hanem lehetőleg mindent philologiai elvre re-
ducál; ez által kevesbíti az oknélküli kivételek számát, 
megkönnyíti, megvilágítja a szó és hangváltozások ne-
hezebb kérdéseit. 

Ezt látjuk a magán- és mássalhangzók változásai-
nak tárgyalásánál, a pótlónyujtás szerepének meghatá-
rozásánál (i:e7rog = £eviog), az assimilátió elvének alkal-
mazásával. Ily elvi jelentőségű az 1 és r-nak félhangzókul 
feltüntetése is, melynek didactikus alkalmazását a dipV 
thongus tövű nevek ragozásánál találjuk. 

De ha fontos dolog egy tankönyvre nézve, hogy 
alapelvei a tudomány igazságai legyenek: fontos az is, 
hogy a tananyag beosztása, módszere és előadása, meny-
nyire felel meg a paedagogia követelményeinek. 

Dóczi nyelvtana ellen e téren sem lehet kifogást 
tenni. Tudományos elvek alapján csoportosít minden tud-
nivalót s ez már maga nagy előny. De a logicus beren-
dezésnek egyik feltűnőbb, s az eddigi nyelvtanoktól leg-
jobban elütő példáját mutatja az igeragozás tárgyalási 
rendszere. 

Míg ugyanis használatban levő nyelvtanaink az 
igéket tárgyalva, minden igaz ok nélkül, hol egyik, hol 
másik igeidőt rántják elő ; míg ugyanazon időknek, p. 
okáért az aoristusoknak és futurumoknak tárgyalása közé 
— miért ? miért nem ? — közbe ékelik a perfeclumokat: 
addig Dóczi nyelvtana az igeragozás tárgyalását is phi-
lologiai elv alá vonja s az igeidőket a cselekvés 3 álla-
potának : a folyó, beálló és bevégzett cselekvésnek kate-
góriái szerint rendezi. Tehát az idők egymásutánja nem 
esetleges, hanem rendszeres, a tanuló az összefüggő dol-
gokat együtt és egymásután tanulja meg, egyszersmind 
alkalma nyilik a folyó, beálló és bevégzett cselekvés 
tisztább felfogására is, mivel ezeket kevés nyelv tünteti 
fel oly érzékelhető módon, mint a görög. 

De lényegesebb eltérés van módszertani tekintet-
ben a többi görög nyelvtanoktól Dóczi könyvének mon-
dattani részében. Míg ugyanis a hasonló művek a mon-
dattan szabályait is az egyes beszédrészek címei alatt 
csoportosítva adják elő s a mondat természetéből leg-
fölebb az összetett mondat egy némely fajánál indulnak 
ki: addig ez az újabb nyelvtani fejlemények alapján 
egészen a mondatbeli kategóriák szerint tárgyalja a mon-
dattant. A mellék mondatokat logikai renddel azon mon-
dattagok neme szerint rendezi, a melyeket helyettesíte-
nek. A könnyen átekinthető csoportosítás által oly 
világos képet nyújt a mondatokról, a milyet kézenforgó 
magyar nyelvtanainkban sem találunk, úgy hogy ebből 
az a gymnásiumi tanuló magyar-mondattani ismeretének 
hiányát teljesen helyre hozhatja. Mert, hogy a tanulók-
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nál a mondattani ismeret a mai magyar nyelvtanítás 
tarka-barka rendszere közt gyenge lábon áll, az bizonyos. 

Kiemelendő e mondattanban az is, a mit a latin 
mondattanra is előnyösen lehetne alkalmazni, hogy az 
igemódok használatát a mellék mondatokban azok állí-
tásmódjának minőségével kapcsolja össze. A határozók 
csoportosításánál oly áttekinthető képet nyújt az esetek 
használatáról, mint a régibb esettanok, de e mellett 
szemlélnünk engedi azon psychologiai törvényeket is, 
melyek szerint az esetek, vagy a viszonyok az esetek 
mellett a mondatban helyet foglalnak. 

De a classikus nyelvek tanítása szempontjából fon-
tos sajátsága e könyvnek az is, hogy a latin és görög 
nyelv tüneményeit, a hol csak teheti, mindenütt párhu-
zamba állítja egymással, úgy hogy mondattana egészen 
egy görög-latin parallel syntaxistképez. E célból a görög 
példák mellett latin mondatokat is alkalmaz s ennek foly-
tán a latin syntaxist ismerő tanuló könnyen megismer-
kedhetik a görög constructió sajátságaival. 

Ez a körülmény természetesen neveli a munka 
terjedelmét, de ez csak előny a tudományra és nyelv-
tanításra nézve. 

Végül iskolai tekintetben nagyon fontos dolog az 
ís, hogy milyen a tankönyv nyelvezete. . . Véleményem 
szerint) Hintner -— különben derék könyvének túlságos 
rövidítésein kivül rossz magyar fordítása áll útjába. A 
Dóczi nyelvtana helyes magyar nyelvérzékkel s min-
denütt tiszta, szabatos magyarsággal van irva. Minden 
szabálya, meghatározása értelmes tiszta, és magyaros, 
meglátszik rajta, hogy nem német nyelvtanokból vette 
a nyelvezetét, hanem egyenesen magyar szempontból 
dolgozott. 

Ime ezek azon főbb sajátságok, melyek Dóczi 
görög nyelvtanát a hazánkban használt többi nyelvta-
noktól kisebb-nagyobb mértékben megkülönböztetik. Én e 
kii'önbséget előnyösnek tartom mind a tudományra, 
mind a paedagógiára nézve, előnyösnek tartom mind a 
tanárra, mind a tanulóra nézve. 

Annyi bizonyos, hogy ebből a név és igeragozást 
nem kapta-fa módjára magolhatja be a tanuló, mint né-
mely régi nyelvtanokból. Ebben philologiai törvényre és 
igazságra van építve minden és épen ez az, a mi a 
tanuló által szerzett ismereteknek tudományos értéket 
ad. Az a világos rendszer és módszer pedig, melyen a 
nyelv jelenségeit tárgyalja, igen megkönnyíti a tananyag 
elsajátítását. 

E könyv könnyen használható voltát nagyou élőmoz-
ditja az a gondos berendezés, mely szerint a szélesebb 
körű s fontosabb szabályok mindenütt pontosan el van-
nak kölönítve a szűkebb körű szabályoktól és minthogy 
a könyv rendszere sokban elüt eddig használt nyelvtana-
inktól, a benne való tájékozódást megkönnyíti s a könyv 
értékét is emeli a végén álló gazdag betűrendes tárgy-
mutató. 

Ezek alapján melegen ajánlom e munkát tanár-
tarsaim szives figyelmébe. Gondos áttekintés után — azt 
hiszem — mindnyájan azon meggyőződésre fognak 
jutni, hogy Dóczi görög nyelvtana nyereség tankönyv 
irodalmunkra nézve, s nyereség a görög nyelvtanítá-
sára nézve. 

Vass Sámuel, 
fogymnásiumi tanár. 

B E L F Ö L D . 

Felelet három nt. esperes úrnak. 
A »Szlavóniai csend-élet« viharba kezd átcsapni. 

Azt ugyan tudtam, hogy szó nélkül nem hagyják, mert 
ilyesmit szó nélkül hagyni nem lehet, nem szabad ; de 
azt is reménylem, hogy e kis toll-vihar után a látkör 
tisztulni fog, s tán a levegő se lesz annyira fojtó, mint 
eddig, ott a Vuka partján. 

Igénytelen cikkecskémnek intentiója két irányú volt. 
Egyik, hogy hasson ide lent saját egyházi hatóságunk 
körében s tísztítsa a rothadásnak indult közerkölcsisé-
get, sarkalja gyors és erélyes intézkedésre azokat, kik 
egyházunk kormány rúdja mellett ülnek. A másik 
irány oda igyekezett, hogy vigye ezt a szlavóniai ügyet 
a regnicolaris bizottság elé, hogyha horvát uraimék 
velünk itthon szóba állani se akarnak, legalább ott or-
szágos főembereinkkel kényteleníttessenek paktálni; és ha 
ők mindenfélét követelni jogosultnak érzik magukat és 
mindennémű sérelmeket emlegetnek, legyen nekünk is 
mit a szemük közé vágni, mert sérelmet ejtettek az 
1791-ik törvényen, a mi vallásos autonomiánkon és nem-
zetiségünkön. Mert erős meggyőződésem, hogy ha ezen 
az óton haladnak, páz évtized alatt horváttá teszik azt 
a néhány ős magyar telepet is, melyet a múltban nem 
volt képes kiirtani a vallási fanatismus, ma modern üldö-
zéssel képes lesz kiirtani a nemzetiségi fanatismus. A 
kiirtásra az első lépést megtették, gazdag nagyterje-
delmű legelőiket elkülönözték, határaikat szűkre szorí-
tották, törvény szerint ugyan, de embertelenül. A 
tönkre tett néptől most már elveszik nemzeti nyelvét, 
elszedik — nem törvényszerűen ugyan, de erőszakkal — 
nemzeti iskoláit, vallásával ugyan nem törődnek még 
most, de hiszen a felbontás processusa olyan jól meg 
van kezdve, hogy menni fog az magától is. A koldussá 
tett nép, mely már megtanulta a horvát nyelvet, el 
fogja hagyni ősi falvát egyenként s bele ziillik a nagy 
horvát elembe és absorbealtatik; s nem lesz nép többé 
Szlavóniában, mely dicsekedve emlegesse, hogy »Mi 
vagyunk az igazi Szittya magyarok!« Sajnálom, hogy 
cikkem hatástalanul hangzott el odafönt, talán ha valame-
lyik nagyobb lapban jelent volna meg, jobban észrevet-
ték volna; de sajnálom azt is, hogy saját egyházi körünk-
ben erős visszatetszést szült, pedig a miket irtam, nem 
az ujamból szoptam. Épen azért most már kénytelen va-
gyok a tárgyat még egyszer felvenni és az illető nt. es-
peres uraknak cikkeire röviden, de egész tisztelettel 
felelni. , 

i-ször. Nagytiszteletű Ad ám / Kálmán kecskeméti 
esperes úr cikkére felelelek. Nt. Ádám Kálmán úr en-
gem is felelőssé tesz a hiba elhallgatásáért. Én nt. Tóth 
János karancsi lelkész, most már megválasztott espere-
sünkkel jártam be a mult tavaszon a baranyai és szla-
vóniai részeket, jelentésünket híven beadtuk minden 
egyházból, de ha nem vétettek sérelemnek vagy tán 
tudomásul se, arról nem tehetünk. A nagy-kőrösi prae-
parandiát, sem a várost pánhorvát vagy pánszlávismus-
sal nem vádoltam ; sőt ha más tenné is visszautasítanám ; 
hanem csak álmélkodásomat fejeztem ki azon, hogy 
még onnét is kerülhet ki olyan egyén, a ki a magyar 
határon túl már mellét verve hirdeti, hogy »ez Hor-
vátország, itt egyedül a horvát nyelv jogos« stb. 
Az alsó-baranyai tanítói értekezlet jegyzőkönyvét se 
nem irtam, se nem befolyásoltam, én csak szó szerint 
kiírtam ; ott a tények beszélnek. Azt sem tudom, hogy 
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minő rostán rostálják Kőrösön az ifjakat, de a múltról 
s pedig nem oly nagyon régi időből, tudok példát, hogy 
itt a környékben egy már nem épen fiatal iparos s nem 
is a legjobb hirben álló egyén (nagyon korcsmás volt 
szegény) egyszer csak eltűnt, s néhány hét múlva mint 
okleveles tanító tért vissza, s prédikálni akart Mohácson, 
s ma már alkalmazva van. Nevét megkímélem. Egy 
másik fiatal óriás itt Kölkeden, intéseim dacára, magát 
igen rosszul viselte, bizonyítvány nélkül távozott s Kőrö-
sön bevették, nem tudom kinek bizonyítványára, de 
engem sohase kérdett felőle senki. Én nem akarok 
pálcát törni a nagy-kőrösi praeparandia fölött; de biz 
ott hibák eshettek a múltban, hanem szeretem hinni, hogy 
mennél kevesebbek fordulnak elő a jövőben. Csak igye-
kezzenek ott a reformált egyháznak nevelni vallásos és 
erkölcsös tanítókat, egyházias jellemű férfiakat, s kössék 
jól a szivükre, hogy ne gravitáljanak kifelé az egyház-
ból a községi iskolákba, sőt ki a magyar nemzet kebe-
léből a muszka barátságra ; mert hogy akadt olyan is, 
arra rámutattam, s rámutattak hivatalosan saját tiszttársai. 

» Tessék csak, legyenek csak az illető tiszleletes atya-
fiak sarkukban azoknak a tanítóknak és ne tűrjék, hogy 
kánon elleni vétségek harapódzanak el közöttük és a 
ki bűnös, a ki nem engedelmeskedik, csapják el irgalom 
nélkül. Csak egy pár példát mutassanak, fogadom, hogy a 
többi is eszére tér.« Árany mondat! Köszönöm ezt nt. es-
peres úrnak. így kellene ennek lenni valóban, csak hogy 
nálunk rég emancipálták magukat az illető tanító urak, 
az intést dérrel-durral veszik, a pappal veszekvést kez-
denek, s mint most már presbyterek, még pártoskodnak 
is a nép között; ma már mellénk emelték őket, ma-
holnap fölénk akarnak kerülni. Ember emlékezet óta 
soha se volt kicsapva egy se ; tizenkilenc év óta egyet 
dorgáltak meg templomkerülés és egyébb vétkekért, 
több tudtommal meg se volt intve ; megtörtént, hogy a 
canonica visitatió elől elment a tanító, jelentettük s tu-
domásul se vették legalább a jegyzőkönyvben nincs 
nyoma. De többet mondok, megtörtént, hogy a gyüle-
kezet erkölcstelenséggel vádolta tanítóját, előbb kérte, 
később követelte elmozdítását és csakugyan ki akarták 
csapni a papot, mint a ki nem képes administrálni a 
gyülekezetet. Hivatkozom a bélyei lelkészre, ha nekem 
nem hisznek, mondja el ő. Itt mondhatnék még sokat, 
de »hallgass nyelvem, nem fáj fejem« ; csak annyit 
mondok, hogy „Csinos" esetek fordulnak itt elő biin-
tetetlenül. 

Nagy tiszteletű úr is egyetért velem s ezt köszö-
nöm! Tehát újra is csak azt irom, hogy söprűt a sze-
métnek 1 

2-szor. Nagytiszteletű Kármán Pál esperes úrnak 
legyen szabad egy anekdotával felelnem, melyet még Pá-
pán, nt. Kis János kedves tanáromtól hallottam. A székely 
fiu az apjával tűz mellett üldögélt az erdőn, s az apa 
oktatta a fiát, hogy mielőtt a szót kimondaná, gondolja 
meg kétszer, háromszor. Egyszer a fiu azt mondja, édes 
apám, mondanék valamit; az apa azt mondá, csak gon-
dold meg jól; egy kis vártatva a fiú megint azt mondja, 
meggondoltam már édes apám, mondhatom-e? Az apa 
megint csak ulasítá, hogy gondolja meg jól. Végre azt 
mondta az apa, no hát szólhatsz. S akkor a fiú azt 
mondá: ég a kend szűre\ÍLn még 1885. ápril havában 
küldettem ki Kórógyra körültekinteni, a presbyteriumot 
s tanítót kihallgattam, a tanító azt felelte, hogy ő nem 
akarja községivé tenni az iskolát, mert az már néhány 
év óta községi, felvettem a jegyzőkönyvbe a tanító ellen 
beadott egyébb panaszokat is, aláírattam a lelkészszel, 
káplánnal, a tanítóval és presbyteriummal s rögtön és 

azonnal küldtem comitivával együtt a nt. esperes úrnak, 
jelezve, hogy »Edes apám, ég a kend szűre!* Egy egész 
évig hallgatott az ügy, akkor a tractualis gyűlésre ujabb 
kérvény ment, az én jelentésem semmisnek tekintetett, 
mert állítólag nem volt alatta a nevem, holott ha tár-
gyalni akarták volna, jelen voltam a gyűlésen, megkér-
dezhettek volna, hogy hát aláirom-e ? a helyett azonban 
gúnyosan felolvasták azt a levelemet, me'yet nt. főes-
peres úrnak bizalmasan irtam, sőt kimondták, hogy a 
kiküldetés a zsinati törvény 268. §-nak se felel meg, te-
hát érvénytelen. »Gondold meg, fiam, jól.« 

Küldtek ki egy másik bizottságot, az még máig se 
ment ki. A vizsgálati jegyzőkönyvet szintén elküldöttem 
püspök úr ő méltóságának is, a ki már útban volt vizitálni, 
a ki aztán az illető tanítót meg is dorgálta, de termé-
szetesen az ítéletet ő is az egyházmegyétől mint illeté-
kes forumtói várja. Azóta ismét küldöttségileg jártak 
Felső-Baranyában a püspök atyánál, a ki a bizottság 
bevárására utasította a kórógyiakat s ha az ügy lebo-
nyolítása ilyen gyorsan halad, hát megoldást nyerhet 
a jövő században. Addig pedig foly a csendélet, vi-
rágzik a bigamia ad maiorem Dei glóriám. 

Nt. esperes úr felhozza, hogy az egyházmegyén a 
szlavóniai iskolák ügye tárgyaltatott s igazolja azon ál-
lításomat is, hogy a horvát hatóságok erőszakkal szedik 
el az iskolál<at s én hozzá teszem, hogy a Jcórógyi is-
kolát meg lígy lopták el, mert sem a kórógyiaknak, sem 
az egyházmegyének arról tudomása nem volt, hogy 
mikor, ki által s minő feltételek mellett adatott át, sőt 
nem volt tudomása arról se, hogy átadatott mindaddig, 
míg a tanító 1885. áprilban előttem a lelkész és pres-
byterium bámulatára, ki nem nyilatkoztatta, hogy a bi-
zony néhány év óta községinek tekintetik. 

Valósággal úgy is van a dolog, mert egész a jelen 
évig nem is szólnak Kórógyról a jegyzőkönyvek, most 
is csak annyit jeleznek, hogy »Kopa Imre tanító a fele-
kezeti iskolát községivé kívánja átváltoztatni,« holott már 
régen consummatum est. És ép itt hozzá teszem, hogy 
azok az iskolákat elszedő horvát hatóságok a mi jegyző-
könyveinket el se olvassák, rájok nem is hederítenek, 
legalább azt nem olvastam soha, hogy rá feleltek volna 
valamit; annyit érnek a mi végzéseink velük szemben, 
mint a szentelt víz, mely se árt, se használ. Másutt kell 
most már ennek az orvosságát keresni! A konvent út-
ján fel a minisztériumhoz, országgyűlés vagy regnicolaris 
bizottság elé s ha ott se boldogulunk, fel a trón zsá-
molyáig; de iskoláinkat vissza kell venni, mert rövid idő 
múlva pápista és horvát tanítókkal fognak betöltetni, ha 
községiek maradnak. 

Söprűt a szemétnek! Igen ám, de nt. esperes úr 
nem találja a söprű nyelét a sok § között! Megmondom 
én, hol keressük. Mi a kórógyi iskolát át nem adtuk, 
tehát a mienk, a mi hatóságunk alá tartozik. Ha igaz 
az erkölcstelenség, melyet jeleztem — s pedig fájdalom, 
nagyon is igaz — tessék az illetőt megidéztetni (a mi 
ugyan eddig nem történt) s ha bűnös, kicsapni irgalom 
nélkül. 

Majd meglátjuk, meri-e pártját fogni az erkölcste-
lenségnek az a horvát hatóság? Mi mint kántort kicsap-
hatjuk, a kórógyiak által épített iskolából a vallástaní-
tástól eltilthatjuk s a lakásból kivethetjük: akkor a gyü-
lekezet nem fogja többé fizetni s pusztulnia kell! 

Nt. Kelecsényi Mihály úr cikkére még adós va-
gyok, de nem soká maradok adósa, addig is Isten 
velünk I Nagy Ignác, 

kölkedi ref, lelkész. 



1025 PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 
828 

R É G I S É G E K . 
Emlékezzünk r é g i e k r ő l ! 

(Öt régi künyv ismertetése.) 

(Vége.) 

4. A negyedik könyv címe : »Az TJr Jézus nevében 
Magyar theologia, avagy az igaz és idvességes 

Hitről való Keresztyéni tudomány, mely a boldogemlé-
kexetű König Fridericus János Positiva Theologiája 
szerint magyar nyelven elkészíttetett, és mostan sokféle 
vétkekből megtisztíttatván minden lelke idvességét sze-
rető Isten híveinek lelki épületekre kiadattatott. Aachs 
Mihály, a Bárt fai Gymnasiumnak Rectora által. Nyom-
tattatott 1709.« Ajánlva: »A Tekintetes és Nemzetes 
Szirmai Miklós Urnák, A Méltóságos Székesi Grofif Ber-
csényi Miklós Urunk Méltóságos Magyarországi összve-
szövetkezett statusok Locumtenens és Fő Generális 
Urunk ő Excellentiája minden Jószáginak Fő Praefectu-
sának; a Tekintetes Evangelicum Consistorium világi Fő-
Praesisének ; úgy hasonlóképen Az ő kegyelme kedves 
Házastársának Tekintetes és Nemzetes Cseri Susanna 
Asszonynak, Nékem mindenkor nagy Jóakaró Patrónus 
Uramnak és Patrona Asszonyomnak, az Ur Istentől ke-
gyelmet, jó egésséget, hosszú életet, minden lelki és 
testi jókban való bőséges és idvességes áldást szívesen 
kívánok.® 

Az előszóban szerző mintha csak korunkat rajzolná 1 
panaszkodik, hogy mennyire terjed a hitetlenség, a 
vallástalanság, mondván : viszonyú dolog, a mint meg-
hűlt most a keresztyének között ez drága lelki jóknak 
keresete, a közönséges jónak előbb mozdítására való 
szívbeli indulat, tsak alig alig tsillámlik mindnyájunk 
között is a jóra való igyekezett, azért a Keresztény 
Ekklésia panaszolkodván énekeldegeli e versetskéket: 

»Nintsen immár embereknek jóakarat. 
Nintsen bizony immáron a szeretet, 
Teste lelke tsak a fösvény élet. 
Elmulattya nagy sokszor az Istenét, 
Nem gondollya lelkének idvességét, 
Öregbiti mindenben tsak az övét. 
Usorával, hamis hittel, tsalárdsággal, 
Mind elveszi a másét álnoksággal, 
Az Istennek nem gondol intésével. 
Nem kell immár a Jámbor Atyafiú s. a. t. 
A sok kintsű jószágú hízelkedő s. a. t.« 

Majd így panaszkodik tovább: most »sokan azt 
sem tudgyák : mit hisznek ? vagyon-e Isten és ki légyen ? 
Hány légyen állattyában, valóságában, személyében és 
akarattyában ?« »ezt a nagy tudatlanságot látván 
a mi Istenfélő eleink, hogy nemzetünkben és vallásunkon 
lévő emberek között az Istennek ismérete, jobban-jobban 
terjedne, nem tsak őmagok sok szép idvességes köny-
veket irának, és a közönséges lelki épületért kinyomtat-
tatának ; hanem más idegen nyelvekből is magyar nyel-
vünkre forditának; kik közzül most is néhol-néhol lát-
tatnak ama kegyes emlékezető Szent Irás magyarázó 
Doctorok és Professorok Theologiái, úgymint : Hutterus 
Lenarté, Hunnius Aegidusé, Hunnius Miklósé, Meisner 
Boldisáré, Haffenröffer Mátyásé, Meier Fridericus Jánosé, 
Kegelius Filepnek XII elmélkedési, Gerhard Jánosnak a 
kegyességről való gyakorlása, Arnd Jánosnak Paraditsom 
kerte, Mollerus Mártonnak a keresztény életnek és id-
vességes halálnak mestersége: a minemű könyvek, mivel 
már az időnek mostoha irigysége és a Patronusoknak 
nagy fösvénysége miatt Ekklésiánknak nagy kárával el-

fogyván, hogy a tudatlanság felettébb el ne hatna, Ke-
gyelmetek . . . legfelsőbb gondgyoknak álliták lenni, hogy 
ez Írásban maga Bibliothecájában levő drága és megbe-
csülhetetlen Boldog emlékezetű König Fridericus János 
Theologiájat kinyomtattatnák, e végre költségeket tőle 
nem kímélvén, magokat annak kinyomtatására ajánlák, 
és engemet ezen munkának megvisgalására, és a nyom-
tatás környül leendő vétkeknek megcorrigálására rendele, 
a melyet jó szívvel fel is vöttem, kívánván az Ekklési-
ánkhoz vékony szolgálatomat megmutatnom, s a Tekin-
tetes Urnák és Asszonynak hozzám s tselédimhez meg-
mutatott gratiájaért kötelességemet és háláadó voltamat 
megbizonyítanom; minthogy pedig könyveimnek tőlem 
távol való létek miatt, a deák Originálissá! egyben nem 
vethettem, helyette Quensted András Theologicum Sys-
temáját (a ki is ezen Authornak methodusát követte, 
mint in Praefatione ad Lectorem maga je'enti) segítségül 
vöttem, benne sok he'yeken igazitást töttem és Isten 
segítségével immár véghez vittem.« 

Ezután értekezik szerző — mint a legtöbb kate-
chismusokban szokás — kérdő és felelő modorban a 
»vallásról;« kezdvén ekképen : »ki csoda vagy Te ?« »Mi-
ért nevezed magadat Keresztyénnek ?« stb. s folytatván 
a »szent írásról, az Istenről, a teremtésről, angyalokról* 
stb. stb. hasonlóképen. 

5. Az ötödik érdekes régi könyv csupán kéziratban 
van meg. Az előszó szerint oly személy irta, ki az »os-
nabrucki békekötéskor a svéd korona részéről való alku-
vásban jelen volt;« tehát 1650 körül irattathatott; s a 
birtokomban levő kézirat a szöveg szerint az eredetiből 
alkalmasint 1790-ben másoltatott le. Az irás szép, olvas-
ható ; az idegen vagy pedig régi elavult szők megma-
gyarázására jegyzetekkel ellátva, s az egész a pápaság 
ellen intézett ügyes polémia, vörös és zöld tintával alá-
húzva s irva a szentírási helyek s egyes nevezetesebb 
pontok. A könyv nagyterjedelmű s 190 lappal bír. 

Címe : t>Az Igaz és Idvezítő Hitre megtért Vitéz 
Flórián, avagy egy Beszélgetés, melyben röviden felfedez-
tetetik, hogy miképen A Pápa, És Az O Segítő- Segédi 
nem tsak akkoráig Nagyob, közép, és kisseb Rendű- és 
sok mindenféle Alapotban lévő népeket, e Világban 
vexált, hanem azokat még mostan is Vexálja. Egy Előb-
kelő Pápista Gavalérnak kérésére, Sietségei feltétetett.« 

Ajánlva : »Ama megvilágosodott és Nagy s Magas 
születésű Grófoknak és Uraknak, O Excellentiájoknak, 
(öt svéd gróf és báró névszerint megnevezve): Nékem 
kegyelmes Grófjaimnak és Fő-Fő Uraimnak; És azon 
Magas és Nagyszületésű Uraságok. Es ama legfőb és 
leg Mélóságosab Svéd Korona alatt való országi többi 
Tanátsosinak, nékem kegyelmes Uraiméknak.« Megvilá-
gosodott Nagyméltóságú Grófok 1 Kegyelmes Grófok és 
Urak 1 Nagyszületésű Urak, Országunk Tanátsosi 1 Ke-
gyelmes Uraim 1 »Grófi Excellentiájok, valamint Nagy-
születésű Exc. 1 megengedjenek kegyelmesen, hogy ezen 
jelenlevő és az Excellentiájok nevei alatt feltett irásotská-
mat alázatos kezeimmel Lábaik mellé tehessem le. Ama 
nagy visszaélés (abusus), a mely gyakorta az Ajánlási 
(Dedicatiói) Írásokkal tétetődik, nálam nem esméretlen. 
Kérem azért Grófi Excellentiájokat, szint Nagyméltóságos 
születésű Excellentiájokat engedtessen meg nékem azon 
Tárgyhoz eljutnom, a melyhez olykor némely elmés 
Népek az ő Dedicatiói (Ajánlási) Írásokat tzéloztanak 
volt, és légyen kegyelmes megnyugvások ebben, ezen 
írást is hatalmas oltalmok alá venni, és ezt úgy, vala-
mint magamat is, a megeshető szükségkor azok ellen meg-
oltalmazni, a kik semmit sem szenvedhetnek nehezebben, 
mint az igazságot, mert sokszor az igazság miá b é t ö -
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rettetik feje nem egynek. Azon múlhatatlan dicséret, a 
melyet ama Nagyméltóságú Svéd korona, önönmaga 
vagy az igaz Evangyélika-Religiónak üldöztetésekor a 
maga Segedelmének előmozdításával szerzett, ez az egész 
világ előtt tudva van, és az öröké valóságnak könyvébe 
fel vagyon jegyezve. Ennek okáért is kétség nélkül való 
Reménységgel vagyok, hogy valamint az Evangyélika Re-
ligiójának Sorsosi mindenkor a Svédi oltalom alatt bátor-
ságot találtak, szint azonkép én is O Grófi Excellentiájok 
és Nagyszületésű Excellentiájok Méltóságos Authoritási 
alatt, valamint egy erős Paizs megett, ezen rövid Tracta 
— v a g y írásom, és a magam személyével egyetembe, 
az Ellenzők álnokságok és hatalmaktól bátorságban meg-
maradhatok. Mely reménységemben is inkább erősödöm, 
mivelhogy ezen kis Tracta vagy Írásnak ő megboldogult 
öszvefoglalója s ennekelőtte éltében a Monostori, és 
az Osznabriiggi-Békességkötéskor a Svéd korona részéről 
való Devotióba vagy alkuvásban jelenlévő személy volt, 
és magam is Grófi Excellentiájok, valamint Nagyszüle-
tésű Excellentiájoknak gyakran való és sokféle kegyel-
mességeket az én kisszerűségemben is tapasztalván Stok-
holm Res. Városában laktomkor. Ez lészen ennekutána 
is legföb Ambitióm, hogy Grófi Excellentiájok és Nagy-
születésű Excellentiájok eránt alázatos elmémnek gyakor-
lásával megmutathassam magamat arra érdemesnek lenni. 
Olvastam Plutarchusnál, hogy Augustns Tsászár egykor 
nagy Triumphussal jött volna Rómába egy szerentsés de 
nagy ütközet után haza, egy német varga egy madarát 
eléb megtanítván arra, hogy a Tsászárnak bejövetelekor 
ezt kiáltozná: Salve, Caesar, Victor, Triumphator! melyre 
a Tsászár felelvén : Sat ejusmodi Salutatorum domi ha-
beo. Es így Grófi Excellentiájok, sőt Nagyraszülctett 
Excellentiájoknak is vágynák nagyobb és kisebb tisztvi-
selői-szolgái és sok más tisztelőd is elegen. Melyre nézve 
kegyes engedelmekből én is még ezen soraimat hozzá-
tévén és e me lé magamat lekötelezem egész síromig 
lenni Grófi Excellentiájok és szinte Nagy és Fősziiletésű 
Excellentiájoknak alázatos és engedelmes szolgájok I . 

B. S.< 
A könyv kezdődik ezen négy betűvel: 
>S. P. Q. R. Questio Veterum Romanorum.* 
Sancte, Páter, Quare, Rides ? Papae responsio : »Ri-

deo, Quia, Papa, Sum.« Elmondja ezután szerzőnk köny-
vében, hogy Flórián vitéz Olaszország egy régi család-
jából származott, s egyik főúri társát párviadalban meg-
ölte. Ezért megölt ellenfele rokonainak bosszúja miatt 
hazájából menekülnie kellett s egyik észak-németországi 
protestáns fejedelem udvarában húzódott meg. Itt bele-
szeret egy Izabella nevű udvari dámába. A nő buzgó 
protestáns, ő buzgó pápista, midőn anyja és rokonai 
megtudják viszonyát, őt megtagadják s kiátkozzák. O 
maga is iszonyatos dolgokat hallott eddig a protestán-
sok felől, s lassanként neje felvilágosítja őt tévedéséről, 
majd Philotheus nevű evang. lelkészhez utasítja bővebb 
felvilágosítás véget t ; és Philotheus elmondja neki a pá-
paság alakulását, történetét s azok tévely géseit, s meg-
ismerteti a római katholicismus tévedéseivel s az evan-
gyelmi vallás igazságaival, mindenütt citálva a szentírás-
ból ; úgy hogy Flórián végre megtér s az evang. vallás 
egyik legbuzgóbb híve lesz. 

Ez röviden »A megtért vitéz F l ó r i á n * históriája; 
a mely ha nem is történeti, de nyelvi szempontból igen 
érdekes. Ugyanis majd minden lap marginalis jegyze-
tekkel van ellátva ; melyek elég érdekesek arra nézve, 
hogy közülök néhányat bemutassak e becses lapok ol-
vasóinak. 

A 2-ik lapon : »Ennek (Izabellának) édes anyja, a 

ki egy öreg istenfélő zerntős és elmés matróna vala,« 
Lenn a margón : »olvasókért való világosítás vagy ma-
gyarázat : zerntős, olyan névige, és oly személyek bír-
nak (természetektől viseltetvén) azon névvel, a kik igen 
ritkán nevetnek, és tsak olyant mondanak, az melyet 
minden elhinni tartozik, mert az igaz; vagy ők azt a 
mit és a mint mondják, valóságosan meg is tartják 
megtselekszik, vagy arra reá állanak s. a. t. ez a zern-
tős beszéd vagy tréfán kívül valóság.* 

A 3-ik lapon : »Az öreg anya meghajolván végre 
az beszédeknek, és megengedé, hogy Flórián és Iza-
bella az Pörzsöny kezétől összve köttessenek.* 

Magyarázat: »Pörzsöny annyit teszen, együvé fog-
lalva, mintha azt mondanám: Fő-pap. A német mondja : 
Priester.* 

A 18-ik lapon: A pápisták között a Oajor az 
ő imádságait Deák nyelven végzi, és maga sem tudja 
mit kért bennek * 

Magyarázat: » Gajor annyit tészen mint nem pap, 
hanem a papságon kívül minden rendben lévő vagy 
rendből való férfiúi nemű személyek. A deák nevezi 
Laikusoknak. A német : Ein Ley, vagy die Leyen.* stb. 

Ezekben van szerencsém az öt könyvet röviden 
megismertetni. Érdekesek ezek nyelvi, történeti, s 
egyéb szempontból is. Láthatjuk az Aachs könyveiből, 
hogy a régi kor nem volt jobb a mostaninál; hogy az 
mintegy tükre a jelennek. Látjuk, hogy akkor is meg 
volt a hitetlenség, vallástalanság, terjedt a közöny, s 
hogy azok ellen akkor is küzdeni kellett lelkész-elődeink-
nek. Némi fényt vet a Rákóczy korára is, kimutatván, 
hogy az ő hivei nemcsak lelkes hazafiak, hanem egy-
szersmind a protestáns egyház buzgó bajnokai, lelkes 
pártfogói is voltak. S látjuk, ezekből is, hogy Kassán, 
Eperjesen akkor virágzó magyar evangyelmi gyülekeze-
tek voltak. Igy p. o. az eperjesi magyar evang. gyüle-
kezetnek lelkésze 1649-ben Madarász Márton s 1710-ben 
Alsó-Rásztokay Motius Mátyás. (Jegyzet: az eperjesi 
evang. egyház anyakönyve csak 1704-gyel kezdődik. 
(Lásd Haan. L. »Az evangélikusok Egyetemes névtára« 
Czékus.) 

S mennyi jó magyar szó fordul benne elő, a mit 
ma már mi nem használunk. Igy p. o. hogy csak egyet 
említsek a »mennyég* használata. Mi azt mondjuk: 
mennyele • s így imádkozunk: »Atyánk! ki vagy a meny-
nyekben! Őseink 200 évvel mondhatták helyesebben így 
is: »ki vagy a menny égben !« Legalább erre mutat az 
előszóban két különböző szerzőtől való »mennyég« 
használata. 

S tanulhatunk belőle még egyet. Azt, hogy evang. 
papjaink régen nem »Tisztelendők«-nek, hanem a testvér 
ref. egyházban maiglan szokásban levő s magyarosabb 
»Tiszteletesek«-nek hivatták mugukat. Nem nagy ugyan 
a különbség, de mégis különbség; s helyén valónak 
tartottam ezt fölemlíteni azért, mivel egyházunkban 
már-már közszokássá válik az inkább pápistás »Tiszte-
lendő* cím használata. Ennyit megjegyzésül! 

Czékus László, 
kölesei evang. lelkész. 

A füleki, lévai, pápai, veszprémi, tihanyi és vá-
zsonyi végvárakban levő evangélikus református 

vitézek folyamodványa 1674. 
»Alázatos szolgálatunkat ajánljuk Nagyságodnak, 

mii t Kegyelmes Urunknak. Sok szerencsékkel áldja meg 
az Isten Nagyságodat 1 

Nagy szívünk fájdalmával érezzük Kegyelmes Urunk, 
1652* 
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hogy az mi vasakat viselő szegény prédikátorainknak 
megfogatásával, evangélika relígiónknak országunk tör-
vényével liberáltatott szabad folyása meggátoltatott, sze-
gény prédikátoraink is pedig Berencs várában, még is 
a keserves rabságot szenvedik.') Minékünk pedig pápaiak-
nak Kocsi Bálint nevű iskola mesterünk (aki, kicsiny-
ségétűi fogva csonka), azon csonka kezin köttetvén az 
rabiga, Leopold várában elviselhetetlen dolgokat csele-
kednyi kénteleníttetik. Mivel pedig mind Pápán, Vesz-
prémben, Fiileken, Léván, Tihanyban és Vázsonyban, 
minket Eő Fölsége vitézlő szolgáit, némely katolikus 
uraimék, evangélika religiónkban túrbálni, szegény eleink-
nek s minékünk is sokszor kiomlott vérekkel szereztetett, 
s oltalmaztatott és építtetett templomainkat, és isteni 
szolgálatra rendeltetett helyeinket tőlünk elvenni, sőt 
magunkat minden jószágainktól megfosztani, s csak bottal 
az végházakból, evangélika religiónkért eliminálni s kiverni 
igyekeznek, a minthogy az Tihanyi kapitány uramra 
küldött parancsolatnak párjából, bőven megértheti Nagy-
ságod. 

Minthogy pedig az Nagyságod ezen véghelyekhez 
megmutatott régi kegyelmességéhez bízunk, azokáért 
folyamodunk Nagyságodhoz, mint Kegyelmes Urunkhoz, 
méltóztassék Császári és Koronás Királyunk Eő Felsége 
előtt lejendő hasznos interposítiójával, in libertatibus 
Evangelicae religionis protegáltatni és conserváltatni: pré-
dikátorainkat pedig gyászban öltözött, s árvaságra jutott 
siránkozó cselédeikhöz s gyermekeikhöz visszabocsájtani, 
kegyelmesen promoveálni. 

Elhisszük, hogy az Nagyságod Kegye'mes Gráciá-
fában megfogyatkoztunk, melyet Nagyságodnak életünk { 
jogytáig való alázatos szolgálatunkkal megszolgálni igye-
kezvén, kívánjuk, hogy az Isten Nagyságodat éltesse 
számos esztendőkig, jó egészségben. 

Kegyelmes valaszt várunk Nagyságodtól. 
Nagyságodnak alázatos szolgái, Császári és Koro-

nás Király Urunk Eő Fölsége füleld, lévai, pápai, vesz-
prémi, tihanyi és vázsonyi végházaiban lakozó evangélikus 
református fizetett vitézei.« 

Külcím : Ad excellentissimum Dominum Dnrm. ! 
Johanem sacri romani imperii Comitum Bottal (cum pleno 
titulo) Dominorum Dnum, nobis semper gratiossisimum, 
humillime Suppiicatio intra scriptorum praesidiacorum. 

(Tóth Ferencnek a M. n. Múzeum könyvtárában 
levő kézirat gyűjteményéből). 

Mellőzve ez alkalommal a végvárakban levő reform, 
vallású vitézek zaklatásainak leírását, a lipótvári (Nyitra-
vármegye) börtön fenekén űlt s gályarabságot szenve-
dett pápai iskola igazgató, Kocsi Csergő Bálintról akarok 
megemlékezni. 

A magyar egyháztörténeti forrásművek olvasói, 
barátai, kétségen kívül jól ismerik Kocsi Bálint nevét. 
Született ő Kocson Komárom vármegy ében 1647-dik esz-
tendőben, vezeték neve tulajdonképen Csergő, de szüle-
tése helyérő! igen sokszor csak Kocsinak írják, és ír. a 
maga is. Életrajzát önmaga megírta, és hihetőleg a hazai 
szomoiú viszonyok miatt kű'dötte azt ki 1678-ban Zü-
richbe megőrizés végett, mely egész terjedelmében meg-
jelent a Sárospataki Füzetekben.2) 

Mint tudjuk pápai tanár volt 1673-ban, és 1674. 
március 5 dikére ő is megidéztetett a pozsonyi rendkívüli 
törvényszék elé, a hol meg is jelent 306 társával együtt, 

*) A keserves rabságot szenvedő prédikátorok ezek : Miskolci 
Mihály füleki, Ceglédi Péter lévai, Sellyei István pápai, Bátorkeszi 
István veszprémi, Tolnai István vázsonyi. 

2) Lásd> a Sárospataki Füzetek 1857-dik évfolyamát. 

és mivel a háromféle térítvény (önkényt száműzetésbe 
menés, a viselt hivatalróli lemondás, vagy áttérés a róm. 
kat. hitre) közül egyiket sem írta alá, hanem állhatato-
san megmaradt meggyőződése mellett : 38 rabtársával 
a lipótvári tömlöcbe záratott, a hol tíz hosszú hónapig 
a legnehezebb fogságban sínylődvén, 1675-ben a nápolyi 
gályákra hurcoltatott. Innét, mint tudjuk Ruyter Mihály 
által mindnyájan kiváltattak, s Velence felé Helvéciába 
útaztak, a hol nagy örömmel és meghatóan fogadtattak. 

Ennek az egész űldöztetési pernek, keserves fog-
ságuknak, szenvedéseiknek, gályarabságuknak és megsza-
badulásuknak történetét, a részletekre is eléggé kiterjesz-
kedve, megható vonásokban, lelkiismeretes hűséggel meg-
írta Kocsi Csergő Bálint t> Narratio hrevis de oppressione 
lihertatis eccl., Ilung.« cimű páratlan becsű művében.3) 
Ezen művet a mély tudományú Bod Péter egy század 
múlva »Kősziklán épült ház ostroma« cím alatt magyarra 
fordítá, sajtó alá rendezte, de az csak 1873-ban jelenhe-
tett meg bevezetéssel, életrajzzal, ellátva Szilágyi Sándor 
gondos kiadásában. 

Azomban Kocsi Bálintról 1678-óta mit sem tudunk, 
sem önéletiratából, sem a Szilágyiéból, de Thaly Kálmán 
nagynevű túdósunk a »Századok* 1885. évfolyamának 
65—68. lapjain elő áU vele, és okmányokra hivatkozva 
bemútatja őt, mint Bottyán János hires kuruc generális 
tábori titkárát, aki a szathmári békekötést (1711) is sze-
rencsésen túl élte. Mikor és hol halt meg Kocsi Bálint ? 
még eddig nem tudjuk. Az érdeklődőket utasítjuk Thaly 
említett cikkére. 

Sopron, 1886. november hó 13. 
Thúri Etele, 

fegyházi ref. lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 
Hofstede de Groot Péter halála. 

A németalföldi reformált egyháznak ismét gyásza 
van. Nagy fiainak egyike Hofstede de Groot Péter folyó 
hó 4-ikéről 5-ikére viradólag a minden élőknek útján 
elérkezett a végső nyugalomnak csendes hajlokaba. 1802 
október 8-án születvén, betöltötte életének 84 ik évét. 
A XC-ik zsoltár által igért emberi életkort néhány lépés-
sel túl is haladta. 

Midőn négy évvel ezelőtt nyolcvanadik születés 
napját ünnepelte az egész Hollandia iránykülönbség nél-
kül sietett őt a hála és elismerés díszes koszorújával 
kitüntetni. 

Akkor még teljes testi és lelki erejében volt. De 
ettől az időtől kezdve mind fokozottabb mérvben lőnek 
érezhetőkké az aggkor gyengeségei, bizonyára nagy mér-
tékben előmozdíttatva az őt sulytott nehéz családi vesz-
teségek által, melyek közül legjobban megrázta nagy 
nevű fiának, Cornelius Philippus groningeni theol. profes-
soi nak oly korán bekövetkezett gyászos halál ? 

Csak későbbi nemzedékek ecsetelhetik igazán azt 
a hatást, melyet az elhunyt és az ő barátai a ker. élet 
és ker. tudomány fejlődésére gyakoroltak. Nagyon gyak-
ran kellett mindnyájuknak, de különösen Hofstede de 
Groot Péternek kardját villogtatni a szellemi küzdelem-
ben. De mindazonáltal valóságos Jánosi sziv lángolt 
keblében, melynek ideálja a szent szeretet gyakorlati 
keresztyénsége volt és maradt. 

Mély tisztelettel és meleg elismeréssel idézzük a 
következő mőndását, mely egész gondolkodását és aka-

3) Ezen kézirat meg van a Magy. nemz. Múzeum könyvtárában. 
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rátát jellemzi: »Bizonyára, az a theologia fog a legjobb-
nak bizonyulni, a melyik legnagyobb mértékben mozdítja 
elő a szeretetet, s az az egyház és az a század, mely a 
korábbiaknál kiválóbb a szeretetben. A szívben székelő 
szeretet még idegeneket is egyesít; az agyban lakozó 
okoskodás még barátokat is elidegenít egymástól. Krisz-
tus az által alapította meg egyházát, hogy szivében 
szeretet lakozott s mindenütt szeretetet tanúsított az 
emberek iránt. A szeretet az egyetlen cement, mely 
sziveket köt össze, ha a falak repedezni kezdenek.« 

Hoofstede de Groot halála alkalmából a legkülön-
bözőbb németalföldi lapok többé-kevésbbé kimerítő tudó-
sításokat közölnek. 

Hozzátartozóinak fájdalmát nagy mértékben eny-
hítheti az igazi nagyrabecsülés és meleg tisztelet hangja, 
a melyen kivétel nélkül szólanak róla. 

Igazuk van e cikkek Íróinak, midőn a legnagyobb 
súlyt a nagy halottnak gyakorlati, szeretteljes érzületére 
fektetik. 

Kedves szolgálatot vélek teljesíteni e lapok olvasói-
nak, midőn a hollandi reform, egyház hivatalos orgá-
numának, a »Kerkelyke Courant<í-mk. ide vonatkozó cik-
két kivonatosan tolmácsolni megkísérlem. 

»Dr. Hofstede de Groot Péter groningeni kiérde-
mült egyetemi tanárban egy nagy jelentőségű, ritka 
szolgalmatosságú, rendkívüli szellemi erejű férfiú hunyt el 
a közel napokban. Négy hónapig volt beteg, s ezen idő 
alatt sokat szendvedett, de életszövétneke újra meg újra 
langra lobbant, s úgy tetszék, hogy a 84 éves aggas-
tyán szívós életereje segítségével még fel fog gyógyulni, 
míg végre tegnap, mint a hogy többnyire történni szo-
kott, egész meglepetésként jött halálá. Ezeket az utolsó 
hónapokat kivéve, mondhatni, hogy prof. de Groot mind 
végig munkás volt s élénk érdeklődést tanúsított minden 
iránt, a mi theologiai, irodalmi, társadalmi vagy politikai 
téren szűkebb vagy tágabb körben történt. A jövőbe 
vetett erős bizalom által gyámolíttatva s minden scepti-
cismustól és indifferentismustól idegenkedve, e tisztes agg 
a jelen kor legsötétebb állapotaiban is tudott még valami 
fénypontot felkutatni, a melynek alapján joggal vélte 
remélhetni, hogy azok valami jobbnak magvát hordoz-
zák magukban. O mind végig lelkesedő és lelkesítő 
maradt. 

>Prof. Hofstede de Groot Németalföld egyháztörté-
netéé s nevét e történet lapjaira kitörülhetlen betűkkel 
véste föl. Egyetemesen ismert dolog, hogy Pareau és 
Muurling collegáival ő volt az egykor oly messze elága-
zott groningeni iskolának alapítója, s hogy a szentírásról 
való szabadabb nézete, a megcsontosodott egyházi tan-
nal szemben tanúsított függetlensége, a pogány világot 
is besugárzó mennyeifény figyelmes felismerése által elő-
készítette a szellemeket a modern theologia elfogadá-
sára, noha ő maga nem is tartozik a modern theologiai 
hivei közé. 

»Mindenki tudja, hogy de Grootnak szintúgy, mint 
csaknem minden olyan embernek, a kik korukra hatalmas 
befolyást gyakoroltak, egyfe'ől heves ellenfelei, másfelől 
pedig lelkes csodálói voltak; hogy a székvárosban való 
föllépését a nyilvános rend megzavarásának tekintették ; 
s hogy minő electricus rázkodtatást idézett elő erőtel-
jes nyelvezete a nagyszámú sokaságban, midőn új tanát 
beakarta beléjük oltani. Az azonban már kevésbbé isme-
retes, hogy ez a ritka szivósságú individuum az indivi-
dualismus zátonyain soha föl nem akadt, sőt a közös-
ség iránt oly kiváló érzéke volt, mint csak nagyon keve-
seknek. O nem csak prédikált, hanem cselekedett és 
mindig készen is volt, hogy útbaigazítás és szives segéd-

kezés által segítse a fölfele törekvőket. Gyámolíttatva 
leányai által, kik öreg napjait megvidámították, mindvé-
gig munkás volt társadalmi uton és utolsó gondja is az 
volt, hogy valami módon betemethesse azt a nagy űrt, 
mely a különböző osztályokat mind inkább és inkább 
kezdi egymástól elválasztani. Törekvése az volt, hogy 
elfojtsa azt a kelletlenséget és féltékenységét, melyet az 
alsóbb osztályok a felsőbbek iránt főleg az utóbbi idő-
ben tanúsítanak. Egyszerű életmódja folytán módjában 
volt, hogy sokat juttathasson az Ínségeseknek; a hol 
jót tehetett, szívesen feláldozta nem csak pénzét, hanem 
idejét és nyugalmát is. Elete valóságos példája az ön-
zetlenségnek. A mi tengernyi sok jót titokban tett, arról 
a nyilvánosság nem adhat számot, de a mit legalább 
futtóban föl kell említenünk az az, hogy de Groot kü-
lönböző jótékony intézetek számara nagy anyagi áldoza-
tokat hozott. A sok között legelső a groningeni -sToev-
luchtsoord« (Menhely), mely az ő bőkezűségének köszön-
heti lételét. 

Mint öreg embereknél gyakori eset, végül minden 
kortását túlélte, egyetlen fiát is, ki a groningeni egye-
tem mellett egyházi theol. professor volt. Bár ha lassan 
ként kezdte ís a világ elfeledni, de azért nem élt el-
hagyatva, mert három leánya vele lakott s támogatta 
minden vállalatában. 

Iratai közül legnevezetesebb »Az emberiség Isten 
által való neveltetésének története« (»De Geschiedenis der 
opvoeding des menschdoms door God«) című műve, 
mely felette gazdag a legkülönbözőbb Írókból vett igen 
érdekes idézetekben. 1829-ben lett egyetemi tanárrá 
Groningenben, két ízben viselte a Rector Magnificusi 
méltóságot s 1847-ben a király által a németalföldi orosz-
lánrend lovagjává neveztetett ki. . . 

Kinek élete teljes mértékben áldás volt, legyen 
annak emléke minden népek között örök, s mindenek-
felett tisztelt! Nagy Zsigmond, 

budapesti ref. valllástanár. 

A német prot. egyház küzdelme. 
A német protestáns egyház történetében bizonyára 

nem érdektelen jelenség az a küzdelem, melyet a kon-
fesszionálizmus a liberalizmussal folytat. A 18-dik század 
racionalizmusára következett az unió s a prot. egyház 
dogmáinak — ha más felfogással ís — megtartása. De 
a visszahatás itt nem állott meg ; a konfesszióból nem 
szabad csak egy jotának is elvesznie, mondták a hyper-
lutheránusok s Hase megérte, hogy Hutterus Redivivusa 
— melyet ő csak mint érdekes történeti tárgyat akart 
a 16-ik század eszméitől elidegenedett theologusi világ-
nak bemutatni — mint egyedül helyes irányú dogmatikai 
mű majdnem kizárólagos unalomra jutott a lutheri egy-
házban. »Tartsd meg, a mid van, hogy senki a te ko-
ronádat el ne vegye,« mondja az apostol s a lutheri 
orthodoxiának jelszava e mondáshoz csatolva igy hang-
zott >A mi koronánk a hitvallás«.*) Érdekesen van e 
tünemény rajzolva Schwarz »A legújabb theologia törté-
netéhez* című művében, melynek illető fejezeteit mind-
azoknak szíves figyelmébe ajánljuk, kik a tárgy iránt 
érdeklődnek s azt közelebbről megismerni óhajtják.**) 

*) Lásd az érdekes VIII. előszót a »Hutterus Redivivus* újabb 
kiadásában. 

**) A magyar kiadás, ha jól emlékszem, a IV-dik nemet kiadás 
után készült s így valószínűleg teljesebb lesz, mint az előttem levő 
harmadik kiadás. — Ujabb történeti művekben, mint pl. Hasénál, 
Kurtznál, szintén talál az olvasó" elég anyagot e tárgyra vonatkozólag. 
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Hova-tovább, mind erőszakosabb jellemet öltött a 
küzdelem. A moderneknek nagy előnyük volt az, hogy 
az összes német egyetemeken, leszámítva Lipcsét, Greifs-
waldot, Erlangent, Rostockot, negativ irányú tanárok 
voltak alkalmazva, mely iránynak két árnyalatát külön-
böztethetjük meg, a radikalist s a közvetítőt. Különösen 
ez utóbbi osztály alá sorozhatjuk a német professorok 
legnagyobb részét, míg a radikalisok száma a német 
egyetemeken nem mondható épen jelentékenynek. Mi 
természetesebb, minthogy a hallgató legtöbbször profes-
sora szellemének örököse lesz s így mi természetesebb, 
minthogy a német papság jelentékeny része konfesszio-
ná'is értelemben nem tartozik az »igaz hitűek* közé?! 

E bi jon akarna k segíteni a konfesszionálisták min-
den áron. Valamely fakultást, mint istentagadót kikiál-
tani, nem sokat használt. Mutatta ezt Heidelberg példája. 
Mert bár a róla terjesztett hirek következtében nevezett 
egyetem theologiai kara 10 év előtt csak 9 hallgatót 
szám'áltJ jelenleg (tavaly legalább, midőn néhány napot 
Heidelbergben tölteni alkalmam volt) e szám 63-ra 
emelkedett s így a kísérlet sikertelennek bizonyult. 

A másik mód az ifjúságnak konfesszionális szel-
lemben irott műveket juttatni kezébe, szinte nem igér 
több eredményt ; pedig e tekintetben valóban bámula-
tos erőt fejtenek ki az illetők. Elég erre nézve megem-
líteni a Zöckler-féle »Handbuch der theol. Wissenschaf-
ten in encyclopád. Darstellung* s ugyanannak szerkesz-
tésében megjelenő exegetikai művet, hogy az állítás 
valóságát igazoljuk. 

Ahol teljhatalommal rendelkeztek, ott a nézeteikkel 
nem egyező elveket valló tanárokat elmozdították állá-
sukból. Igy, hogy csak néhányat említsek meg : a ro-
stocki egyetemen megfosztották állásától Baumgartent, 
később Holstent áthelyezték a gymnasiumba, legutóbb 
pedig Wellhausennek kellett a Greifswaldi egyetemről 
eljönnie s a theologiai tanárságot philosophiai tanszékkel 
fölcserélnie. 

Mindez azonban nem adja meg a kívánt ered-
ményt. Míg az egyetemek államegyetemek maradnak, 
nem remélhetik a konfesszionálisták az egyes tanszéke-
ket saját embereikkel betölthetni s épen azért az egyház 
számára autonomiát kívánnak minden téren, autonomiát 
a theologiai tanszékek betöltésére vonatkozólag is. E 
kívánalomnak kifolyása a Reichstag elé terjesztendő 
Hammerstein-féle javaslat. 

Képzelhetni, mily feszültséggel várják e javaslat-
nak eldölését az érdeklődők s képzelhetni, mily elkese-
redett hangulat uralkodik e javaslat miatt liberális kö-
rökben. Vannak némelyek, kik a konfesszionalistáknak 
némi engedményt hajlandók tenni, vagyis a theologiai 
tanszékek betöltését az egyházra bízni oly értelemben, 
mint ez Hollandiában van. (Igy egy újabb száma a 
»Kölnische Zeitung«-nak.). A holland berendezés tudva-
levőleg az, hogy a theologiai professorok egy része az 
állam útján kapja kinevezését, más része pedig a zsinat-
tól nyeri ugyanezt. Nevezetesen a dogmatikai, biblica 
theologia, misszió-történet, gyakorlati theologia s ref. 
egyházjog s egyháztörténet tanárait (számra : kettőt) az 
egyház nevezi ki, a többi tárgyakra pedig az állam által 
választatnak a tanárok. 

Mások ellenben ragaszkodnak a régi mellett s az 
eddigiekből egy talpalatnyit sem akarnak engedni. Mi 
lesz a javaslat sorsa, előre belátni bajos. 

Föltéve, hogy a javaslat a konfesszionálistákra 
kedvezően dől el: a német egyetemeken néhány év alatt 
a modern iránynak nem lesz képviselője, mert mindazok, 
kik az egyház tanától eltérőleg tanítanak, a philosophiai 

szakba lennének áthelyezve. S nekem úgy tetszik, az 
eredmény nem lenne egyébb, mint — amit a liberálisok 
is oly erősen hangsúlyoznak, — a katholikus scholasti-
cismushoz hasonló prot. scholasticismus, a szabad vizs-
gálódás elé legfeljebb a történeti szakokban nem lenne 
gát vetve s a prot. theologia épen úgy tengene, mint 
az egyház tekintélye alatt elcsenevészedett katholikus 
hittudomány. Antal Géza. 

I R O D A L O M . 
Képes folyóirat, a »Vasánapi Ujság« füzetekben. 

E cím alatt Nagy Miklós szerkesztésben, a Franklin-Tár-
sulat kiadásában nagyon szép vállalat indul meg 1887-én 
kezdve. A folyóirat nagy negyedrét alakban, félhavi 
íűzetekben fog megjelenni és tartalmazni fogja a Vasár-
napi Újság megfelelő számainak (az időhöz kötött érdekű 
rovatok kivételével) összes közleményeit és képeit nyolc 
íven (64 lapon). Megrendelhető egész évre (24 szam) 7 frt 
20 krért, félévre (12 sz.) 3 frt 60 krt, negyedévre (ősz ) 
1 forint 80 krér t ; de kapható füzetenként is 30 krért 
bármely könyvárusnál. A beküldött első füzet mind tar-
talomban, mind kiállításban elsőrendű és maradandó 
becsű mű. Változatos tartalmából kiemeljük : A tavaszi 
rügyek, elbeszélés Mikszáth Kálmántól; Arany János kia-
datlan költeményeiből Csaba királyfi (töredék) és Almanach 
1878-ra; Báthori István dr. Szádeczky Lajostól, A szerb 
királyi család, Jókainé Tors Kálmántól, Rudolf trónörö-
kös levele ]ó kaihoz (hasonmás) József főherceg levele Jókai-
hoz (hasonmás), A magyar nóta, költemény Dalmady 
Győzőtől, A hóditó Robur Verne Gyula regénye ford. 
Huszár Imre, XVII. századbeli képek a franknói vár-
kastélyban dr. Boncz Ödöntől stb. közleményeket. A vál-
tozatos szöveget majd minden lapon rajzok, képek stb. 
díszítik, ezek között Báthory István, Arany János, a 
szerb királyi család, a szerb trónörökös, Jókainé, a Jókai-
pár (eziistmenyegzőjekor) Udvari lovas-vadászat Budapest 
környékén, Eszterházy Pál, Szunyogh Gáspár, Eszterházy 
Anna Júlia, Thököly Mária, továbbá a műcsarnok kiál-
lításából : A londoni vásár [Zichy M. rajza az >Ember 
tragédiá«-hoz) Kéjutazás a Zagyván (Bihari S. festménye), 
és No ne izéljen 1 Aggházy Gyula festménye stb. a na-
gyobbak. — A képes folyóirat ez első füzete a hazafias 
érzületnek nemes tolmácsa, a nemzeti haladásnak hű 
képe, a közéletnek valódi tűkre. Az irodalmi becs mel-
lett erkölcsi tartalom, tisztult izlés, nemes egyszerűség 
és valódi természetesség, mely tulajdonságok az anya-
lapot, a Vasarnapi Újságot családi lappá, a művelt csa-
ládok valódi házi barátjává tették : a bemutatott derék 
leány-ban is oly gazdagon fel találhatók, hogy egész bát-
ran alkalmazható rá a példa-szó : »nézd meg az anyját, 
vedd el a lányát!* Melegen ajánljuk a vállalatot olva-
sóinknak. —s —s. 

Válaszfalak az emberek között. Öt beszédben. 
Irta és a pesti ref. egyházban 1886. évi okt. 17. és 24. 
nov. 7. és 21. és dec. 5. napjain elmondotta Szász Ká-
roly. E cím alatt jelent meg negyedfél ívre terjedő fü-
zetben az az öt, általános érdekeltséget keltett nagysza-
bású egyházi beszéd, melyet Szász Károly a közel le-
folyt hetekben tartott. A füzet kiilön-lenyomat a szerző 
»Papidolgozatainak« sajtó alatt levő Ill-ik kötetéből. E 
külön lenyomatban való kiadást a legnagyobb örömmel 
üdvözölhetjük már csak azért is, hogy még alig hang-
zottak el az erőteljes előadás szavai, már is az elreppenő 
szavak rögzítve vannak a sajtó által s újra élvezhetjük 
e beszédek hatását, azt a közvetlen benyomást, mit ezek 
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csak nem rég tettek, újra felidézhetjük; sokáig tartott 
volna bevárnunk, míg a készülő III. kötetben megjelen-
tek volna Most vannak ezek — hogy úgy mondjam — 
napirenden. Beszél ró'uk felekezeti és társadalmi különb-
ség nélkül mindenki; referált róluk a napi sajtó, a me'y 
pedig eddig teljes közönynyel mellőzte bárki bármiről 
beszélt légyen templomainkban s így e kiadással igazán 
egy általános óhaj lett kielégítve. Az első beszéd szól 
I. Móz. X I : i, 4—7 alapján a fajkülönbségről, a máso-
dik Zsid. I : i alapján a vallásról : a harmadik (Luk. 
X V I : 19—23 felett) a gazdag és szegényről, a 4-dik 
az erény- és bűnről (Luk. XVIII : 10—13 felett), végül 
az 5-1'k az emberek eredeti egyenlőségéről, alapul véve 
a Csel. XVI I : 24—26. verseket. Az első két beszéd 
inkább a tudós-pap dissertatiója, míg a három utóbbi a 
lelkésznek, az Ürszolgájának, az Istenországa hirdetőjé-
nek lélekből és szívből fakadt predikaciója. Ajánlásul tel-
jesen elég a szerző neve. A füzet Kókai Lajosnál kap-
ha'ó 40 krért. —y —a. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
* Lelkeszválasztások. Nagy-IIarsányban f. hó 19-én 

volt a lelkészválasztás; megválasztatott Iványos Soma 
149 szavazattal, Dányi Gábor 123 szavazata ellenében. 
Apostol Bertalant az ujon alakult egri ev. reform, lel-
készszé választotta. 

* Tanárválasztás. A kecskeméti reform, jogakadé-
miában a kir. iigyészszé kinevezett dr. Tassy Pál tan-
széke f. hó 20-ikán töltetett be a városi törvényható-
sági bizottság által. Megválasztatott dr. Szigethg Lehel 
42 szótöbbséggel dr. Nagy Mihály ellenében. 

* Személyi hirek. Káldy Gyula, a dunántuli ev. egy-
házkerület felügyelője a főrendiház f. hó 18-án hozott ha-
tározata alapján a főrendek jegyzékébe felvétetett. — Tóth 
Sámuel theol. tanár a »Debreceni prot. lap* szerkesz-
tésétől a folyó év végével visszalép s helyét jan. i-étől 
kezdve Csiky Lajos, a lap eddigi belmunkatársa foglalja 
el. — Imre Sándor nyugalm. egyetemi, korában deb-
receni főiskolai tanárt tudományos működése elismeréséül 
király ő Felsége a III. osztályú vaskorona-renddel tüntette 
ki. - I urgonyi Lajos mezőtúri reform, lelkész f. hó 
19-én megyebizottsági taggá választatott. 

* A budapest i vasárnapi i sko lások k a r á c s o n y f a -
ünnepelye f. hó 19-én délután nagy érdeklődéssel ment 
végbe. A budai gyermekek számára a budai reform, 
nők az Attila-utcai tornacsarnokban rendezték az ünne-
pélyt, melyen díszes közönség jelenlétében Szász Károly 
püspök úr mondott szívhezszóló beszédet a jótékonyság 
nemes erényéről és Barla J. és Simon Ferenc lelkészek 
tartottak alkalmi imákat. Mintegy 120 gyermek között 
osztottak ki könyveket s más ajándékokat és 38 szegény 
gyermeket láttak el ruhával. — A pesti vasárnapi 
iskolások számára az idén is az ősz-utcai torna-
csarnokban állítottak karácsonyfát a Szilassy Aladárné 
úrnő vezetése alatt működött nemesszívű hölgyek. Itt a 
megnyitó imát Kenessey Béla, az alkalmi beszédet 
Szőts Farkas thol. tanárok, a zárimát Szabó Aladár se-
gédlelkész tartották. A tornacsarnok nagy termét és 
karzatát zsúfolásig megtöltötte a közönség, melynek 
soraiban a presbyterium, de különösen a két reform, 
intézet tanári kara ís szépen volt képviselve. 350 fiú- és 
leány-gyermek kapott könyv- és más apró ajándékot, 
közülök a szegénysorsúak egész öltözet ruhákat, me-
lyeket mind maguk a pártfogó úrnők varrtak. — A 
városligeti gyermekek számára Lutár Sándor theologus 

! rendezett hasonló ünnepélyt. — A budapesti német 
j vasárnapi iskolások karácsonyfa-ünnepélye karácsony es-

tén tartatott meg. — Örömmel registráljuk ez üdvös in-
tézmény körüli mozgalmakat, részint mert elvileg is he-
lyeseljük a vallás-erkölcsi nevelés ez áldásos eszközét, 
részint mert az egész ügyet végző ifjú papi-nemzedéknek, 
theologusainknak gyakorlati hitérzékére, missziói hivatott-
ságára s a Krisztus ügyeért buzgó munkakedvére vall. 
Üdvözöljük a derék ifjakat 1 

* A nagy-becskereki ref. templom építésén pél-
dás buzgósággal fáradozik a kis egyház, a »magyar 
vallás* ez előőrse a szerb határon. Alig fejezte be a 
papiak-építést, mit a 300—400 lelket számláló egyház 
saját erejéből 6000 frt költséggel eszközölt, már is elha-
tározta, hogy tavaszszal megkezdi és Isten segedelmével 
két év alatt befejezni fogja díszes templomának föleme-
lését. Mert »kénytelen* díszesen építni, saját szerény 
igényét túlhaladóan ; kényszeríti a városnak igazán vá-
rosias fejlődése a többi egyházak fénye, s főleg az 
ő Felsége által kegyelmesen ajándékozott Kálvin téri 
templomtelek, mely a város közepén, a díszes nagy 
megyeház, kath. templom, iskola, szinház és kaszinó köz-
vetlen közelében oly exponált szép helyen fekszik, hogy 
falusias egyszerűségű templom talán botrányköve és 
gúnytárgya lenne a nagy közönségnek, melytől ped :g 
rokonszenvre kell számítanunk. A valóban szép terv ki-
vitele mintegy 25,000 ezer frtba fog kerülni; az ünne-
pélyes alapkő-letétel azon alkalomra terveztetik, mikor 
a békés-bánáti egyházmegye itt tartandja tavaszi gyű é-
sét, március—áprilisban. Minthogy egyetemes egyházunk 
s a magyar nemzet is érdekelve van magyar ref. egy-
háznak Nagy-Becskereken, félmillió ^nemzetiség* köze-
pette megerősödésében : a templom-alap jarvára szélesb 
körű társadalmi gyűjtés megindítását határozta az egy-
háztanács el. Az erdélyi közművelődési-egylet és a 
ref. egyház példájára gyűjtő bárca-lcönyveket bocsát ki. 
Egy könyvecske 100 db 10 kros bárcát tartalmaz, nos 
ennyit az egyház bármely jóakarója maga és mások 
megterheltetése nélkül értékesíthet ismerősei körében. A 
bárcák mindegyike egy-egy szép biblai verssel ékesí te-
tett, s így az adakozóknak emlékül szolgál s például 
imakönyvben vagy zsoltár- és bibliában lapjegyzőül 
használtatik. Tíz krajcár csak nem nagy adó : a kis egy-
háznak pedig megannyi tégla, miből templomát, vallá-
sunk és nemzetiségünk e végbástyáját megépítheti. A 
bárca-könyvek korlátolt számmal és csak ismerős he-

j lyekre küldetnek, hogy látszatát is kikerülje az egyház-
tanács a kritikát maga után vonható zaklatásnak. Az 
adakozók ez esetben igazán »jókedvűek* lehetnek, mert 
a bárca-könyvvel vidám társaskörben eszközöltetik leg-
inkább, tért nyitva a buzgó hölgyek ügyszeretetének is, 
kik ismerőseikre legfényesebb sikerrel vethetik ki a jó-
tékonyság, vallásosság e csekély adóját. Ajánljuk a fel-
karolásra érdemes kis egyház ügyét olvasóink szíves 
érdeklődésébe. 

* Orgonaszentelés. A bölcskei ev. ref. egyháznak 
f. hó 19-ikén örömünnepe volt. E napon lőn bemutatva 
ünnepélyesen a gyülekezetnek a hívek vallásos buzgósá-
gaból Isten dicsőségére épített 12 változatú díszes orgona, 
melylyel Angster József pécsi orgonaművész a szakértők 
egyező véleménye szerint egy újabb bizonyságát adta 
szép ízléssel párosult művészetének. A díszes orgona 
1900 frtba került, mely összeg a bölcskei egyháztagjai, 
sőt a róm. kath. és izraelita lakosok által önként fel-
ajánlott fillérekből gyűlt össze. Ezen körülmény az egye-
sek buzgósága mellett arról is tanúskodik, hogy Bölcs-
kén a község lakosai között a legszebb egyetértés, fele-
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baráti szeretet uralkodik. Vajha elmondhatnék ezt min-
den községről. Az ünnepély kedves lefolyású volt. Az 
énekkar alkalmi darabja után Dömötör L. madocsai leik. 
mondott alkalmi imát, míg Molnár Sándor bölcskei lel-
kész emelkedett szellemű beszédet tartott, mely után 
Dömötör Lajos tanító-káplán hatásos záró-imát mondott; 
végül az énekkar szép éneke fejezte be az ünnepélyt. 
— F. E. 

* Theologiai könyvjegyzék. Révai Leo budapesti 
könyvkereskedő ódondászatának, (Egyetem-u. II.) 16. sz. 
jegyzékére felhívjuk olvasóink figyelmét. A jegyzék ki-
zárólag theologiai művek, köztük sok érdekes, nem egy 
ritka könyv nevét tartalmazza. Az egyháztörténelem me-
zejéről Bod Péter, Lampe, Budai, Ribini, Fabó, Révész 
1., Szeremlei, Kiss K., a theologiából Wollebius, Piktét, 
llagenbach, Szeremlei, Ballagi, Kovács 0.f az egyházi 
beszédirók közül Kolmár, Láczai, Török, Székács, Dobos 
stb. neveivel találkozunk. Ezen jegyzéket Révai kívá-
natra mindenkinek ingyen és bérmentve megküldi. 

* Szerkesztői mondanivalók. JV. 7. úrnak Kölked. 
Megkaptuk. — Sz. F. úrnak Eperjes. Ha lehet, már a 
jövő számban. — L. A. úrnak T. Sz. M. Nem sokára erre 
is sort kerítünk. 

HIRDETESEK. 
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Jj B r ü n n i k e l m e egy elegáns őszi vagy téli ö l t ö n y r e , 
J j 3.10 méter hosszú darabokban, teljesen elégséges egy férfi öl- [§• 

tönyre, a finom frt 4 . 8 0 a legfinomabb frt 7 . 7 5 a legeslegfino- £ 
| mabb frt 1 0 . 5 0 v a l ó d i g y a p j u k e l i n e | 
| j Palmerston és Boy téli kabátokra méterje frt 2.50, 5 frt. [ | 
^ L o d e n frt 2 . 2 5 — 3 frtig. NÖi p o s z t ó méterje frt 1.25-től | | 

frt 2 .50 - ig , küldi bárhova postautánvétellel a következő fin. 
J j posztó gyári raktár. S I E G E L . I M H O F Briinn, f | 

Ferdinandsgasse Nr. 8 — N y i l a t k o z a t . A fenti czég kel- f t 
41 méi tartós és Ízléses készítés által különösen kitűnnek. A czég [£ 
J j ismert lelkiismeretessége és tekintélyes versenyképessége az iránt f§" 
^ is kezeskedik, hogy csak a legjobb áru a kiválasztott minta sze- £ 

rint szállíttatik. — Kívánatra a fenti raktár küld m i n t á k a t 
| j ingyen és bérmentve. 9—10 j | 
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M T Karácsonyi ajándékok. 

Ifj. Nagel Ottó könyvkereskedésében 
Budapesten, Muzeum-kőru t , a nemzet i sz inház bérházában k a p h a t ó : 

Képeskönyvek 2—3 éves gyermekeknek. 
Képes versek a kí .s ikék számára . Elpuszt i tha t lan szí-
nes képekkel . Ara i f r t (o kr . — Kicsinyek, világa. 
N a g y , e lpuszt i that lan képeskönyv spines képekkel a 
szemléleti ok ta t á s ra . Ára 2 fr t 60 k r . Verses állatké-
pek. (Újdonság) szines képekkel , a verseket ossz-gyűjtöt te 
Kalocsa Róza m a g y a r remekírók műveiből , gyermekek 
számára á ta lak í tva , csinos kötésben 80 kr . 

4—6 éves gyermekektiek. 
Képes abc és verses könyv, i r ta Lajos bácsi. Képes 
versek, s ' ines képekkel . Ára 1 f r t . — Képek a szemlé-
leti O k t a t á s r a , a kicsinyek vi lága, i r ta Lajos bácsi. 
Szines képekkel . Ára 2 fr t . — Gyermekek öröme, ké-
peskönyv s í k vers és szin:s képpel . I r t a Szabó Anta l . 
Ára 1 frt 20 kr . — Gyermekek mulatsága, képeskönyv, 
csinos szin°s képekkel és o lvasmánynyal . I r ta Szabó An-
tal. Ára 1 f r t 20 kr. — 6yermekkert i csokor. D a -
lok, szava lmányok és tá rsas já tékok kis gyermekek szá-
mára . Ára k :mény kötésbe i 70 k r . — Kedvenc könyvem, mesék és veisecs-
kék kis gyermekek számára , i r ta Fayiné Henta l ler Mariska. Szép szín zett 
képekkel és fametszetekkel , e legáns kiáll í tásban 1 frt 60 k r . — Erdössy. 
Gyermekmesék szines képekkel . Csinos kötés 60 kr . — Walter. Regekunyhó , 
rövid mesék és elbeszélések kis fink és leánvo\- számára . Szines kép- és f a -
metszetekkel , csinos kötés 1 f r t 20 kr , — Dalfüzér, i r ta Lukács Pál. Ára 
csinos piros kötés 40 kr . Kis pajtások könyvesháza, hazafias versecskék és 
o lvasmányok, irta Bolygó (Erdélyi) bácsi. Ára fűzve 30 kr. Robinson Crusoe. 
(Újdonság). Az if júság számára irta Sándor M. élénk szines képekkel széles 
nyomással és rövid zamatos e lőadá ban, díszesen kötve 1 fr t 60 kr. 

7—10 éves gyermekeknek. 
Tündérmesék, elmeséli Tóni bácsi, k e d v e l t tündérmesék vá logato t t gyűj te-
ménye. N a g y szines ké ekkel . Ára 1 fr t 20 kr. — Kalocsa. Igaz történetek 
és mesék. Az if júság számára a legjelesebb kú t fők után ir ta a tani tó néni . 
18 szines képpel és számos fametszet te l . Ára csinos kötésben 1 fr t 40 k r . — 
Tündérkert, 1-gszebb, legújabb tündérmeeék és elbeszélések g y ü j t . m é n y e , 
kis és nagy gyerm kek számára összeállitotta Kalocsa Róza , sok fametsz-
vény és 18 szines képpel . Ára csinos kötésben 2 f r t 40 k r . Aranyozo t t disz-
kötésben 3 f r t 20 k r . — Kis mesék. Népmesék és elbeszélések gyermekek 
számára , i r ta Fay iné Henta l le r Mar iska . Számos szines képpel és fametszet-
tel. Á r a csinos aranyszegélyzet t kötésben 1 f r t 80 kr. Leányvilág 1884, 1885, 
1886, csinosan kötve 4 egy-egy f r t . 

lü—14 éves gyermekeknek. 
A nagy világ. Mula t t a tó és ismeretterjesztő olvasmányok földrajzi és termé-
szet tudományi a lapon. Sok fametszettel . Ára kemény csinos kötésben 1 frt 
20 kr . — Saadi Firuz keleti tündérregék. Az a rab és török regevi lág gyön-
gyeinek i rodalmunkban eddig k i ada t l an gyű j teménye , öt szines képpel , dísze-
sen kö tve á r a 2 f r t . — Délszaki ég alatt. U tazás a magas Pirenéktől a ten-
g rig, ir ta Va jda Viktor . F ranc ia ered. fametszvényekkel , csinos bekötésben 
2 f n ' 4 0 k r . M jndafüzár. (Lljdonság) kűlömböző nép -k mondai az őskorbiro-
dalom lovagok korából és újkorból a m a g y a r i f júság számára összegyűj tve 
6 szines kép , 40 metszet . Csínos kötésben 3 frt 60 k r . 

Felnőtteknek. 
Magyar ál talános levelező és házi t i tkár . Gyakor i , ú tmuta tá s a közéletben 
előforduló családi és más levelek, kereskedelmi és üzleti fogalmazványok és 
fo lyamodványok helyes szerkesztésére, számos példával felvilágosítva, szer-
kesztet te Knorr Ala jos . Ára díszes vászonkötésben 5 fr t 20 k r . 

ídSHESssasas asasH^lsasBsesaggg^B^g^glIsgsaESHSESHsa^H^ ESBS asassal! 
Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. 

Főmunkatárs: SzŐtS Farkas. 

TAHTALOM. 
I. Vezércikkek. 

Aggályos reflexiók az országos ref. lelkészi és 
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Egyetemi semináriumi oktatás. 808. 
Egyházi professorok. Kispál Mihály. 1322. 
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Dobos János: Közönséges népszerű tanítások. 

Kenessey Béla. 849. 
Dóczi Imre : Görög nyelvtan. Fass Sámuel. 

1642. 
Drummond Ilenrik: Természeti törvény a szel-

lemi világban. Szőts Farkas. 1437. 
Egy naturalis énekköltő. Kálmán Farkas. 1296. 
Győry Vilmos költeményei. -—r —ö. 782. 
Gregorovius : Borgia Lukrécia; fordította Már-

kus M. és Feleki József 1173. 
Iletessy Viktor. Egyházi beszéd vázlatok. Csányi. 

1102. 
Kernuch K. Adolf. A bánáti ág. evangelikus 

esperesség monográfiája. Eötvös K. Lajos. 
I324-

Lóczy Lajos: A khinai birodalom természeti 
viszonyainak és országainak leirása. Sz. F. 
1070. 

Madách Imre: Ember tragédiája. —ö— 1522. 
Maszayik Endre. Az eszme evangelioma. 945. 
Molnár János: A bihar-diószegi ev. reform, 

egyház múltja és jelene. Szeremley Sámuel. 
1262. 

Schneller István: az általános vallástörténet 
jogosultsága a theol. intézeten. 945. 

Szilády Áron: Régi magyar költők tára. 881. 
Visszaemlékezés és méltánylás (makói reform, 

templomavatás). Laukó Károly. 201. 
Wellhausen: Izráel népének története Jeruzsá-

lem második pusztulásáig, fordította : Kardos 
Albert. Kenessey Béla. 1355. 1391. 

• Dr. Zöckler: Bibliai kommentárja. Mayer 
Endre. 1227. 

V. Belföld. 
Ágost. hitv. evangelikus egyház egyetemes 

közgyűlése. 1335. 1358. 
Bács-szerémi ág. ev. esperesség közgyűlése. 
888. 

Anyakönyvi mizériákhoz. Eőry. 629. 
Bányakerület ág. hitv. ev. közgyűlése. Egy 

jelenvolt. 1338. 
Békés-bánáti ref. egyházmegye. Tt. L. 572. 
Belső-somogyi ev. reform, egyházmegye köz-

gyűlése, 720. 

Beregi ev. reform, egyházmegye közgyűlése. 
Sütő Kálmán. 977. 

Beregi ev. ref. egyházmegye tiltakozó határo-
zati felirata. Sütő Kálmán. 980. 

»Bethesda« nevű kórháí 18-ik évi tudósítása 
1885-ről. Láng Adolf. 915. 

Biblia fordítás kérdéséhe/.. Szerkesztő. 1046. 
Bod Péter »Historia Hungarorum ecclesias-

tica« című mű tárgyában. Szabó Péter. 85. 
Böngészet a »Prot. egyh. és isk. lapc-ból. 

Csepeli PáK 371. 
Brassói ev. magyar egyház emlékirata. Török 

József. 696. 
Budapesti evang. esperesség köréből. 947. 
Budapesti országos árvaház köréből. Sz. F. 

975-
Budapesti evang. egyház új lelkészének beig-

tatása. —y —a. 524. 
Csipkay Károly felügyelő úr beigtatási ünne-

pélye. 756. 
Collégiumi gyász-emlékünnepély Eperjesen. Sz. 

M. 1178. 
Dunamelléki reform, egyházkerület közgyűlése. 

Farkas József. 684. 715. 
Dunamelléki reform, egyházkerület egyházainak 

osztályozása a lelkészi állomások szerint. 
Mészáros Sámuel. 1136. 

Dunántúli evangelikus egyházkerület közgyű-
lése. Bodnár Endre. 1011. 

Dunántúli reform, egyházkerület közgyűlése 
Komáromban. Tudósító. 849. 

Egyetemes ev. gyűlés egyik határozata. Steliló 
József. 1430. 

Egy harmadik nem illetékes lelkész által 
megkötött házasság anyakönyvezésére ki a 
jogosult? Válasz a dunamellékinek. 601. 

Egy kis optikai csalódás. Koncz Imre. 1233. 
Egy kis reflexió »egy magyar misszionárius* 

véleményéből. M. K. 36S. 
Egyházszervezés Szabadkán, szept. 8-án. —l. 

1240. 
Erdélyi ev. reform, egyházkerület közgyűlése. 

s . . . s. 817. 
Erkölcs-nemesítő egyesület. 393 
Értekezlet a ref. gymnásiumok állami segélyez-

tetése ügyében. 501. 
Észrevételek. Édes Ábrahám. 1208. 
Észrevételek a supplikátio című nyilatkozatra. 

Palcsó István. 1369. 
Evangelikus gyámintézet rozsnyói közgyűlése. 

1426. 
Feleletül e kérdésre: miért mondtam le az 

egyházmegyei tanácsbiróságról ? (a 266. 268. 
27°- §§•) Nagy S ndor. 665. 

Felső-szabolcsi ref. egyházmegye nyári közgyű-
lése. —y —k. 1012. 

Felvidéki misszió, Bilke, Ilosva, Komlós. Be-
reczki József. 373. 

Fohász 342. 
Földeák. Szőllőssy Antal. 377. 
Gyűlési emlékek. £—s. 728. 
Hanyatlás. Németh Károly. 302. 
Harangszentelés. Wéber S. 889. 
Hedrahelyi és kis-bajomi ref. egyháztanácsok 

válaszai. 147. 
Heves-nagykunsági ref. egyházmegye közgyű-

lése. Nemo. 596. 
Homolya István úrnak. Kun Béla. Ó95. 
Honosítási ünnepélyHertelendyfalván. Határőr. 

853-
Izgatása domestika ellen Somogyban. Szilágyi 

Gábor. 147. 
Jog-kérdések halmaza egyetlen közigazgatási 

jogesetben. Eötvös K. Lajos. 530. 
Jubileum és egy kis reflexió. Laukó Károly. 396. 
Könyves Tóth Mihály 50 éves lelkészi jubi-

leumára. Könyves Tóth Kálmán. 1459. 
Könyves Tóth Mihály jubileuma. 1489. 
Közös felelősség. Sütő Kálmán. 1556. 
Kramarcsik tanári jubileuma. 785. 
Kun Béla úrnak. Homolya István. 787. 
Külső-somogyi ref. egyházmegye közgyűlése. 

Kálmán Gyula. 651. 
Lehet-e evangelikus lelkészeknek böjtben há-

zasulandókat hirdetni? Kármán József. 429. 

Lelkészi beigtatás. s.— 1076. 
Lelkészi értekezlet: jöjjön el a te országod: 

Léoay Lajos. 598. 
Lelkészi állomások javadalma a dunamelléki 

ref. egyházkerületben. 1074. 
Ma nyolcvan éves. Szász Károly. 341. 
Magyarhoni ev. gyámintézet 26-ik közgyűlése. 

Stromp László 1370. 
Máramaros-ugocsai ref. egyházmegye közgyű-

lése. Biki Ferenc. 532. 
Máramaros-ugocsai ref. egyházmegye közgyű-

lése. N. 1078. 
Még egyszer a nem illetékes esketések anya-

könyvezése. Thúri Etele. 692. 
Még egyszer az anyakönyvi misériákról. Vá-

lasz Eőry úrnak. Stelezer Frigyes. 694. 
Minősítés. B. S. 744. 
Monosokori leányegyház templomszentelési ün-

nepélye. Fehér Ambrus. 1140. 
Munka kezdetén. Bod Péter műve kiadása. 

Szalai Károly. 1010. 
Nagy horderejű kérdések. Soltész János. 

103. 
Nagy-kikindai ref. fiókegyház szervezkedése. 

Szalay József. 820. 
Nagy-váradi lelkészválasztás. Homolya István. 

433- 472. 
Néhány észrevétel »a szlavóniai csendélet < 

című cikkre. Kármán Pál. 1524. 
Néhány igénytelen szó a budapesti iheolog'ai 

intézetről. Lutár Sándor. 1617. 
Néhány szó M. S. bihar-diószegi lelkész úr 

közleményére. Egy dunamelléki. 503. 
Néhány szó tájékoztatás gyanánt, Szabó Péter 

úrhoz intézve. Szalay Károly. 86. 
Nem illetékes lelkészi hivatal által eszközölt 

esketések anyakönyvezése. Sárkány Dezső. 
óoo. 

Nem illetékes leik. hiv. . . . anyakönyvezése. 
Thúri Etele. 538. 

Nem illetékes lelkész, hiv. anyakönyvezés. 
Molnár János. 470. 

Nyilt levél Keszi Hajdú Lajos tanár úrhoz. 
Győri Lajos. 1051. 

Nyilatkozat. Ercsey Sándor. 917. 
Nyolcvan éves anya. 340. 
Ó-budai reform, egyház örömünnepe. Mészáros 

Sámuel. 1265. 
Országos közalap ügye Belső-Somogyban. Kör-

mendy Sándor, 850. 886. 
Pánszlávok Pozsonyban. B—i II— i. 1138. 
Pápai reform, egyházmegye közgyűlése. Vigil 

623. 
Párbér ügyében hozott curiai határozat indo-

kai 150. 
Pesti ref. egyházmegye közgyűlése. Vörös 

Károly. 502. 563. 
Piskói presbyteiek lemondása. Piskói volt h. 

leik. 1400. 
Provokált válasz a »Szlavóniai csend-élet«-re. 

Kelecsény Mihály. 1588. 
Püspöki látogatás 1886-ban. (felső-baranyai 

egyházm. lelkészeihez) Szász Károly. 144-
Püspöki látogatás Felző Baranyában. 615. 
Püspöki látogatás Felső-Baranyában. Szettdi 

Lajos. 546. 
Püspöki egyliá/látogatás. —i —y. 885. 
Reform, egyház egyetemes konventje. 1363. 

1393-
Rozsnyói evang. egyház loo éves jubileuma. 

Stromp László. 1583. 
Szlavóniai csendélet. Nagy Ignác. 139S. 
Solti ref. egyházmegyéből. Néhány lelkész. 

661. 687. 
Suplicatio. Kiss Benő. 1235. 
Suplicatio kérdéséhez. Rácz János. 1492. és 

Nagy Lajos. 1495. 
Száz éves örömünnep Leibitzon. Wéber Samu. 

1239-
Szászok igazsága. Egy hétfalusi ev. pária. 

699. 
Szász Károly püspök felhívása. 87. 
Szász Károly úr püspöki látogatása. Kálmán 

Farkas. 562. 588. Ambrus József. H99-
13Ó5. 1175. 1226. 1207. 1299. 1 3 9 9 -
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